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„Jak bych se v podobných 
mezník situacích zachoval já 
sám? Šel bych do toho i za 
cenu nejvyšší, byl bych hr-
dina, nebo zbabělec, který 
vyčkává či se radši schová?‟ 
Asi to jsou nemístné otázky, 
neboť odpovědi poskytnou až 
okamžiky, kdy dojde „na lá-
mání chleba‟, okamžiky, kdy 
je třeba konat. Hrdiny nedě-
lají silná slova v klidných do-

bách, ale konkrétní činy v dobách těžkých, 
kdy jde o mnoho. Úvahy na toto téma by 
jistě mohly být dlouhé... Ale příležitost 
k tomu, alespoň na chvíli se nad ním za-
myslet, jsme měli v říjnu hned dvakrát – 
v první půli měsíce, 8. října, při Památném 
dnu sokolstva, a 28. října při výročí vzniku 
samostatného státu, Československé re-
publiky. 
První ze zmíněných dnů je přímo věnován 
uctění sokolů, kteří ve 150leté historii so-
kolského hnutí v boji za demokracii, národ-
ní samostatnost a svobodu přinesli oběti 
nejvyšší. Ať již v dobách rakousko-uher-
ské monarchie, v době první světové vál-
ky v řadách legií, nebo za druhé světové 
války v boji proti nacistickým okupantům 
a za znovu nabytí svobody své vlasti vze-
šli ze sokolských řad lidé, kteří ve jménu 
sokolských ideálů, svobody a demokracie 
neváhali nasadit své životy a mnozí z nich 
je také obětovat. Jejich památku a odkaz 
jsme si připomínali právě 8. října – a jak 
dokládá i zpravodajství v tomto vydání ča-
sopisu, bylo tomu tak nejen v ústředí Čes-
ké obce sokolské v Tyršově domě v Praze, 
ale také na mnoha místech po celé repub-
lice. 
Důležité je, že vzpomínkových akcí se ne-
zúčastní „jen‟ starší generace, ale také 
mladí ještě školou povinní, jako například 
ve Dvoře Králové. Pro děti ze základních 
škol připravil vzdělavatelský odbor ČOS 
zájezd do Terezína – na stránkách tohoto 
vydání časopisu ho popisuje čtrnáctiletý 
Vojtěch Hojný.
I když říjen byl ve znamení pietních vzpo-
mínek, Sokol samozřejmě žil svým každo-
denním životem – o pestrosti dění v Sokole 
v tomto měsíci vypovídají alespoň částeč-
ně další články v tomto vydání. Ať již je to 
z oblasti sportu pro všechny, nebo z kultu-
ry, či o sportovních úspěších oddílů či jed-
notlivců v oblasti výkonnostního či vrcho-
lového sportu. Přesvědčit se můžete sami 
– stačí jen začít obracet stránky a číst...

Zdeněk Kubín
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Zpravodajství

■ Sokolové po celé republice si letos 
28. října společně s celou českou veřej-
ností připomenuli již 95. výročí vzniku 
samostatného státu Čechů a Slováků. 
Oslavy Dne vzniku samostatného čes-
koslovenského státu byly oficiálně za-
hájeny v pondělí 28. října na Čestném 
dvoře památníku na Vítkově v Praze za 
účasti prezidenta republiky Miloše Ze-
mana a dalších státních představitelů. 
Jménem České obce sokolské položila 
k památníku věnec starostka ČOS ses-
tra Hana Moučková. Stejně jako každý 
rok, i letos se pietního aktu na Vítkově 
zúčastnili sokolové v historických krojích 
s historickými sokolskými prapory. 
V pravé poledne se potom ve Slavnost-
ní síni Národního památníku na Vítkově 
v Praze uskutečnilo slavnostní vzpomín-
kové shromáždění, které organizoval 
Český svaz bojovníků za svobodu. Jeho 

Oslavy 95. výročí vzniku 
samostatného státu

■ V sokolské prodejně v Tyršově domě 
v Praze jsou ke koupi či k objedná-
ní stolní a nástěnné kalendáře na rok 
2014. Stolní kalendář stojí 85 korun, 
nástěnný 110 korun.
Kontakt:  tel. 257 007 265 

e-mail: pbendova@sokol.eu

■ Pravidelná podzimní porada starostů, 
tajemníků a hospodářských pracovníků 
sokolských žup se letos konala ve čtvr-
tek 24. října v Tyršově domě v Praze. 
Tentokrát jí dodal mimořádný význam 
fakt, že od začátku příštího roku vstu-
puje v platnost nový Občanský zákoník, 
který generuje požadavek na přeměnu 
občanských sdružení na spolky. To se 
bytostně týká i České obce sokolské, 
všech žup a všech jednot. Proto také 
této problematice byla věnována znač-
ná část porady.
Jednání porady zahájila starostka Čes-
ké obce sokolské sestra Hana Mouč-

