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Jsou okamžiky, v nichž nasta-
lá situace vše či mnohé mění. 
Tak je tomu i nyní, kdy znač-
né území Čech zaplavila velká 
voda. Ve světle dramatických 
událostí, které povodeň do 
mnoha míst přinesla, se na-
jednou jeví jako vedlejší psát 
o tom, jak na šest tisíc sokolů 
ze všech žup navzdory počasí 
a vytrvalému dešti předved-
lo své hromadné tělocvičné 

skladby na akci Sokolové pod Řípem. A tak 
napsaná slova editorialu tohoto vydání letí, 
krátce před odesláním e-Sokola, do koše... 
Těžko se ale píše v době, kdy na mnoha 
místech voda teprve kulminuje, o tom, jak 
se jednotlivé sokolské jednoty a sokolové 
s touto přírodní katastrofou vyrovnali... 
Velká voda si nevybírá... není tedy asi po-
chyb, že po sobě zanechá škody i na sokol-
ském majetku a že narušila činnost jednot. 
Opět se asi objeví otázky: byli jsme na ta-
kovéto události, jež nám může přírodní ži-
vel přinést, připraveni? A udělali jsme dost 
a vše, co bylo potřeba? Myslím, že zkuše-
nosti z posledních deseti, patnácti let, kdy 
se rozsáhlejší povodně objevují častěji než 
v minulosti, nezůstaly zapomenuty. Vždy je 
na prvním místě ochrana životů a následně 
ochrana majetku. Tyto dvě priority sledo-
vala i povodňová komise ČOS, která v ne-
děli 2. června v podvečer projednala a také 
přijala nezbytná opatření.
Následující dny, až voda opadne, budou 
zřejmě na mnoha místech patřit sčítání 
škod, úklidu, opravám. Sokolové jistě tuto 
obtížnou situaci zvládnou a jsem přesvěd-
čen, že se přitom mohou spolehnout i na 
podporu těch, jejichž jednoty a sokolovny 
nynější velkou vodou nebyly postiženy. 
S nynější živelnou pohromou se ale uká-
zala také ještě jedna věc – význam elek-
tronické komunikace. Ať již e-mailová 
korespondence, webové stránky či face-
bookové profily, ale také SMS zprávy slouží 
k rychlému přenosu informací. Svůj profil 
na facebooku například využil nyní Sokol 
Libeň k rychlému a aktuálnímu informování 
svých členů. (Jistě, mohou nastat okamži-
ky, kdy v zatopených oblastech je vypnut 
elektrický proud a k funkčnímu počítači je 
obtížnější přístup – ale v takových chvílích 
je asi již mnohé jasné.) Právě elektronic-
ká komunikace a elektronická média jsou 
oblastí, jejímuž rozvoji bychom tedy měli 
věnovat pozornost právě i v takovýchto 
souvislostech, které si nepřejeme, ale kte-
ré mohou i v budoucnu kdykoliv nastat.

Zdeněk Kubín
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■ Z Poděbrad, Nymburka a oko-
lí pocházelo mnoho mužů, kteří se 
stali legionáři a někteří z nich, bo-
hužel, za vlast padli. Většina z nich 
byli sokolové, a tak jsme my, sou-
časní sokolové, nemohli neuctít je-
jich památku – sokolové z Cerhenic 
a Poděbrad se 15. května zúčastnili 
v Poděbradech, na náměstí u po-
mníku Jiřího z Poděbrad, pietní-
ho aktu se vzpomínkou a poctou 
padlým legionářům. Pietní akt or-
ganizovala Československá obec 

legionářská a ministerstvo obrany 
ve spolupráci s městem a Lázněmi 
Poděbrady. 
Kromě pietního aktu u pomníku 
krále Jiřího (u nějž je pamětní des-
ka s prstí ze Zborovova), položili 
účastníci věnce u sochy T. G. Masa-
ryka, vystoupil vojenský umělecký 
soubor Ondráš, konalo se setkání 
s válečnými veterány a také drobná 
výstava ČSOL.

-red-

■ Letos v květnu si sokolové s ce-
lou českou společností připomenuli již 
68. výročí ukončení 2. světové války 
a osvobození naší vlasti. Sokolové se již 
tradičně zúčastnili pietních akcí, které 
se při této příležitosti konaly v hlavním 
městě i na dalších místech republiky. 
Na Den vítězství, 8. května, starostka 
České obce sokolské sestra Hana Mouč-
ková uctila položením smutečního věn-
ce památku padlých při oficiální pietní 
akci v Národním památníku na praž-
ském Vítkově, jíž se zúčastnil prezident 
republiky Miloš Zeman spolu s nejvyšší-
mi ústavními činiteli, představiteli vlády 
a zástupci společenských a dalších or-
ganizací. Tentýž den představitelé ČOS 
položili smuteční věnec na pražském 
Klárově u památníku hrdinům II. odbo-
je. Při všech těchto akcích nechyběli ani 
sokolští praporečníci. 
Vzpomínkové akce na padlé ve 2. svě-
tové válce a oslavy osvobození započa-
ly již 5. května, ve výroční den zahájení 
Pražského povstání. Nejprve v neděli 
5. května se zástupci České obce so-
kolské zúčastnili pietní akce u Českého 
rozhlasu. Následující den – 6. května 
položila delegace předsednictva vzděla-
vatelského odboru ČOS smuteční věnec 
na pietním místě v Kobyliské střelnici, 
kde se v době stanného práva po aten-
tátu na R. Heydricha konaly popravy 
českých vlastenců. Uctít jejich památku 
přišli sokolové spolu s ústavními činite-
li, představiteli Ministerstva obrany ČR 
a Generálního štábu AČR, představite-

li hlavního města Prahy, městské části 
Prahy 8 a zástupci dalších občanských 
sdružení, spolků a hnutí.

-red-

Sokolové 
uctili
památku 
padlých 

Poděbradská vzpomínka
na legionáře 

Sokolové uctily položením smutečního 
věnce památku padlých při oficiální 

pietní akci v Národním památníku na 
pražském Vítkově. 

Na fotografii zleva vedle legionářů: K. Kovanda, 
starosta Sokola Cerhenice, J. Havlík (zakrýtý pra-

porem), praporečník Sokola Poděbrady,  
R. Smejkal, starosta Sokola Poděbrady, J. Síla, 

sokol z Poděbrad v garibaldiovské košili.
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■ Zástupci Sokolské župy Severo-
české Novákovy oslavili 8. května 
Den vítězství tentokrát ve velmi 
omlazeném kolektivu položením kvě- 
tin při pietních aktech v Děčíně-
Folknářích a v Rabštejně u České 
Kamenice. 
Děti společně s doprovodem nejen 
kladly květiny, ale přednesly i reci-
tativ ze skladby mužů na XI. všeso-
kolském sletu v roce 1948 Ni zisk, 
ni slávu! Zajímavá pro ně bezespo-
ru byla návštěva muzea koncent-
račního tábora a podzemní továrny  
z II. světové války v Rabštejně – 
Jánské. Labyrinty podzemních cho-
deb jsou dlouhé 4 500 m a byly 
raženy za II. světové války věz-

ni koncentračního tábora v letech 
1944 až 1945. V závodě se naplno 
pracovalo dokonce do 7. května 
1945. Firma WFG Bremen zde vy-
ráběla části letadel Junkers, Messer-
schmidt a vrtulníky FA 223. 
Pro ty, kteří by rádi tuto velmi zají-
mavou památku navštívili: je nutné 
domluvil návštěvu předem, a to na 
telefonních číslech Karel Hunčov-
ský 775 826 485 a Vladimír Pešek  
732 850 351. 

-Ša-

■ Po dlouhých šedesáti osmi letech 
od Pražského květnového povstání 
v roce 1945 se konečně dočkali hr-
dinové ze Spořilova a Roztyl svého 
ocenění – odhalení pamětní desky 
se jmény všech 67 obětí 2. světové 
války. Za hojné účasti spořilovské 
veřejnosti a za krásné jarní pohody 
zalité sluncem se uskutečnilo v úte-
rý 7. května dopoledne na Národ-
ním hřbitově na Roztylském náměs-
tí slavnostní shromáždění, svolané 
svorně všemi odbojovými, vlaste-
neckými a církevními organizace-
mi ze Spořilova. Světlou stránkou 
setkání asi sta občanů ze Spořilova 
a okolí byla velmi pěkná návštěva 
osmdesáti žáků zdejších škol s je-
jich řediteli a učiteli. Čestnou stráž 
tvořili spořilovští praporečníci v so-
kolských stejnokrojích – sestra Eva 
Krutílková se synem Mikulášem 
a bratr Jakub Kunčík se skupinou 
krojovaných sokolů a členů Obce 
baráčníků Roztyly. Pietního shro-
máždění se také zúčastnila řada 

sokolů – členů Věrné gardy, z nichž 
mnozí květnové události roku 1945 
na Spořilově pamatují.
Slavnost zahájil předseda 54. zá-
kladní organizace Českého svazu 
bojovníků za svobodu na Spořilově 
bratr Vladimír Dvořák. Uvítal pří-
tomné hosty, zástupce pořádajících 
organizací, školní mládež i všechny 
přítomné občany. Poté přečetl jmé-
na všech spořilovských obětí 2. svě-
tové války v letech 1939 až 1945. 
Pamětní desku z  černé leštěné žuly 
a se zlatými písmeny vyznačenými 
jmény všech 67 obětí 2. světové 
války na Spořilově slavnostně od-
halil l. zástupce starosty Městské 
části Praha 4 Jiří Bodenlos. Autorem 
návrhu a výroby pamětní desky je 
a o její postavení se zasloužil místní 
spořilovský sochař – umělecký ka-
meník Miroslav Strýček. 

Vladimír Prchlík,
foto M. Brunerová

Sokolové při pietních aktech 
v Děčíně a Rabštejně 

Odhalení pamětní 
desky na Spořilově
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Valná hromada odboru spor- 
tu se konala ve středu  
8. května a její slavnost-
ní ráz podtrhla navazující 
akce – vyhlášení nejlepších 

sportovců ČOS za rok 2012. Předse-
dou odboru sportu ČOS valná hromada 
zvolila bratra Petra Syrového, 1. mís-
topředsedou se stal bratr Milan Džavo-
ronok, 2. místopředsedou bratr Josef 
Sosnovec a 3. místopředsedou bratr 
Stanislav Vyzina.
O pár dnů později, v sobotu 11. květ-
na, se souběžně konala jednání odbo-
ru všestrannosti a vzdělavatelského 
odboru. Zasedání sboru vzdělavatelů 
žup ČOS zvolilo vzdělavatelem ČOS 
bratra Zdeňka Mičku, 1. náměstkem 
vzdělavatele bratra Bohumila Gondíka, 
náměstkem vzdělavatele bratra Bohu-
slava Bubníka a jednatelkou vzděla-
vatelského odboru sestru Květoslavu 
Volkovou. Na župním srazu náčelníků 
a náčelnic byl náčelníkem zvolen bratr 
Petr Svoboda a náčelnicí sestra Len-

Volby v odborných útvarech 
České obce sokolské 
Po valných 
hromadách 
v jednotách a župách 
se letošní „volební 
maratón” přiblížil 
k finále – ve druhém 
květnovém týdnu 
se konaly valná 
hromada odboru 
sportu ČOS, jarní 
zasedání sboru 
vzdělavatelů žup 
ČOS a sraz župních 
náčelníků a náčelnic, 
které hodnotily 
činnost odborů 
v uplynulém období 
a především volily 
své vrcholné orgány.

ka Kocmichová. Prvním místonáčel-
níkem byl zvolen bratr Pavel Strejček 
a místonáčelníkem bratr Jarek Kučera,  
1. místonáčelnicí byla zvolena sestra 
Ludmila Raková a místonáčelnicemi 
sestry Dagmar Toncarová a Dagmar 
Fischerová.
Funkční období zvolených činovníků 
začíná v průběhu 10. sjezdu České 
obce sokolské, který se koná ve dnech 
22.–23. června.

-red-

 Z jednání valné hromady odboru sportu

Společná fotografie ze srazu župních náčelníků a náčelnic
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A protože čtyřicítka je přeci 
jen „kulatá”, bylo o důvod 
víc, proč měl být letošní 
Oetz slavnostnější a po-
skytnout účastníkům zážit-

ky a dojmy, na něž se hned tak neza-
pomíná. O tom, že se to pořadatelům 
povedlo, svědčí i příspěvky dopisovate-
lů, z nichž následně některé zveřejňu-
jeme:
Naše tělovýchovná jednota Sokol Zá-
břeh se také letošní rok zúčastnila 
tradičního setkání zahraničních sokolů 
v Oetzu, neboť rok 2013 je významný 
z toho důvodu, že tato akce slaví čty-
řicáté výročí od svého založení. Celý 
průběh tomu také odpovídal. Mimo 
pravidelných sportovních utkání v růz-
ných soutěžích a večerních slavnostních 
táboráků, byl sobotní i nedělní večer 
doplněn cimbálovou muzikou mladých 
hudebníků z Ostravy. V neděli slavnost 
vyvrcholila nádherným ohňostrojem. 
Další den se uskutečnila tradiční mše, 
která byla doprovázena cimbálovou 
muzikou a doplněna vystoupením fol-
klorního souboru Odra. Neztratili se ani 
mladí rokenroloví tanečníci se svým vy-
stoupením.
T.J. Sokol Pankrác věnoval pořadatelům 
putovní prapor připomínající setkání 
v Oetzu, který byl při nedělní zádušní 
mši za dr. Miroslava Tyrše zároveň po-
svěcen. Tento prapor bude vždy u pří-
ležitosti setkání v Oetzu předáván do 
rukou další pořádající sokolské orga-
nizace. Poté následoval průvod v čele 

Setkání v Oetzu tradičně 
s bohatým programem 
Pořadatelé letošního 
mezinárodního sokolského 
setkání v Oetzu se letos 
chtěli určitě „vytáhnout”. 
Vždyť to byli právě oni, 
sokoli z TV Sokol Mnichov, 
kteří před čtyřiceti lety 
položili základ k tradici 
setkávání v místě skonu 
zakladatele Sokola 
dr. Miroslava Tyrše. 

s vlajkami až k památníku Dr. Tyrše, 
který v těchto místech zahynul. Zde 
všichni přítomní v čele s nejvyšším ve-
dením České obce sokolské – starost-
kou sestrou Hanou Moučkovou a ná-
čelníkem bratrem Miroslavem Vránou 
uctili položením věnců a minutou ticha 
památku na zakladatele naší organiza-
ce. Nakonec se zazpívala českosloven-
ská hymna.
Naši členové také podpořili tuto akci, 
a to nejenom svou účastí, ale také je-
dinečným výkonem, kdy Jiří Nýdecký 
a Ladislav Janků urazili celou cestu ze 
Zábřeha do Oetzu na kole a ušlapali při-
tom 880 km za sedm dní. Obdivuhodné 
je, že po absolvování této cesty se zú-
častnili všech sportovních klání včetně 
volejbalového turnaje a běhu kolem je-
zera Piburg. 
Závěrem lze konstatovat, že akce se 
nad očekávání velmi zdařila a naše vý-
prava patřila k výrazným účastníkům 
tohoto setkání.

Petr Hošek,
Sokol Zábřeh

Program setkání byl bohatý, kromě tra-
dičního volejbalového turnaje a běhu 
kolem Piburského jezera byly i nejrůz-
nější závody a sportovní atrakce pro 
děti a po dva večery čekalo účastníky 
posezení u táboráku, přátelská setkání, 
opékání buřtů a zpěv.
Tentokrát to byl folklorní soubor Odra 
T.J. Sokol Vítkovice s doprovodem cim-
bálové muziky ZUŠ Háj ve Slezsku, 

který po oba večery měl příležitost hrát 
a zpívat u táborového ohně pro všech-
ny přítomné účastníky a zapojit je do 
zpěvu. Naši muzikanti a zpěváci dovedli 
společnou zábavu rozproudit tak, že se 
poprvé u ohně i tancovaly polky, valčíky 
a dokonce i čardáše! To prý tam ještě 
nebylo. Hrálo a tancovalo se do pozd-
ních večerních hodin, kdy jsme zvláště 
druhý večer museli naše muzicírování 
ukončit, neboť poslední den – na sva-
todušní pondělí, které je v Rakousku 
dnem svátečním – nás čekal náš hlavní 
program: účast a hraní během zádušní 
mše za dr. Miroslava Tyrše. 