Sokolské kalendáře
v prodeji 

Porada župních starostů a tajemníků
ková, která ve svém úvodním slově 
stručně zmínila problematiku nového 
Občanského zákoníku a s ním spojené 
transformace ČOS na spolek a spolky 
pobočné. Zmínila dále i fakt, že politic-
ká nestabilita i podzimní termín voleb 
a s nimi spojená výměna na vrcholo-
vých místech ministerstev ovlivňují 
i udělování dotačních titulů.
Podrobněji o ekonomických otázkách, 
financování a dotacích hovořila na po-
radě sestra Karin Dvořáková – mimo 
jiné o problematice využití a vyúčto-
vání dotací, o žádostech o dotace na 
rok 2014 a rovněž o otázce podvojného 

předseda plukovník Jaroslav Vodička 
přivítal mezi hosty především předsedu 
Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha. 
Ten v projevu zdůraznil nutnost připo-
mínky Dne státnosti. Zdůraznil masa-
rykovské ideje, na kterých samostatný 
stát Čechů a Slováků vznikal. Slavnost-
ního shromáždění se rovněž zúčastnila 
starostka ČOS sestra H. Moučková, také 
zde byli přítomni sokolští praporečníci. 
Oslavy Dne československé státnosti 
potom v Praze odpoledne pokračovaly 
u Pomníku československých legionářů 
„Praha svým vítězným synům” na ná-
městí Pod Emauzy v Praze 2 pietním 
vzpomínkovým aktem, kterého se zú-
častnili vysocí ústavní činitelé, představi-
telé armády, zástupci České obce sokol-
ské, Československé obce legionářské, 
Českého svazu bojovníků za svobodu 
a další.                                             -red-

Kalendář stolní 2014

Kalendář nástěnný 2014

účetnictví. Problematice evidence člen-
ské základny se ve svém vystoupení 
věnoval člen Předsednictva ČOS bra-
tr Josef Těšitel, o nemovitém majetku 
a jeho pojištění hovořila starostka ČOS 
sestra Hana Moučková.
Odpolední část porady byla věnová-
na především novele Občanského zá-
koníku. Podrobně o této problematice 
a úkolech, které ČOS řeší a o konkrét-
ních krocích, které v této souvislosti ČOS 
postupně realizuje a o základních úko-
lech jednot, žup a ČOS v tomto procesu 
transformace, hovořil na poradě jedna-
tel ČOS bratr M. Kroc.                       -red-
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V Tyršově domě
Pietní vzpomínka v Praze v Tyršově 
domě, jíž se zúčastnili představitelé 
vedení České obce sokolské v čele se 
starostkou ČOS sestrou Hanou Mouč-
kovou, zástupci Československé obce 
legionářské, Českého svazu bojovníků 
za svobodu, Památníku Terezín, Fol-
klorního sdružení ČR a rovněž starosty 
Prahy 1 bratra Oldřicha Lomeckého, za-
počala v úterý 8. října úderem 17. ho- 
diny položením kytic k památníku tří 
odbojů. Poté pietní vzpomínka pokračo-
vala v atriu na 2. nádvoří Tyršova domu 
u pamětních desek věnovaných památ-
ce padlých sokolů v boji proti nacismu 
a za svobodu vlasti v době druhé svě-
tové války. 
Zde pietní vzpomínku zahájila starostka 
ČOS sestra Hana Moučková, která na 
úvod svého vystoupení přivítala hosty 
ze zmíněných organizací. „Jsem poctě-
na, že mohu mezi námi přivítat i pří-
mé pozůstalé a příbuzné našich brat-
rů a sester, kteří pracovali na čelných 
místech naší organizace a významně se 
podíleli především na činnosti sokolské 
odbojové organizace JINDRA,” uvedla 
mimo jiné v úvodu  starostka ČOS – pří-
tomny byly sestry Evaldová, Šikolová, 
Vávrová-Nitková, Hendrychová a Uhlí-
řová a bratr Jandásek. Po úvodním slo- 

Pietní vzpomínky
v Památný den sokolstva   
Památný den sokolstva, 
jímž byl vyhlášen  
8. říjen, si letos 
připomenuli sokolové 
na mnoha místech 
republiky a společně se 
zástupci dalších organizací 
a veřejnosti uctili památku 
všech sokolů, kteří ve více 
než 150leté dramatické 
historii sokolského hnutí 
v boji za demokracii, 
národní samostatnost 
a svobodu přinesli oběti 
nejvyšší. Pietní vzpomínky 
se konaly v Praze  
v Tyršově domě, stejně 
jako například v Brně, ve 
Dvoře Králové, v Přerově, 
v Pyšelích, Židlochovicích 
a na mnoha dalších 
místech.