Anna Buroňová,
Sokol Vítkovice 

Do Sokola jsem vstoupil v roce 1946, 
a to v Praze-Smíchově. Cvičil jsem na 
sletu 1948, od roku 1968 bydlím v Ně-
mecku (u okr. města Tuttlingen na 
Dunaji, ve spolkové zemi Baden-Wür-
tenberg). Do Oetzu jezdím přes 20 let, 
a vždy rád. Je to tam vždy hezké, ale 
letošní 40. setkání se mi líbilo obzvlášť. 
Málokdy hodně chválím, ale Sokolu 
Mnichov chci vyslovit velkou pochvalu – 
za Oetz, Sokolík a ostatní aktivity.
Sokol Mnichov je zřejmě nejaktivnější 
Sokol v Evropě a má velmi schopné, 
kompetentní a příjemné osobnosti. 
Kromě aktivit chci vyzvednout také vel-
kou harmonii, respekt všech věkových 
kategorií a velký sklon k příjemnostem, 
pozitivnímu myšlení atd.

Milan Červenka
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Po uvítání župním starostou 
Miroslavem Davidem a sta-
rostkou města Stochov Ing. 
Fišerovou zahájila v sobotu  
4. května odpolední program 

sokolská Věrná garda připomínkou 
skladby loňského XV. všesokolského 
sletu „Jen pro ten dnešní den”. Na pódiu 
vynikla graciéznost pohybů, důstojnost 
i hravost skladby na hudbu stejnojmen-
ného starého českého filmu. V kontras-
tu a na důkaz, že je Sokol pro všechny, 
následovaly „Lavičky” nejmenších cvi-
čenců Tělocvičné jednoty Sokol Hnidou-
sy – Motyčín, s roztomilým cvičením, 
které je napůl hrou. Vzápětí přiletěly 
lehounké drobné víly (aerobik Sokola 
Lány, předškolní děti 5–7 let). S mu-
šími křidélky předvedly něžnou ukáz-
ku tanečního aerobiku, ale podupávat 
uměly s vervou. Holčičky Sokola Kladno  
(4–6 let) cvičící skladbu s názvem „V pe-
řině” na tóny pohádkových písní ukázaly, 
jak jsou cvičení všestrannosti součás-
tí průpravy mažoretek. To se projevilo 
v navazujícím vystoupení mažoretek 
Sokola Kladno, které předvedly propra-
covaný estetický pohyb podobně jako 
jejich předchůdkyně a přidaly typické 
náročné cvičení s hůlkou, jehož technika 
je příbuzná klasickému cvičení s kužely. 
Starší žákyně (Sokol Hnidousy – Moty-
čín) předvedly výtečně zvládnuté pů-
sobivé a technicky obtížné cvičení se 
stuhou, které patří k soutěžním disciplí-
nám vrcholové gymnastiky. „Nezbedná 
škola” (Sokol Rakovník) byla humornou 
ukázkou cvičení mažoretek s hůlkou, 
kterou dívky bezvadně ovládaly. Smích 

Sokolové zazářili 
Letošní župní sokolská akademie 
v Kulturním domě Stochov překonala 
očekávání. Půvabná taneční vystoupení 
malých víl, mažoretek a břišních tanečnic 
se střídala se skvělými dynamickými 
výkony gymnastů a zápasníků. Spolu 
s vtipným komentářem župní náčelnice 
sestry Šárky Malé vznikla svižná podívaná 
na vysoké úrovni, číslo střídalo číslo 
a my diváci jsme jen lapali po dechu, 
co všechno naše děti, ale i naši senioři 
dokáží.

byl v tomto případě odměnou za zdaři-
lý výkon. Ještě jsme se neuklidnili a už 
na nás vystartoval tým kladenských 
chlapců („New Generation”, Sokol Klad-
no) s gymnastickým cvičením na pře-
kážkách – skoky přes švédskou bednu, 
salta z odrazového můstku na žíněnku, 
vše v rychlém sledu a s bravurou, jako 
by to bylo na denním pořádku. Náčel-
nice ohlásila tuto ukázku jako „par-
kur”, čili umění ovládání vlastního těla 
s uplatněním kreativity. Pohybově ne-
všední a vynalézavá salta a skoky toho 
byly důkazem. 
Oddechli jsme si od napětí při násle-
dujících břišních tancích dívek Sokola 
Hnidousy – Motyčín na africkou hudbu, 
v nádherných kostýmech odpovídajících 
barev – zlaté a několika odstínech zla-
tově hnědé. Půvab, grácie a uklidnění. 
Tento prastarý tanec zároveň poskytuje 
perfektní procvičení nejen břišních par-
tií, ale celého těla až po konečky prstů. 
Malé Indiánky (v odpovídajících pest-
rých kostýmech, 7–9 let, Sokol Lány) 
se přihnaly jako vítr a strhly sál k nad-
šenému veselí. A čekala nás další gym-
nastická smršť, kdy žactvo domácího 
Sokola Stochov předvádělo salta, hvěz-
dy, stoje na rukou, přemety, přeskoky 
přes švédskou bednu v tak rychlém sle-
du a hned několik cvičících najednou, 
že jsme sotva stačili vše vnímat. Salta 
s odrazovým můstkem byla neobyčej-
ně vysoká a sál vykřikl nadšením, když 
náhle toto salto a po chvíli ještě další 
s vrutem bravurně skočil náčelník a tre-
nér stochovské sokolské jednoty bra-
tr Josef Matějka, t.č. již v seniorském 

věku! Vysloužil si nadšené výkřiky a fre-
netický potlesk nejen diváků, ale také 
svých svěřenkyň a svěřenců. Gratuluje-
me! Zcela oprávněně neslo vystoupení 
název „Divoká jízda” – přesně tak to 
bylo. A mažoretky Sokola Kladno zase 
zklidňují. Představila se nám „malá for-
mace‟ juniorek s pompony, se sólistkou 
Bárou, která je zároveň úřadující Miss 
Příbramsko za rok 2012. Co dodat? Ale 
domácí Sokol Stochov už představuje 
další trumf: pravý řecko-římský zápas, 
kde vedle cvičenců a cvičenek vystupují 
i dva trenéři. Mohli jsme sledovat struč-
nou ukázku cvičební přípravy včetně 
kotoulů roznožmo a hvězd, a vzápětí 
pády a chvaty v humorném fingování 
skutečného střetu. Opět v naprostém 
kontrastu přicupitaly dvě něžné dívky, 
„Duo Adéla a Adélka” (kategorie 5–7 let, 
Sokol Lány) s půvabným cvičením na 
bázi aerobiku. Vystřihly dokonalý pro-
vaz a další náročné gymnastické prv-
ky. Dynamicky navázaly starší žákyně 
(Sokol Hnidousy – Motyčín) s živou 
ukázkou step-aerobiku s gymnastický-
mi prvky, předvedenou na píseň „Sun 
Queen from Hula Bay” a zakončenou 
skvělou pyramidou. 
Odpoledne kvalitních vystoupení uza-
vřela připomínka loňské náročné sle-
tové skladby se švihadly „Nebe nad 
hlavou”, kterou s gustem a bravurou 
předvedly ženy z Lán. Závěrečný po-
tlesk se skandováním patřil všem cvi-
čencům, kteří se shromáždili na jeviš-
ti ke společné „děkovačce”. Těšíme se 
zase za rok.

Alena Kottová
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Cvičence i diváky na začátku pozdravil 
starosta Tělocvičné jednoty Sokol Pře-
rov Vladimír Tabery. Programem prová-
zela sestra Marcela Haraštová. Postup-
ně předváděli svou náplň a umění starší 
žactvo, seniorky, rodiče a děti, ženy 
s ukázkou aerobiku, muži z oddílu kara-
te, ženy a nedávné dorostenky ve sty-
lizované skladbě se švihadly, nejmladší 
žactvo, žáci z oddílu sportovní gymnas-
tiky, ženy věnující se zdravotnímu cvi-
čení, mladší žactvo, žáci z TBS Přerov 
s ukázkou přípravy v košíkové, dospě-
lá skupina místních sokolů s ukázkami 
přípravy v rekreačních sportech a nako-
nec byli pozváni na parkety tělocvičny 
všichni bez rozdílu věku ke společnému 
závěrečnému cvičení.
O zhodnocení ukázkové hodiny jsem 
požádal osobu nejpovolanější, starostu 
Sokola Přerov Vladimíra Taberyho. Uve-
dl: „Atmosféra byla uvolněná, plná ru-

Čas od času se 
cvičitelky a cvičitelé 
přerovského Sokola 
rozhodnou předvést 
přerovské veřejnosti 
něco z programu, který 
tvoří náplň cvičebních 
jednotek, a zvou si 
k tomu i trenéry ze 
sportovních oddílů, ať 
je obraz činnosti co 
nejdokonalejší. Tento 
záměr se naplnil i ve 
čtvrtek 16. května 
odpoledne, když 
tělocvičnu Sokola Přerov 
střídavě naplňovali 
příslušníci všech 
kategorií, od dětí přes 
mládež až po dospělé.