vu starostky ČOS vystoupil starosta 
Prahy 1 a 1. místostarosta ČOS bratr 
Oldřich Lomecký, následně s hlavním  
projevem, v němž hovořil o významu 
sokolů v odboji za druhé světové války 
a o jejich obětech za svobodu vlasti, vy-
stoupil ředitel vojenských muzeí a člen 
předsednictva vzdělavatelského odboru 
ČOS bratr Michal Burian. Poté následo-
valo položení květin u pamětních de-
sek. Na závěr vystoupil folklorní soubor 
Rozmarýnek.
V době pietní vzpomínkové akce v Tyr-
šově domě věnovala Památnému dnu 
sokolstva pozornost také Česká televi-
ze – ČT24, která do rozsáhlejšího bloku 
o této události začlenila rovněž zhru-
ba desetiminutový přímý vstup z akce 
v Tyršově domě. Svůj pravidelný hodi-
nový pořad „Jak to vidíte?‟ věnoval Pa-
mátnému dnu sokolstva rovněž Český 
rozhlas 2 (Dvojka), když jeho hosty byli 
bratři Zdeněk Bartůněk, člen předsed-

Pietní vzpomínková akce v Tyršově domě v Praze
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nictva vzdělavatelského odboru ČOS, 
a Martin Chlumský, ředitel Ústřední 
školy ČOS.

Ediční počiny
Sokola Brno I
Sokol Brno I vydal k Památnému dni 
sokolstva publikaci o sedmnácti so-
kolských osobnostech, které v osvě- 
timském koncentračním táboře portré- 
toval akademický malíř Stanisław Gut- 
kiewicz.
Publikace je přímo ke čtení dostupná 
na internetu: http://issuu.com/sokol_
brno/docs/pamatny_den_sokola_
brozura_web_15355647325c19

Sokol Brno I rovněž k této příležitosti 
vytvořil krátký spot, který je ke zhléd-

nutí na http://www.youtube.com/wat-
ch?v=R1NPp79nDUY

V Čechách i na Moravě
Na některých místech v republice byl 
Památný den sokolstva vzpomenut již 
v jeho předvečer. Tak například v Pyše-
lích se uskutečnil pietní akt na náměstí 
u pomníku padlých již v neděli 6. říj-
na. Pod záštitu župy Barákovy zde py-
šelští sokolové uctili památku padlých 
a umučených sokolů na počátku druhé 
světové války. Starostka župy Barákovy 
sestra Michaela Jurečková Papírníková 
seznámila přítomné s významem Pa-
mátného dne sokolstva.
Více než padesátka sokolů si přišla 
v pondělí 7. října připomenout Památný 
den sokolstva k pomníku na stadionu 

ve Dvoře Králové. Vzdělavatelka sestra 
P. Špatenková připomněla podíl sokolů 
na protifašistickém odboji i velké oběti, 
které sokolové přinesli za více než sto 
padesát let existence sokolské organi-
zace. Každý účastník pietního setkání 
položil rozsvícenou svíčku k pomníčku 
se jmény sokolů, kteří zahynuli během 
2. světové války. Právě svíčky spolu 
s květinami ovázanými trikolórou vy-
tvořily v příšeří u pomníku atmosféru, 
ve které vzdali současní sokolové hold 
dávným sokolským hrdinům.
Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Žid-
lochovice si Památný den sokolstva při-
pomenul v úterý 8. října 2013 v 18.00 
položením květin u pamětní desky obě-
tem II. světové války u hlavního vstupu 
do budovy sokolovny.
U pamětní desky padlých a umučených 
příslušníků Sokola z přerovské jedno-
ty v době nacistické okupace 1939 až 
1945, umístěné na přerovské sokolov-
ně v ulici Brabansko, se shromáždilo již  
25. září v 17 hodin několik desítek soko-
lů, sokolek a občanů města. Vzpomín-
ku zahájil vzdělavatel T.J. Sokol Přerov 
bratr Miroslav Rozkošný, který pak udě-
lil slovo bratru Bohumilu Domanskému. 
Ten krátce informoval o rozsahu sokol-
ských obětí v jednotě Přerov. Kytice 
k pamětní desce sokolských obětí, nad 
níž je umístěna i pamětní deska Rudol-
fa Lukaštíka, bývalého župního staros-
ty, který působil za války v zahraničním 
odboji ve Francii a Velké Británii, položi-
li starosta Sokola Přerov bratr Vladimír 
Tabery a starosta Sokolské župy Stře-
domoravské-Kratochvilovy bratr Jaro-
slav Skopal.

-zr-

Pietní akt u památníku padlých 
na náměstí v Pyšelích

Vzpomínková akce ve Dvoře Králové
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■ Odbor vzdělavatelů žu- 
py Jana Podlipného na-
plánoval na pátek dne  
5. října, v souvislosti s Pa- 
mátným dnem sokolstva, 
návštěvu Sezimova Ústí  
a Tábora.
Sezimovo Ústí bylo zvole-
no proto, že bylo rozhod-
nuto se poklonit památce 
Dr. Edvarda Beneše. Po 
kladné odpovědi z kance-
láře prezidenta republiky 
jsme mohli výlet usku-
tečnit. U hrobky v krásně 
udržovaném parku jsme 
uctili malým pietním ak-

tem jeho památku a po-
ložili za župu kytici. Poté 
s průvodci rozděleni na 
tři skupiny jsme se ode-
brali zhlédnout renovova-
né vzdušné interiéry vily 
Hany a Edvarda Benešo-
vých a krásně upravený 
park v podzimních bar-
vách. 
Naše výprava vyslechla 
velice zajímavý výklad  
s mnoha historickými da- 
ty a zajímavostmi.
Někteří z nás byli v in-
teriéru vily poprvé nebo 
poprvé viděli vilu zre-