Sestra Jarmila Schestauberová, 
droboučká usměvavá členka Sokola 
České Budějovice, 6. května oslavila 
neuvěřitelných 100 roků. Nikdy ne-
měla život lehký. Kdo z nás si dovede 
představit, že vlastně zažila dvě svě-
tové války, vznik naší první republi-
ky a pak všechny její proměny až do 
dnešní doby. 
Většinu svého života věnovala cviče-
ní, které jí vždy dávalo sílu a odvahu 
se poprat se všemi potížemi. S lás-
kou vzpomíná na X. všesokolský slet 
v roce 1938, následující XI. všesokol-
ský slet v roce 1948. Její láska ke spo-
lečným cvičením byla tak veliká, že se 
zúčastnila i několika spartakiád. Pak 
přišla Sametová revoluce – obnovení 
Sokola. Její srdce zajásalo a hned za-
čala se cvičením v obnovené T.J. České 
Budějovice. Nejen, že cvičila na dal-
ších třech sletech (XII., XIII. a XIV.), 
ale zúčastňovala se snad všech akcí, 
které Sokol Č. Budějovice organizo-
val. Na poslední XV. všesokolský slet 
již nenacvičovala, ale na župní slet se 
přišla v kroji podívat jako divák.
Asi před dvěma roky (pro zdravotní 
potíže) přestala navštěvovat pravidel-
né cvičení, ale to nebrání tomu, aby 
se sem tam se svou dcerou nepřišla 
podívat a zaké si zacvičit. Myslím si, 
že všichni bychom se měli od ní co učit 
a obdivovat její lásku k životu a přá-
telství.

Oťka Týmalová,
Sokol České Budějovice

Blahopřání

Sokolové v Přerově 
názorně propagovali 
svou činnost 

chu i potlesku diváků za předvedené 
výkony. Radost bylo pohledět na všech-
ny malé děti, které cvičily a dováděly 
s nadšením. Na starších dětech až do 
dorostového věku bylo vidět soustředě-
ní, aby se také předvedly co nejlépe. Na 
sokolské mládeži bylo znát, že se sna-
ží přispět k dobrému obrazu celé akce. 
Co nejvíce zaujalo, nedokážu objek-
tivně vyhodnotit. Velký potlesk sklidila 
děvčata s �rope skippingem’, přestože 
se jim ne vše povedlo, jak by si přála. 
Určitě zaujali i karatisté.”
Ke zdárnému průběhu akce přispěl celý 
cvičitelský sbor Sokola Přerov v čele 
s náčelnicí Helenou Sedláčkovou a ná-
čelníkem Davidem Zbořilem. Návštěv-
níci si mohli prohlédnout i malou vý-
stavku v předsálí tělocvičny, věnovanou 
historii a poslání Sokola, kterou připra-
vil vzdělavatelský odbor jednoty.

Jaroslav Skopal
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Brodský máj se vydařil

Už od druhé hodiny odpoled-
ní zde k poslechu vyhrával 
country beat Fénix, a když 
se blížila půl třetí, hleděli 
mnozí s obavami na oblohu, 

z níž spadlo několik dešťových kapek. 
Počasí se naštěstí brzy umoudřilo a až 
do večera bylo nádherně.
Před samotným cvičením se na ploše 
setkali dva starostové – za město Pat-
rik Kunčar a poprvé také nově zvolená 
starostka Sokola Sabina Běhůnková –, 
kteří pozdravili přítomné. A pak už ná-
sledovalo jedno číslo za druhým, cvi-

Sluníčko, stovky diváků, 
hudba, balonky, malování 
na tvář, sladkosti. 
Hlavně a především ale 
krása a radost z pohybu 
ve všech podobách. 
Tak vypadalo sváteční 
odpoledne 8. května na 
sokolském stadionu, kde 
se konal už po jedenácté 
Brodský máj, akce, kterou 
každoročně připravuje T.J. 
Sokol Uherský Brod.

čence postupně představoval moderá-
tor Roman Švehlík. Program zahájily 
i ukončovaly mažoretky Emča, ženy 
z T.J. Sokol Vlčnov. Ve dvou skladbách 
(Myšky a Skřítci z háje – Šmoulové) 
se představily nejmenší cvičenci – děti 
z MŠ Svatopluka Čecha. T.J. Sokol Uher-
ský Brod připomněl loňský XV. všeso-
kolský slet v Praze v milých a půvab-
ných vystoupeních rodičů s dětmi, které 
secvičila Vlaďka Mahdalová – nejprve 
to byla koedukovaná skladba Ať žijí du-
chové, později Muzikantova písnička. 
Naprosto precizními, profesionálními 

výkony potěšila děvčata z 1. AC – svá 
dynamická aerobiková vystoupení na-
zvala Lady Gaga a Tap Dance. Nemohl 
chybět Dům dětí a mládeže, který na 
plochu vyslal nejmenší děti z aerobiku 
se skladbou Trapas století, malé břišní 
tanečnice, které předvedly, jak to chodí 
na Tahiti, a skladbu Kočička, skupinku 
Crazy Stars se skladbou Titanik a krou-
žek zumby se skladbou Žijeme len raz. 
Jejich revírem je taneční škola, jejich 
tempo je taneční – tak své vystoupe-
ní uvedla taneční škola Need For Beat, 
kterou reprezentovaly děti ze skupin 
Las Vegas a New York.
Svoji činnost předvedlo Nízkoprahové 
zařízení Větrník – děti ve věku 6–10 let 
nacvičily Malou pohádku o velké řepě 
a pohádku O Budulínkovi, mládež od 
11 do 20 let pak rapové vystoupení na 
téma Máj, lásky čas.
Jiné pojetí tance – folklorní pásmo – 
předvedl soubor Rozmarýnek, který 
působí při DDM pod vedením Vlaďky 
Horákové a Veroniky Jančové. Z Niv-
nice přijel soubor Hurikánek, který se 
věnuje country tancům. Děti předvedly, 
jak se budí kovbojové. Druhým hostem 
– také už tradičním – byla TSS Pohoda, 
která působí při T.J. Sokol Březolupy. 
Bezkonkurenčně největší počet taneč-
níků na ploše předvedlo vystoupení 
Touha, které diváci ocenili několika pot-
lesky přímo během skladby.

Markéta Švehlíková
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Kde se rodí 
kouzelníci

V pondělí 29. dubna se v tě-
locvičně Sokola Pražské-
ho začali rodit kouzelníci 

a kouzelnice toho nejmladšího věku. Ve 
cvičební hodině oddílu rodičů a dětí se 
uskutečnila zábavná hodina zaměřená 
na den čarodějnic.
Pod branou, utvořenou rodiči, do tě-
locvičny přicházeli malé čarodějnice 
a kouzelníci, zvědaví si vyzkoušet různé 
čarodějnické disciplíny připravené cviči-
telkami.
Hodina začala rozcvičkou s vařečkami, 
kterou dirigovala sestra Albína a děti 
s chutí napodobovaly všechny pohyby. 
Pomáhala čarodějnice Nikola, se šedi- Čarodějné reje v Sokole 

Loučení se zimou, shánění košťat, pálení ohňů 
a čarodějnic – takový je již tradičně na mnoha místech 
v republice poslední dubnový den. Čarodějné reje 
se nevyhnuly ani Sokolu, jak dosvědčují příspěvky 
našich dopisovatelů. Tam, kde nemají uprostřed města 
možnost připravit hranici a zapálit vatru, přenesli 
čarodějnické hemžení do tělocvičny, do hodin cvičení 
rodičů a dětí, tak jako například v Sokole Pražském. 
A tam, kde – za asistence a ve spolupráci s místními 
hasiči – mohla vatra vzplát, nebralo bujaré veselí konce, 
jako třeba v Záblatí.

Filipojakubská noc 
je považována za 
nejmagičtější noc

v roce. 



11 KVĚTEN/2013 SOKOL

Zpravodajství Zprávy z žup

vými vlasy i čarodějnice sestra Hanka, 
která kroužila na koštěti okolo dětí. Ča-
rodějnice Eva hlídala bezpečnost dětí, 
které měly chutě rychle sami přebíhat 
někam jinam, než kam je vedla disciplí-
na. Fantazie rodičů při přípravě masek 
pro děti byla kouzelná a nápaditá. Pře-
strojily se i cvičitelky a někteří rodiče, 
což dávalo hodině opravdu smysl čaro-
dějnického reje. Připraveno bylo impro-
vizované ohniště, přes které se děti učili 
skákat. Pak na něm „uvařili” v kotlíku 
bonbonky. Klouzačka, jinak běžně pou-
žívaná, se proměnila v cestu do pekel-
ného červeného čertova tunelu, kam se 
některým ani nechtělo... že by se báli?
Děti byly rozděleny do skupin a přechá-
zely od jedné atrakce ke druhé. Zajíma-
vé bylo házení koštětem přes napjatá 
švihadla, nebo závodní dráha připrave-
ná pro jízdu na koštěti. Děti se náram-
ně bavily a i ty nejmenší, za podpory 
účastněných rodičů, s chutí využívaly 
všechny atrakce, které se jim naskytly. 
Nad vším bděla zasloužilá čarodějnice 
sestra Růžena, která obětavě přivezla 
z venkova náruč zelených větví, aby ilu-
ze košťat byla úplná.
Nakonec děti prolézaly „perníkovou” 
chaloupkou s čarodějnicí, ze které si pak 
mohly uloupnout připravený perníček.
Hodina rychle uběhla a nikomu se nechtě-
lo skončit. Děti se výborně bavily a cviči-
telky byly spokojeny i s nelehkou přípra-
vou, kterou pro tuto hodinu udělaly.

Artemis Kavalírová,
Sokol Pražský

Bujaré veselí v Záblatí
Tak jako každý rok i letošní poslední 
dubnovou noc vzplanul oheň na kopci 
v Záblatí u Bohumína. 
Tradiční průvod bab, ježibab a čaro-
dějnic se vydal ze školní zahrady Na 
Pískách do areálu sokolovny. Zde byla 
slavnostně spálena Moréna a přivítali 
jsme jaro, které jsme letos obzvláště 
dlouho vyhlíželi. No, a začalo bujaré 
veselí – skákání v hradu, jízda na autíč-
kách, opékání párků a hlavně tanečky 
a soutěže s Terezkou Sochovou, která 
si letos zaslouží velkou medaili. Přes tři 

Je považována za nejmagičtější 
v roce. 
Kdysi dávno lidé věřili, že se 
na vršky kopců a hor slétávají 
čarodějnice na tajemné sabaty, 
kde čarovaly. Proto se zapalovaly 
ohně, při nichž byla spálena smolná 
košťata, která se vyhazovala do 
výšky. Popel z těchto ohňů měl mít 
magickou moc pro úrodu. Dobytek, 
jenž prošel popelem, měl být 

zdravý a plodný. Stejně tak lidé, jež 
skočili přes oheň. Lidé také věřili, 
že se o této noci otevírají jeskyně, 
v nichž je ukrytý poklad. A proč se 
noc jmenuje Filopojakubská, když 
30. 4. má svátek Blahoslav? Tak ji 
nazvala církev, podle apoštolů Filipa 
a Jakuba.

Co se říká
o Filipojakubské noci

hodiny bavila desítky dětí, které se ani 
chviličku nenudily. Celkem se prodalo 
přes dvě stovky párků a kupa cukrové 
vaty.
Akci, které se tradičně zúčastnily stov-
ky nadšených návštěvníků, připravili 
sokolové ve spolupráci se sborem dob-
rovolných hasičů a místními školami.
Počasí nám přálo, proto jsme se rozešli 
až ve večerních hodinách – tj. na začát-
ku Filipojakubské noci. 

Pavla Skokanová,
místostarostka T.J. Sokol Záblatí 
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L etos byla – díky přítomnosti 
cvičenců ze všech žup – účast 
na této turistické akci obzvlášť 
hojná. Sobotní večer pak všem, 
kteří do Roudnice přijeli, zpří-

jemnila diskotéka s místonáčelníkem 
ČOS bratrem Jarkem Kučerou, a vystou-
pení roudnických hudebních těles v kinu 
Sokol. V neděli dopoledne pak v roud-
nické sportovní hale Pod Lipou vystoupil 
dánský národní gymnastický tým v kom-
ponovaném představení s vynikajícími 
gymnastickými individuálními a skupino-
vými výkony, plné skvělé akrobacie pro-
pojené nápaditou choreografií. 
Zatímco v sobotu bylo počasí ještě jakž-
takž smířlivé a účastníci výstupu na Říp 
nebyli vystaveni celodennímu dešti, 
v neděli se již nepřízeň počasí projevila 
naplno – po celý den pršelo a pofukovalo. 
To ale cvičence, kteří přijeli z celé republi-
ky, neodradilo, a do předvedení hromad-
ných skladeb v neděli odpoledne vložili 
celé srdce, jak je sokolským nepsaným 
pravidlem. 
Nedělnímu hlavnímu programu na Tyršo-
vě stadionu předcházel sokolský průvod 
městem. Samotný hlavní program byl 
slavnostně zahájen úderem 14. hodiny, 

Sokoly pod Řípem 
nezastavil ani déšť 
Více než šest tisíc sokolů 
ze všech sokolských žup, 
ale také ze zahraničí 
přijelo o víkendu 25.–26. 
května do Roudnice nad 
Labem na akci Sokolové 
pod Řípem a téměř 
o polovinu tak zvedli počet 
obyvatel tohoto krásného 
polabského města. 
Důstojnou předehrou 
k hlavnímu nedělnímu 
programu byl v sobotu již 
tradiční výstup na Říp. 
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kdy na stadionu přítomné uvítal staros-
ta župy Podřipské bratr Svatopluk Vodo-
chodský a cvičence pozdravili a popřáli 
úspěchů starosta města Roudnice nad 
Labem Vladimír Urban a starostka Čes-
ké obce sokolské sestra Hana Moučková. 
Poté se na ploše stadionu již postupně 
představili cvičenci celkem třinácti hro-
madných tělocvičných skladeb: Jen pro 
ten dnešní den, Kuřata, Malá hezká chvil-
ka, Jonatán, Dávej ber, Muzikantova pís-
nička, Nebe nad hlavou, Kontrasty, Ať žijí 
duchové, Česká suita, Chlapáci III., Wal-
demariána. Některé ze skladeb byly zcela 
nové, vytvořené právě pro tuto akci, další 
již mohli diváci vidět dříve, například na 
loňském XV. všesokolském sletu v Praze 
či na gymnaestrádě v Lausanne.
Při slavnostním ukončení hlavního pro-
gramu a celého sokolského setkání a cvi-
čení pod Řípem poděkoval cvičencům za 
jejich výkony, předvedené i v nepřízni-
vém počasí, náčelník župy Podřipské bra-
tr Petr Jirků. 
Atmosféru sletu v Roudnici přibližujeme 
alespoň několika fotografiemi, další foto-
grafie přineseme v příštím, tištěném vy-
dání časopisu Sokol.  

-red-
Foto Marie Brunerová

a Zdeněk Kubín
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Sokolští „zálesáci”
v Ptenském Dvorku 

A tak se již v pátek 17. květ-
na sjeli na turistickou zá-
kladnu Ptenský Dvorek ne-
daleko Prostějova sokolští 
zálesáci, aby zde o nadchá-

zejícím víkendu, do neděle 19. května, 
změřili své síly v takových disciplínách, 
jako například Běh terénem v délce  
4 200 m (žactvo) a 4 400 m (dorost) na 
vytýčené trase, překážková dráha (žac-
tvo), zdolávali finskou lávku s pevnými 
vodorovnými lany, lanovou překážku 
„tramvaj”, odhadovali vzdálenosti a určo-
vali azimut, prokazovali své dovednosti 
při práci s pilou a sekyrou, ale také své 
vědomosti z historie Sokola či z oblasti 
zdravovědy a první pomoci.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – žac-
tvo 11–14 let, tříčlenná hlídka chlapecká, 
dívčí nebo koedukovaná (smíšená) a do-
rost 15–17 let, tříčlenná hlídka chlapec-
ká, dívčí nebo koedukovaná (smíšená).
Vítězným hlídkám byly předány putovní 
sekery. Atmosféru závodu přibližujeme 
alespoň některými fotografiemi.