■ V odpoledních hodinách v pátek 
11. října vyrazila desetičlenná skupina 
dvorských sokolů na exkurzi do pa-
mátníku Terezín a pražského Vojenské-
ho muzea. Tento zájezd zorganizoval 
vzdělavatelský odbor České obce so-
kolské pro zájemce ze sokolských řad 
z celé republiky. Místem našeho pobytu 
byl Tyršův dům na pražské Malé Stra-
ně, kam jsme dorazili v podvečerních 
hodinách. Hned po krátkém zabydlení  
v hostelu Sokol jsme vyrazili na veče-
ři a večerní procházku centrem Prahy. 
Místa jako Karlův most či Staroměstské 
náměstí do nás vdechla krásu historic-
ké Prahy. Po návratu do ,,Tyršáku‟ jsme 
ulehli do postelí, natěšení na následující 
den.
Po ranním probuzení a snídani jsme 
autobusem vyrazili do 65 kilometrů 
vzdáleného Terezína. Tam jsme nejpr-
ve v Muzeu ghetta zhlédli film o historii 
Terezína a přilehlé Malé pevnosti, kam 
jsme se vzápětí vydali. Na místě, které 
se pro mnohé stalo symbolem utrpení, 
jsme měli možnost vidět vše tak, jak 
to zde vypadalo za druhé světové vál-
ky, kdy Terezín fungoval jako nacistická 
věznice. Neblaze proslulý nápis ,,Arbeit 

Zájezd do Terezína   
macht frei‟, který se původně vyskyto-
val pouze v nacistických koncentračních 
táborech, byl z iniciativy velitele vězni-
ce Heinricha Jöckela umístěn i zde. Dále 
jsme prošli prostranstvími, kde se ko-
naly denní apely (nástupy) vězňů, ce-
lami, samotkami a také jsme navštívili 
celu, kde byl od roku 1914 až do své 
smrti v roce 1918 uvězněn Gavrilo Prin-
cip, bosenskosrbský politický aktivista, 
který v roce 1914 spáchal atentát na 
následníka rakouského trůnu Františ-
ka Ferdinanda d’Este a jeho choť Žofii 
Chotkovou, čímž dal podnět k první 
světové válce. V této místnosti nebyla 
okna a Princip zde prakticky strávil čtyři 
roky ve tmě.
Po obědě v Terezíně jsme prošli kolem 
Národního hřbitova Terezín. Je zde po-
chováno asi deset tisíc osob, které za-
hynuly v Malé pevnosti, terezínském 
ghettu a jsou zde pohřbeni i mrtví  
z koncentračního tábora Litoměřice. 
Pak jsme se opět autobusem přesunu-
li zpět do Prahy, kde jsme zamířili do 
Vojenského muzea Praha. Tam jsme si 
kromě stále expozice prohlédli výstavu 
k příležitosti 150 let Sokola nazvanou 
Pod křídly Sokola. K vidění byly expo-

náty sokolských krojů i dobové fotogra-
fie a relikvie, poukazující na mnohdy 
bouřlivou historii Sokola od jeho zalo-
žení roku 1862. Procestovali jsme tak 
celou jeho éru až po současnost. Závě-
rem výstavy byla pro mnohé úsměvná 
fotografie T. G. Masaryka, jak ve svých 
76 letech předvádí, co si představuje 
pod pojmem ,,sokolovat‟.
Ze Žižkova nás pak autobus zavezl zpět 
na Malou Stranu. Následovala večeře, 
po které se zájemci mohli osvěžit v ba-
zénu v areálu Tyršova domu. Po vykou-
pání jsme se, stejně jako předchozího 
večera, vydali na procházku po Praze; 
tentokrát jsme prošli Pražským hra-
dem. Po návratu jsme unaveně ulehli 
do postelí. 
V neděli dopoledne jsme ještě stih-
li navštívit veletrh hraček a her v Let-
ňanech, ale tím už náš výlet opravdu 
skončil a my jsme se vydali zpět domů. 
Zájezd se nám líbil, zažili jsme během 
něj krásné chvíle a hlavně v nás ještě 
posílil hrdost na naší sokolskou přísluš-
nost!

Vojtěch Hojný, 14 let, Sokol Dvůr 
Králové n. L.

novovanou. Sokol si velice váží 
významného českého státníka  
Dr. Beneše i jeho manželky a ce- 
lé jejich životní práce. Proto 
jsme byli velice potěšeni, že se 
nám podařilo uskutečnit tuto mi-
mořádnou prohlídku jejich vily. 

Dalším cílem naší cesty byl Tábor, 
kde jsme si prohlédli také nově 
zrenovovanou sokolovnu pod 
vedením sestry tajemnice župy  
a náš výlet doplnili o zhlédnutí 
táborského pokladu. 