-red-

Pořádáním letošního 
přeboru ČOS Zálesácký 
závod zdatnosti byla 
pověřena Sokolská 
župa Prostějovská.
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■ Soutěž Bohemia Aerobic Tour, která 
měla v dubnu a květnu pět soutěžních 
kol, jež se postupně konaly v  Kralupech 
nad Vltavou, Náchodě, Nymburku, Kutné 
Hoře a Hradci Králové, zakotvila v druhé 
polovině dubna v Nymburku, kde ji pořá-
dal oddíl aerobiku T.J. Sokol Poděbrady. 
Na soutěž v pódiových skladbách, která 
se do loňského roku jmenovala Poděbrad-
ská brána, přijelo 1503 závodníků z celé 
republiky, kteří soutěžili ve 131 týmech. 
Od 8.30 do 18.30 hod. se na ploše vy-
střídalo několik věkových kategorií od 
čtyřletých až po dospělé ženy a několik 
kategorií podle druhu a náročnosti cvičení 
– step, aerobik team show, fitness team, 
zumba, pon pon´s, komerční aerobik. 
Soutěžící týmy sbíraly body a ti nejlepší 
se pak sejdou ve finále, které je naplá-
nováno na 16. června do Hradce Králové.
Tuto soutěž poděbradský sokolský oddíl 
nejen pořádal, ale samozřejmě zde měl 
i svá želízka v ohni: šest soutěžních skla-

■ Od loňského podzimu do letošního 
jara probíhaly v regionech oblastí zá-
pad/východ soutěže, které po postu-
pových oblastních přeborech vyvrcho-
lily květnovým finále – přeborem ČOS 
ve florbalu, který se konal 12. května 
v hale Sokola Královské Vinohrady.
Zápasů ve všech kategoriích oblasti 
západ se zúčastnilo zhruba 250 hráčů. 
Zápasy kategorie I.a (minižáci) a I.b 
(mladší žáci) se hrály 8. května v Ty-
ršově domě v Praze, kde v minižácích 
zvítězil tým Náměště n.O. a v mlad-
ších žácích družstvo Dolní Kalné. Zá-
pasy II. kategorie (starší žáci) rov-
něž hostil pražský Tyršův dům, a to  
4. května. Vítězství si z tohoto tur-
naje odvezl tým Třebíče. Z Třebíče je 
i vítěz III. kategorie (junioři) – turnaj 
se hrál 5. května, rovněž v Tyršově 
domě. Turnaje oblasti východ hostila 

Poděbradský aerobik 
sbíral medaile 

Florbalisté znají své 
přeborníky ČOS 

deb tohoto oddílu si přivezlo 5x zlato a 1x 
stříbro. Dopoledne děvčata se skladbou 
China Town ve velké konkurenci opět 
zvítězila. Chvíli po nich i jejich mladší ko-
legyně ze skladby Na pláži ve stejné ka-
tegorii Aerobic Team získaly prvenství. Po 
obědě Cheerleaders Falcon Team v kate-
gorii Pon Ponꞌs získal zlato. Mladší Neon 
Zumba byla opět zlatá a Falcon Zumba 
2013 skončila na stříbrné příčce. Na závěr 
soutěže až kolem páté odpolední přišla na 
řadu naše Kovbojská škola a byla z toho 
opět zlatá medaile. Našim nejmladším 
děvčátkům jsme jako pomůcku ke sklad-
bě zapůjčily legendární počítadla od sestry  
Z. Kodešové.
Náš oddíl se může pochlubit, že všechny 
soutěžní týmy z oddílu aerobiku T.J. So-
kol Poděbrady postoupily do červnového 
finále, a to vždy z první nebo druhé me-
dailové pozice. 

Text a foto Monika Sobotková,
Sokol Poděbrady 

různá města – Frýdlant n/O. katego-
rii I.a (minižáci – turnaj vyhrál tým 
Sokola Brno I) a kategorii I.b (mladší 
žáci – vítězem se stal Frenštát p/R.), 
Brno II. kategorii (starší žáci, vyhrál 
Frenštát p/R.) a Šumperk III. katego-
rii (junioři – vítězem se stal tým Frý-
dlantu n/O.).
Ve finále, které hrály II. a III. kate-
gorie, usilovaly o získání titulu přebor-
níka ČOS vždy dva postupující týmy 
z každé oblasti. V II. kategorii – starší 
žáci – vybojoval titul přeborníka tým 
z Třebíče, 2. místo Frenštát p/R.,  
3. místo Zábřeh a 4. místo Janovice 
n/Úhl. Juniorskými přeborníky se stal 
tým z Frenštátu p/R., 2. místo ob-
sadil Frýdlant n/O., 3. místo Třebíč  
a 4. místo Janovice n/Úhl.

-red-
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Anketa měla šest katego-
rií. V kategorii „Jednotliv-
ci – dorost” zvítězil šermíř 
Alexander Choupenitch ze 
Sokola Brno I, druhý byl 

kanoista Hynek Chroust (Sokol Hradec 
Králové) a třetí vzpěrač Lukáš Hofbauer 
(Sokol Jižní Svahy Zlín – 5). V kategorii 
„Jednotlivci – dospělí” byl první vzpěrač 
Jiří Orság (Sokol Karolinka), druhý ju-
dista Jaromír Ježek (Sokol Praha Vršo-
vice) a třetí Hana Klapalová-Skalníko-
vá (Sokol Brno I). Z handicapovaných 
sportovců byli ocenění paralympionici 
Jiří Ježek (cyklistika – Sokol Praha Dej-
vice I) a Miroslava Sedláčková (atleti-
ka – Sokol Praha Vršovice). V kategorii 
„Družstva – dorost” obsadily první mís-
to dorostenky oddílu národní házené ze 
Sokola Tymákov, v kategorii „Družstva 
– dospělí” byly na prvním místě házen-
kářky ze Sokola Poruba.
Ocenění nejúspěšnějším sportovcům 
a trenérům předali starostka ČOS Hana 
Moučkova, náměstek ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy Jan Kocourek 
a nově zvolený předseda odboru sportu 
ČOS Petr Syrový.
Kompletní výsledkovou listinu nalezne-
te na www.sokol.eu

-red-

Česká obec 
sokolská vyhlásila 
své nejúspěšnější 
sportovce 
V Tyršově domě v Praze 
byly ve středu 8. května 
slavnostně vyhlášeny 
výsledky ankety 
Nejúspěšnější sportovci, 
družstva a trenéři České 
obce sokolské v roce 2012. 
Oceněni v ní byli sportovci, 
kteří v loňském roce 
úspěšně reprezentovali jak 
Sokol, tak Českou republiku 
na mistrovstvích Evropy, 
světa i na olympijských 
a paralympijských hrách.
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■ V polovině dubna bylo uspořádáno 
v chorvatské Poreči mistrovství světa 
juniorů pro letošní rok v šermu. Podle 
předpokladů byl největší českou na-
dějí fleretista Alexander Choupenitch, 
člen Sokola Brno I. Ten naděje vklá-
dané do jeho šermířského umu ne-
zklamal. Mezi 128 účastníky z mnoha 
zemí vybojoval třetí místo společně 
s Rusem Kirilem Lichaginem, kte-
rý také skončil v semifinále. Proto-

■ Florbalisté Sokola Pardubice se po 
roční přestávce vrací zpět mezi elitu. 
V baráži o účast v příštím ročníku Auto-
Cont extraligy totiž porazili Spartu Pra-
ha 3:2 na zápasy. 
Sokol vedl nad svým soupeřem 2:1 
na zápasy, ale čtvrtý duel prohrál 3:7, 
a tak muselo rozhodnutí padnout až 
v posledním pátém zápase. V něm už si 
Pardubice šanci nenechaly utéct a v ne-
smírně vyrovnaném duelu vybojovaly 
vítězství 3:1. „Na prvním tréninku se-
zony jsme si dali cíl, kterým byl návrat 
do extraligy. Nikdo si ale nedokázal 
představit, jak dlouhá a těžká cesta nás 
čekám. O to sladší poslední vítězství 
bylo,″ říká pardubický trenér Miroslav 
Janovský. 
Sokol Pardubice opravdu zažil nebýva-
lou sezonu. Hráčům začala na začátku 
loňského května letní přípravou a kro-
mě čtrnáctidenní přestávky v červenci 
trvala přesně jeden rok. Pardubice také 
sehrály nejvíce zápasů ze všech týmů 
v republice. K dvaadvaceti duelům 
v základní části přidaly ještě sedmnáct 
dalších v play off nebo v baráži. Celkem 
tak odehrály devětatřicet duelů. „Ta 
porce byla opravdu obrovská. Nesmí-

Bronz
z mistrovství
světa
v šermu 

Pardubice 
jsou zpátky 
v extralize 

že Saša podlehl v boji o finále Italu 
Lorenzu Nistovi, se kterým několik 
dnů před tím, společně s dalšími Ita-
ly trénoval, nabízela se otázka, zda 
koučování trenéra Pavla Paolettiho 
příliš nepomohla jeho soupeři. „Jste 
všichni moji žáci. Úspěch kteréhoko-
liv z vás mne potěší,” řekl podle Saši 
zmíněný trenér při závěru soustředě-
ní. Navíc náš borec dodal: „Při takové 
rychlosti a pestrosti útoků stačí čtvrt 

vteřiny taktického zaváhání, aby zvo-
lený zásah elektronickým přístrojem 
už ohlášen nebyl. Více nás oba tížila 
zkušenost, umění a rychlost vítěze 
Massialase, který startoval za USA už 
na olympiádě a v současné době se 
pohybuje na 6. místě světového žeb-
říčku dospělých. Máme co dohánět.”

-tá-

me zapomenout, že hráči nejsou žádní 
profesionálové, ale sport kombinují se 
zaměstnáním nebo školou. Před vše-
mi, kteří to vydrželi, hluboce smekám,″ 
říká Janovský.
Klíčovým mužem duelů se Spartou se 
stal útočník Ivoš Teichman, který ve 
všech třech vítězných zápasech vstřelil 
vítěznou branku. Poprvé to navíc bylo 
v prodloužení, podruhé třináct sekund 
před koncem a v závěrečném utkání 
čtyři minuty před závěrečnou sirénou. 
Pardubicím bude extraliga určitě slušet. 
Sokol Pardubice je totiž třetím největ-
ším klubem v České republice a nejvyš-
ší soutěž už hrál šest let. „Extraliga do 
Pardubic určitě patří. Je to dobře i pro 
náš region, aby tady byl tým, který tuto 
soutěž hraje. Upřímně jsem ale rád 
především kvůli našim mládežnickým 
hráčům, kteří budou mít opět příležitost 
vidět nejlepší české týmy na vlastní 
oči, a věřím, že to pro ně bude velký 
motiv k další práci. A samozřejmě si to 
zaslouží také fanoušci, protože to, co 
předváděli v celé sezoně, a především 
v play off, je fantastické. Ještě jednou 
díky všem,″ dodává prezident klubu Vít 
Drašar.                                           -red-
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■ Jako každoročně, i letos se oddíl 
karate-MSKA Sokola Pardubice zú-
častnil víkendového Úvodního semi-
náře v Praze na Smíchově, tentokrá-
te ho reprezentovalo šest jeho členů. 
10-7 kyu měl speciální program V, 
určený pro zdokonalování již nauče-
ných bojových technik kopů, úde-
rů a kombinací. Účastníci semináře 
si vyzkoušeli jiné variace kopů pod 
vedením zkušených mistrů. Na zele-
né a hnědé bojovníky čekal fyzicky 
náročnější program 3 a 4 s mistrem 
Miroslavem Zezulkou. V něm si zdo-
konalili indirektní a direktní kontry, 
série vysokých kombinací i jejich va-
rianty ve výskoku a také porazy. Na 
úvodní seminář dorazilo mnoho no-
váčků z různých oddílů. Ti zažili svůj 
první seminář a možnost získat vyšší 
pás.

Andrea Šipošová,
členka oddílu 

Úvodní 
seminář 
karate 

Pardubičtí karatisté na úvodním semináři: Nahoře (zleva) Dalibor Mrňávek, Stanislava 
Kubešová, Jakub Brokl, dole (zleva) Ondřej Vachek, Martin Goláň, Andrea Šipošová

■ Letošní mezinárodní šermířský Sokol 
Cup Tvarůžek a Moravanka velmi dů-
stojně oslavil svoje 55. výročí v mužské 
a 45. výročí v ženské kategorii od své-
ho vzniku. Výsledky turnaje se započí-
távají do národních žebříčků, ale taky 
do žebříčku Evropské šermířské kon-
federace U23. První místo v kategorii 
mužů bylo dotováno 200 eury a v kate-
gorii žen 100 eury. 
Opět do Brna zavítala zvučná jména 
reprezentantů Polska, Maďarska, Bě-
loruska, Ruska, Chorvatska, Francie, 
Rakouska, Slovenska, Slovinska, Malty, 
Německa a domácí České republiky. Na 
planších v hale Sokola Brno I na Kou-
nicově ulici se ve dnech 4.–5. května 

Fleretisté na Sokol Cupu
2013 utkalo 59 mužů a 27 žen ze 12 ze- 
mí a vybojovali dohromady 312 zápasů. 
Z evropských šermířských velmocí chy-
běli jen zástupci Italů. 
Z brněnských borců byl nejblíže medai-
li Václav Kundera, který ve čtvrtfinále 
vedl ještě 12:11, ale v koncovce těs-
ně podlehl chorvatskému olympionikovi 
Jovanovičovi 13:15. Pro Sokol vybojo-
val další umístění ve finálové osmičce 
i Jiří Kurfirst z Bystřice n. P., který ve 
čtvrtfinále podlehl Francouzi Serrimu 
(dvojnásobnému vítězi Sokol Cupu – 
2010 a 2011) 10:15, stejným poměrem 
podlehl pražský šermíř Jan Krejčík cel-
kovému vítězi turnaje Bělorusu Bykovi. 
Pro český šerm tedy dobrá zpráva: 

v elitní osmičce jsou tři čeští reprezen-
tanti. Nesmíme však usnout na vav-
řínech s těmito výsledky a v řadách 
mladých šermířů vytrénovat nástup-
ce této silné garnitury. Bohužel se na 
startovní listině neobjevil náš nejlepší 
borec Alexander Choupenitch – bronzo-
vý z MS juniorů a stříbrný z ME juniorů 
a v současné době 52. na žebříčku SP 
mužů z 569 šermířů. Podstupoval tou 
dobou jiný souboj: o přijetí na vysokou 
školu.
V kategorii žen jsme už měli jen jednu 
reprezentantku ve finálové osmičce – 
Elišku Šabartovou, které se však poda-
řilo vybojovat 3. místo.

Pavel Vaníček, ředitel turnaje
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Pod vedením trenérů Ladislava 
Včeličky, Zdeňka Hoška a Mi-
chala Polaneckého nastoupili 
ostřílení borci i úplní nováčci 
v osmi kategoriích. 

V kategorii nejmladších dětí nás skvěle 
reprezentovali teprve osmiletá Gabriela 
Hošková a obsadila krásné páté místo 
a stejně starý Filip Hrádek, který se při 
svém prvním vystoupení na klasickém 
mistrovství hned vyšplhal na stupínek 
nejvyšší a stal se mistrem České re-
publiky. V další žákovské kategorii jsme 
měli hned čtyři želízka v ohni a i tam 
se zásluhou Petra Rotha zablýskl cen-
ný kov, když obsadil při svém debutu 
skvělé druhé místo. 

AKJ Panthers patří k české elitě 
Oddíly bojových umění AKJ Panthers Sokol Písek 
a AKJ Panthers DDM Milevsko se úspěšně zúčastnily  
17. otevření mistrovství České republiky
v Allkampf-jitsu, které v sobotu 18. května hostily 
České Budějovice

V kategori starších chlapců s vyšším 
technickým stupněm reprezentoval 
milevský oddíl David Jansa a obsadil  
11. místo. V technicky nevyspělejších 
dětech jsme měli další medailové želíz-
ko v ohni v Ondřeji Polaneckém z Mile-
vska, který nezklamal a přivezl z mist-
rovství bronzovou medaili. V kategorii 
juniorek jsme měli letos jen jedinou 
zástupkyni, a to Elišku Steinocherovou, 
která obsadila krásné páté místo. V ju-
niorech s nižším technickým stupněm 
jsme měli zastoupení v Michalu Kokto-
vi, který obsadil rovněž páté místo, dále 
Danielu Koktovi, který skončil 14. a To-
máši Pfeiferovi na 16. místě. 
V nejprestižnější kategorii juniorů, kam 

se soustředilo největší očekávání, se 
představili již ostřílení borci Vojtěch 
Včelička a František Veselý. Očekávaný 
souboj českých a německých závodní-
ků nakonec vyzněl jednoznačně pro ČR, 
když mistrem ČR se stal Vojtěch Včelič-
ka a druhým vicemistrem František Ve-
selý, mezi naše borce se dokázal vklínit 
jen Martin Herman z Č. Budějovic. 
V kategoriích mužů nás v začátečnících 
reprezentoval Martin Sláma a obsadil 
skvělé čtvrté místo a neméně dobře si 
vedl Zdeněk Koleš, který v pokročilejší 
mužské kategorii skončil šestý. 
Letošní ročník MČR byl nejsilněji obsa-
zeným turnajem v historii, k čemuž při-
spěla i účast několika klubů z Němec-
ka. Ze šestnácti zúčastněných klubů 
obsadil AKJ Panthers skvělé šesté místo 
a potvrdil tak příslušnost k české elitě 
i v klasických disciplínách tohoto bojo-
vého umění. 