Lenka Brandová

Vzpomínka na
prezidenta Beneše   



Zpravodajství Zprávy z žup

Na úvod zazněla zdravice 
starostky Prahy 2 Jany Čer-
nochové, kterou přečetla 
sestra Alena Dvořáková. 
V ní starostka této městské 

části mj. uvedla: Tento závod se koná  
u příležitosti oslav „Dne sokolstva‟, kte-
rý už  připadá na 8. října. Tehdy v roce 
1941 zatkli nacisté v rámci „Akce So-
kol‟ 1 500 nejvýznamnějších členů ob- 
ce a ti pak skončili v Terezíně nebo 
Osvětimi. Téhož dne pak Heydrich roz-
hodl o rozpuštění sokolské obce. Ani 
tato událost ale neznamenala likvidaci 
Sokola a jeho myšlenek, protože Vaši 
předchůdci prokázali obrovskou odva-
hu a nezlomného ducha. Nebýt jich, 
možná by neuspěl pokus o likvidaci 
Heydricha a hranice republiky mohly 
po válce vypadat úplně jinak. Vnímám 
proto Sokol jako společenskou organi-

Běh do 
vyšehradských 
schodů
Sokol Vyšehrad uspořádal v sobotu 
5. října u příležitosti Památného 
dne sokolstva první ročník Běhu do 
vyšehradských schodů. 

zaci, která nezasahovala a nezasahu-
je jen do sportovní oblasti, ale ve své 
dnes už víc jak stopadesátileté histo-
rii dokázala být významným českým 
hnutím v pohnutých chvílích české his-
torie. Sokol představuje jednu z mála 
českých organizací, která odolala veš-
kerým pokusům o likvidaci.
Po odběhnutí všech závodníků se 
účastníci této akce odebrali na Vyše-
hradský hřbitov, kde byla položena ky-
tice na hrob Jana Malypetra (29. květ- 
na 1815 – 31. ledna 1899). Sestra 
Alena Dvořáková zde osvětlila, že 
to byl učitel a nadšený propagátor 
tělocviku. Spolu s J. E. Purkyněm,  
F. L. Čelákovským a  K. J. Erbenem vy-
tvořil první české sportovní názvosloví. 
V prostorách jeho ústavu v Panské ulici 
byla 16. února 1862 založena Pražská 
jednota tělocvičná, později  přejmeno-

vána na Sokol,  a  Malypetr se stal je-
jím prvním cvičitelem a spolupracoval 
s M. Tyršem a J. Fügnerem. 
Vyhlášení  vítězů  závodu bylo v malé 
tělocvičně Sokola Vyšehrad. V jednot-
livých kategoriích vyhráli: M. Drhal, 
K. Vojáčková, J. Čapek, L. Botková,  
L. Tondr, F. Čapek, V. Rác, B. Šperková, 
M. Martinec, K. Matoušková, K. Vojáč-
ková, M. Hlušička, J. Štěpánek, J. Be-
nýšek, D. Berková, O. Berka.
Rekord trati stanovil Jiří Benýšek ze 
Sokola Vyšehrad časem 40.57 a v bě-
hu v sokolském kroji s praporem Jan 
Štěpánek ze Sokola Pražského časem 
1.43.36. 
Závodu se zúčastnilo 67 závodníků 
od těch nejmenších (ročník narození  
2008 a mladší) až po věkově vyšší ka-
tegorie (ročník narození 1977 a starší).

Text a foto Marie Brunerová
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Několik desítek dětí i dospělých si i přes 
velmi nepříznivé počasí nalezlo cestu do 
Tyršova domu v Praze, aby prostřednic-
tvím sportovních testů si ověřili svoji 
zdatnost, nebo se 
pobavili při sko-
cích na trampolíně, 
skákání na airtrac-
ku, balancování na 
pružném pásu, při 
tradičních i historic-
kých pohybových 
hrách z celého svě-
ta, případně zhléd-
nout i vyzkoušet 
sebeobranu, pro-
táhnout se na žid-
lích, zatancovat si 
nebo zkusit něco 
ve výtvarné dílně. Takový byl mimo 
jiné program akce Sokolové Pražanům, 
kterou v pátek 11. října pořádala Čes-
ká obec sokolská ve spolupráci s Měst-
skou částí Praha 1 v rámci mezinárodní 

Sokolové
Pražanům 

kampaně ISCA (International Sport and 
Cultural Association) nazvané „MOVE 
WEEK aneb 100 milionů Evropanů v po-
hybu‟ a zaměřené na zdravý životní styl 

se zdůrazněním 
důležitosti pohybu. 
Cílem ISCA bylo, 
aby se během 
týdne od 7. do 
13. října hýbalo 
100 milionů Evro-
panů.
Původně se všech-
ny součásti pro-
gramu měly konat 
venku – na Kampě 
a v areálu Tyršo-
va domu. Vytrvalý 
déšť však akci ne-

přál, a tak téměř celý připravený pro-
gram musel být přesunut pod střechu, 
do tělocvičen a dalších prostor Tyršova 
domu. 