Ladislav Včelička, 
AKJ Panthers Sokol Písek

Zleva stojí Zdeněk Koleš, Vojtěch Včelička, Eliška Steinocherová, Martin Sláma, Tomáš Pfeifer, František Veselý, 
Daniel Kokta, David Jansa, Michal Kokta, sedí Martin Kukrál, Jakub Kokta, Gabriela Hošková, Maurizio Kokta, Filip 

Hrádek, Petr Roth, Ondřej Polanecký.
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■ Na krásné datum prvního máje se 
na kladenském Sletišti konal celodenní 
Národní šampionát mažoretek na úrov-
ni oblastního kola. Přes studené počasí 
se den vydařil a místo chybějícího slu-
níčka jej rozsvítily zářivé kostýmy účin-
kujících a úsměvy většiny přítomných. 
Organizátorkou celého soutěžního klání 
už tradičně byla jediná žena se svým 
obětavým týmem, vedoucí kladen-
ských mažoretek a náčelnice Tělocvič-
né jednoty Sokol Kladno sestra Markéta 
Tůmová. Pod patronací města Kladna 
a s pomocí dechové hudby „Jitřenka” 
Sokola Pražského se podařilo vytvořit 
poutavý a svižný sled choreograficky 
nápaditých vystoupení, která neby-
la jen ukázkou zručnosti, sebekázně 

■ V loňském roce vyhráli mladší žáci 
T.J. Sokola Česká Třebová II suverén-
ním způsobem bez porážky tabulku 
krajského přeboru a svoje účinkování 
v soutěžích vyšperkovali i přebornic-
kým titulem na mistrovství ČR ČOS. 
Letos si toto družstvo vedlo ještě lépe 
a obhájilo loňské prvenství v krajském 
přeboru I. třídy, když v mistrovských 
utkáních toto družstvo neprohrálo ve 
svých dvaceti čtyřech zápasech jediný 
a dokonce ani set. To tato kategorie ne-
pamatuje (podle historických tabulek) 
od založení této soutěže.
V letošní sezoně mělo toto družstvo 
napilno. K mistrovským utkáním hrálo 
ještě český pohár, ve kterém vyhrálo 
tři turnaje a na dvou skončili učenliví 
mladší žáci na druhém místě. 
Podařilo se sestavit velice kvalitní druž-
stvo, které má chuť, vůli a odhodlání se 
zlepšovat. Je to velká perspektiva pro 
českotřebovský volejbal. Ke kmeno-

vým hráčům přímo 
z našeho města do 
našeho oddílu pře-
stoupili díky dobré 
práci s mládeží i hrá-
či z okolních měst, 
kde pro ně, bohu-
žel, není možnost 
hrát v této kategorii. 
Někteří zde působí 
už druhou sezonu 
a jsme rádi, že do-
plnili toto družstvo. 
I tato skutečnost ukazuje na populari-
tu našeho oddílu v regionu a to, že do-
jíždění za tím, co tě baví, není žádnou 
překážkou. 
Českou Třebovou a Sokol II. reprezen-
tují: Martin Blažek, Lukáš Vašina, Vojta 
Tecl, Tomáš Strnad, Denis Žaba, Radim 
Šulc, Daniel Jaško, Tomáš Olejár, Adam 
Olejár, Ondřej Batěk, Šimon Horáček 
Lubomír Vašina.                             -red-

Národní 
šampionát 
mažoretek na 
kladenském 
sletišti

Volejbalové 
naděje 
České 
Třebové 

a přesnosti, ale také nádherným este-
tickým zážitkem. 
Odborná porota to neměla vůbec lehké. 
Nakonec ale přece byli ti nejlepší vy-
bráni a odnesli si zasloužené diplomy, 
medaile, gratulace, potlesk a postup 
na zemskou soutěž ve Strakonicích. Di-
plomy obřadně předával sám prezident 
Svazu mažoretek České republiky To-
máš Stavěl.
Soutěžilo se v pěti kategoriích a sokol-
ské mažoretky byly v těžké konkurenci 
celkem 22 skupin velmi úspěšné. „Praž-
ské mažoretky” Tělocvičné jednoty So-
kol Praha-Vysočany zvítězily v kategorii 
minimažoretek i mladších dětí. „Květin-
ky” kladenského Sokola byly v kategorii 
minimažoretek a seniorek třetí, v kate-

gorii mladších dětí druhé a v kategorii 
starších dětí zvítězily. Dá se tedy říci, že 
v celkovém počtu medailových umístě-
ní byly Kladeňačky nejúspěšnější. Kate-
gorii Junior vyhrály Panenky z Českých 
Budějovic a kategorii Senior „Pomněn-
ky” T.J. Sokol Kosmonosy. 
Vystoupení kladenských sokolských 
mažoretek patřila k technicky nejnároč-
nějším a k nejpreciznějším v provede-
ní. S podporou důsledného sokolského 
označení a uznalých slov moderáto-
ra na adresu sokolských organizátorů 
akce se šampionát mažoretek zároveň 
stal významnou propagací Sokola. 

Alena Kottová,
vzdělavatelka,
Sokol Kladno.
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■ V prodejně v Tyršově domě v Praze je 
od května k dostání magnetka ve tvaru 
puzzle s vyobrazením Michnova paláce. 
ČOS se tak zapojila do projektu Sestav 
si svůj svět, který je realizován nakla-
datelstvím VEGA-L ve spolupráci s Ná-
rodním památkovým ústavem. V pro-
jektu Sestav si svůj svět jsou vydávány 
magnetky tohoto tvaru s vyobrazením 
hradů a zámků, technických památek, 
církevních památek, muzeí, galerií, 
měst. Jednotlivé dílky tohoto puzzle 
jsou prodávána v místě, které zobrazují 
– na významných historických a tech-
nických památkách, v muzeích, gale-

Seminář o programu ČOS

Puzzle v prodejně 
v Tyršově domě 

riích, informačních centrech... Slouží 
tak nejen jako turistická upomínka, ale 
i jako předmět nové sběratelské vášně. 
Z magnetek z navštívených míst si lze 
vytvořit dekorativní vzpomínku, kterou 
lze neustále rozšiřovat a obměňovat.
S edicí těchto magnetek je spoje-
na i soutěž – každý dílek je opatřen 
na zadní straně soutěžním kódem. Ve 
sběratelské soutěži je možné vyhrát 
přes 200 cen včetně deseti celoroč-
ních vstupenek na všechny památkové 
objekty ve správě Národního památ-
kového ústavu. Doposud bylo vydáno 
více než 200 magnetek. Jejich seznam 

s vyobrazením a stručným popisem je 
umístěn na www.sestavsisvujsvet.cz. 
Česká obec sokolská tak připojením se 
k tomuto projektu vydáním magnetky 
s Michnovým palácem nejen získa-
la zajímavý propagační a upomínkový 
předmět, ale také propagaci na těchto 
stránkách.

-red-

■ Poslední dubnovou neděli připra-
vila Ústřední škola ČOS ve spolupráci 
s ostatními odbornými útvary zajíma-
vý seminář o programu ČOS. Smyslem 
semináře bylo seznámit se s proble-
matikou různých pohledů na formulo-
vání programu, cílů a směřování ČOS 
a prostřednictvím řízené diskuze hledat 
vzájemné pochopení, tříbit názory a for-
mulovat stanoviska. Jak se ukázalo, ve 
spolku s tak bohatou činností a dlouhou 
tradicí existují různé, často i velmi od-
lišné a protichůdné pohledy na to, jaký 
by měl program ČOS být, jak by měl být 
formulován, jaké jsou naše dnešní cíle 
a směr. Seminář byl veden zkušenými 
lektory z Vysoké školy ekonomické – 
Ing. M. Fischerovou a Ing. M. Anderou, 
kteří nezaujatě řídili diskuzi a následnou 
práci ve skupinách. Přínosem jistě byla 
účast zástupců ze všech úrovní ČOS – od 
činovníků jednot, žup až po ústředí ČOS. 
Tento formát umožnil cennou výměnu 
zkušeností a názorů a ukázal možnost 
jakým způsobem dále hledat odpovědi 
na aktuální otázky. Hlavním výstupem 
semináře byl požadavek pokračovat 
v podobných setkáních a diskutovat nad 
současnými problémy, např. „Jak zlepšit 
vnitřní komunikaci?”. Na podzim se tedy 
můžeme těšit na další podobný seminář, 
který bude opět otevřen všem, kteří rádi 
diskutují a mají nápady, které mohou 
prospět našemu spolku.                 -mch-