-zr-

Inzerce
Sokol Michle nabízí k prodeji 
6 kusů medicimbálů (300 Kč) 

a daruje 9 párů kuželů, 96 cvičeb-
ních tyčí a 12 raket na líný tenis. 

Kontakt: +420 724 262 567

 Prostřednictvím 
sportovních testů si 

ověřili svoji zdatnost, 
nebo se pobavili.
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■ Zlé jazyky tvrdily, že dračí létaní na 
malém hřišti mezi budovou (novoby-
džovské sokolovny), plotem sportringu 
a v blízkosti vzrostlých lip je nemož-
né. Jenže cvičitelka oddílu rodičů a dětí  
sestra Lucka Zborníková si naštěstí ob-
jednala i tak potřebný vítr. A ten dul 
opravdu pořádně! V pátečním odpoled-
ni se sešla jen nepočetná skupinka dětí  
v doprovodu dospělých. Ti buď jednoduše  
v obchodě zakoupili  létajícího draka, le-
tadlo, mořského koníka, nebo se pokusi-
li vyrobit si něco sami. A tak se ke komí-
nu sokolovny vznesl i originální smějící 
se obdélník i zamračený mnohoúhelník. 
Děti běhaly, dospělí navigovali, radili  
a když už i ti draci snad byli unavení, 

tak se všichni přesunuli dovnitř sokolov-
ny, kde cvičitelka Lucka Zborníková za 
vydatné pomoci Vlaďky Dítětové připra-
vila dílničku. Tam si všichni mohli vyrobit 
dráčka – zápich do květináče. Nakonec 
jsme si venku na ohni opekli vuřty, ale 
tentokrát vítr spíš škodil. Foukal dým 
do tváří. Odpoledne uteklo jako voda  
a všichni byli rádi, že se nám podzim tak 
vyvedl. 

Věrka Kubelka

■ „Nádherné, jsme spokojeni, velice 
pěkný zážitek,‟ tak v druhé polovině září 
hodnotili přerovští, kroměřížští a kojetín-
ští účastníci představení Prodané nevěsty 
v sále Kulturního domu v Kroměříži. 
Všem, od třináctileté Veroniky až po se-
dmdesátileté členky Věrné gardy pře-
rovského Sokola se představení velice 
líbilo. Klasická opera Bedřicha Smetany 
na libreto Karla Sabiny byla přepracová-
na náměstkem vzdělavatele České obce 
sokolské bratrem Bohumilem Gondíkem 
na lidovou hru se zpěvy a tanci. Gondí-
kova úprava nebyla vůbec na škodu této 
nejhranější české opeře. Pro laické diváky 
spíše naopak. Diváci o nejznámější árie 
a zpěvy v této opeře nepřišli a mluvené 
části textu místo zpívaných byly pro di-
váka přínosem z hlediska pochopení děje 
opery a hercům daly možnost více vynik-
nout v jejich hereckém a hlavně komic-
kém nadání. V tom na jevišti excelovali 
Milan Špale v roli dohazovače Kecala 
a Pavel Urban v roli Vaška, oba členové 
smíšeného pěveckého sboru Gaudium 

Praha. Pro pří-
tomné diváky 
však byla 
nejvýraznější 
postavou hry 
Mařenka  
v podání Tere-
zy Růžičkové.
Nejen pro 
svůj venkov-
sky přirozený mladistvý zjev, ale také pro 
své pěvecké a herecké nadání. 
Kroměřížští sokolští pořadatelé připravili 
divákům zcela nabitého sálu kulturního 
domu také další zážitek. Na úvod před-
stavení vzpomněli 115. výročí založení 
své župy. Ani v tomto krátkém, pouč-
ném, ale humorem zpestřeném progra-
mu, kdy krátce vystoupila také starostka 
ČOS sestra Hana Moučková, se nikdo  
z přítomných nenudil.
O nečekaný závěr děkovačky se postarali 
samotní členové divadelního, pěveckého 
a tanečního souboru Prodané nevěsty, 
kteří chtěli svému režiséru popřát na je-

višti k jeho sedmdesátým narozeninám. 
Jubilant dostal od gratulantů vázu, ale 
místo květin v ní bylo bíle tričko vyzdobe-
né na prsou krojovaným tanečním párem 
a na zádech podpisy herců. Překvapený 
Gondík musel shodit černé sako a v daro-
vaném tričku vytočit skoro celou ženskou 
část šedesátičlenného souboru Prodané 
nevěsty, což čerstvý sedmdesátník bra-
vurně zvládl. Zahrála jim k tomu muzi-
ka národopisného souboru Formani ze 
Slatiňan. 

Miroslav Rozkošný

Draci nad Novým 
Bydžovem 

Sokolská Prodaná nevěsta se 
Přerovanům líbila  
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■ Všesokolské slety nejsou jen o cvičení, 
ale také o setkávání lidí a uzavírání no-
vých přátelství. Přátelství, která nejsou 
jen záležitostí několika sletových dní či 
týdnů, v nichž probíhají nácviky sletových 
skladeb, ale mají pevnější a dlouhodoběj-
ší pouta. O tom svědčí i následující řádky, 
které nám do redakce přišly z oddílu žen 
Sokola Jindřichův Hradec:
V červenci 2012 jsme po několikaměsíč-
ním nácviku odjely reprezentovat Jindři-
chův Hradec na XV. všesokolský slet do 
Prahy. Nás osm žen z T.J. Sokol tvořilo na 
ploše Synot Tip Arény ve Vršovicích jeden 
malý celek. Při společném vystoupení té-
měř sedmnácti set žen v hromadné sklad-
bě Česká suita jsme vystoupily ve večer-
ním i odpoledním programu sestaveném 
na oslavu 150. výročí vzniku Sokola. 
Již při prvním nástupu a nácviku jsme se 
seznámily se sestrami z Uhelné Příbrami, 
které s námi tvořily větší celek. Společ-
né úsilí o bezchybné provedení skladby, 
zvládnutí všech přesunů i dokonalého 
spojení pohybu s hudbou Antonína Dvo-
řáka, radost z potlesku diváků, pochvala 
našich cvičitelek i členů rodin a jedinečné 
zážitky z nás udělaly kamarádky. 

■ Již pět let po sobě, vždy 
na podzim, informuji o cykli-
stickém „Sokolském sletnutí”, 
pořádaném Sokolem Nový 
Bydžov. V předchozích letech 
nám vždy zázračně přálo po-
časí. Až letos nastala změna! 
Šedá obloha a studený vítr 
zřejmě odradily mnoho stá-
lých účastníků. A tak skrovný 
pelotonek si na hřišti u novo-
bydžovské sokolovny zařval 
„Nazdar!‟ a vydal se na dopo-
ručenou patnácti nebo pade-
sátikilometrovou trasu. 
V nedalekém Lužci nad Cid-
linou čekalo tradiční sladké 
překvapení. V odpoledních 
hodinách se všichni sjeli 

Sletová přátelství 

Sokolské cyklo slétnutí

Naše přátelství 
se sestrami  
z Uhelné Pří-
brami, městyse 
poblíž Chotěbo-
ře, trvá dodnes. 
Společně se 
radujeme z 
návštěv, společ-
ných setkání  
a dalšího vy-
stoupení v naší 
skladbě na sletu
Sokolové pod řípem v Roudnici nad La-
bem letos v květnu.
Druhý říjnový víkend jsme sestry navští-
vily již podruhé. Milé přivítání, radost ze 
shledání, vzpomínky na společné zážitky 
nebraly konce. Sestry pro nás připravily 
bohatý program. V sobotu jsme navštívi-
ly město Havlíčkův Brod, jeho historické 
centrum s muzeem K. H. Borovského, 
městskou věž s poutavým výkladem prů-
vodce i park Budoucnost. V neděli jsme si 
v nedaleké Lipnici prohlédly hrad Lipnice 
a domek, kde žil Jaroslav Hašek. Dnes 
je zde jeho malé muzeum. Poobědvaly 
jsme v hostinci, který patří jeho vnukovi,  

(myšleno na kolech) zpět do 
sokolovny. Letos poprvé se 
oběd podával uvnitř. Každý 
si kromě zážitků z jízdy a se-
tkání s přáteli odnesl i cenu za 
slosovatelnou vstupenku. 
Touto cestou děkujeme všem, 
kteří sponzorsky podpořili 
naši akci, ale hlavně děkuje-
me cyklo týmu  HOKL (holky 
kluci) club z Lužce nad Cidli-
nou.  Jeho členové se jednak 
našeho cyklistického slétnutí 
účastní pravidelně, ale letos 
nám i velice pomohli. 

Věrka Kubelka,
Sokol Nový Bydžov

a na místním hřbitově pak uctily památku  
J. Haška u jeho hrobu. Při společné, ně-
kolikakilometrové procházce nádhernou 
přírodou v okolí Lipnice jsme zhlédly so-
chy Radomíra Dvořáka – Zlaté oči, Ústa 
pravdy, Bretschneiderovo ucho a Hlava 
22. Při dlouhém loučení jsme si slíbily 
další společná setkání a začaly se těšit 
na návštěvu sester u nás v Jindřichově 
Hradci. Přátelství, které vzniklo jen sho-
dou náhod, se sestrami z 200 kilometrů 
vzdálené obce je pro nás všechny nád-
herným prožitkem v dnešní uspěchané  
a přetechnizované době.

Ivana Lorencová,
náčelnice T.J. Sokol Jindřichův Hradec
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■ Pravidelně každý rok koncem srpna si 
naše parta žen ze Sokola Jalůvčí, Sokolská 
župa Severočeská-Novákova se sídlem  
v Děčíně, užívá týdenní pobyt v některém 
z regionů naší vlasti – např. na Šumavě, 
v Orlických horách, v Krkonoších... Letos 
jsme zvolily Český ráj, v němž jsme strá-
vily první zářijové dny.
V Českém ráji jsme se ubytovaly v Pe-
lešanech, přímo pod hradem Valdštej-
nem. Týden je skoro málo na to, aby se 
prošla všechna krásná místa tohoto kraje, 
ale pár jsme jich zvládly. První výlet smě-
řoval na Valdštejn a na rozhlednu Hlava-
tice. Následně do malebné vesničky Malá 
Skála, výstup na Pantheon, na nedaleký 
Frýdštejn a samozřejmě na dobré menu  
s příjemnou obsluhou do Boučkova stat-
ku. Neopomenuly jsme zde navštívit  
i galerii obrazů a uměleckých děl místního 
rodáka a jeho přátel, seznámily jsme se 
rovněž s historií této vesničky. Další vý-
let byl zcela pěší, a to do Hruboskalska, 
na zámek Hrubá Skála a zpět přes Sed-

■ V uplynulém školním roce se za-
pojili cvičenci královédvorského So-
kola do projektu Odznak všestran-
nosti olympijských vítězů, který 
probíhá pod záštitou Roberta Změlí-
ka a Romana Šebrleho. Malí sokolo-
vé byli oporou družstev i jednotliv-
ců základních škol Schulzovy sady, 
Podharť a Strž. Školy se zúčastnily 
okresního i krajského kola OVOV 
a dále i korespondenční soutěže 
OVOV. Kolem šedesáti sokolských 
žákyň a žáků dokázalo splnit limity 
pro získání odznaků zdatnosti různé 
hodnoty. Nejcennější, diamantový 
odznak, získalo deset soutěžících.
Začátkem září se konalo v Praze na 
Strahově republikové finále soutěže 
OVOV, do kterého se probojovalo 

Relax pobyt v Českém ráji 

Výborné výsledky 
královédvorských 
závodníků  

mihorky. Zajímavý byl i památník horo-
lezců, kteří zahynuli na různých místech 
světa při vysokohorské turistice. 
Návštěva vzdálenějších Trosek byla 
kombinovaná opět vlakem a pěšky, ov-
šem rozhled z Baby stál za to, jakož  
i výstup na další hrad. Kratší výlet jsme 
podnikly do Dolánek u Turnova na Dlas-
kův statek a zámek Hrubý Rohozec. Po-
slední výlet, opět pěší, jsme podnikly 
na Kopicův statek a prohlídku skalních 
reliéfů, které vytvořil právě tento lido-
vý umělec a statkář. Najdete tam mno-
ho postav z českých dějin, ale i zvířat. 
Nebylo toho málo, co jsme poznaly,  
a k tomu ještě naše večerní posezení  
s písničkami – máme mezi sebou výborné 
zpěvačky. Protože jsme letos končily až  
v září, zahrnuly jsme do relaxu i „sokolské 
sportovní sokolení”, tj. podvečerní „neví-
dané” sportovní výkony u pingpongového 
stolu, kde náš trénink i rozlosované tur-
naje řídila Iva, naše ještě aktivní seniorka 
v ping pongu v Děčíně. Na řadu přišly - 

sedm žákyň a žáků ze ZŠ Schulzo-
vy sady a jedna žákyně ze ZŠ Strž, 
všichni jsou členy Sokola. Po dva 
dny plnili závodníci deset disciplín 
odznaku zdatnosti před zraky vý-
znamných sportovců a olympijských 
vítězů. Zažívali skvělou atmosféru, 
nádherné počasí, bojovali jako lvi  
a lvice a podávali skvělé výkony.
Kromě soutěžení měli také mož-
nost požádat o podpis nejlepší čes-
ké sportovce a olympijské vítěze, 
např. Davida Svobodu, Romana Še- 
brleho, ale také Věru Růžičkovou, 
Věru Čáslavskou, Jarmilu Kratochví- 
lovou nebo Danu Zátopkovou.
Všichni olympionici se k dětem cho-

jako vždy – také „sranda výstupy” něko-
lika našich děvčat, jako např. příchod Tří 
králů s podarováním perníkovou medailí 
vyrobenou naší Vlastičkou, či nástupem 
námořníků, plavkyň v retro plavkách atp. 
Nechyběly ovšem ani besedy, kde jsme 
si především opět přiblížily dvacetileté 
výročí vzniku naší župy, vzpomněly na  
17. září – den narození děčínského rodá-
ka Dr. M. Tyrše, dále si něco řekly i o blíží-
cím se Památném sokolském dnu 8. října 
a samozřejmě se věnovaly i sbírání hub, 
z nichž jsme potom vařily od kulajdy přes 
smaženici až po guláš. V této naší partě 
jsou některá děvčata již sedmdesátnice  
i dokonce dvě nad 80 let – všechny zvláda-
ly s námi většinu výletů i výstupů v dobré 
náladě. Tyto naše pobyty nejsou jen za 
poznáním krás naší vlasti, ale i proto, že 
jsme rády spolu, více se poznáváme než 
v tělocvičně, vzájemně si pak pomáháme 
a dokážeme chápat někdy naše nálady  
a potřeby během roku.     Iva Nenáhlová,

vzdělavatelka T.J. Sokol Jalůvčí

vali úžasně. A jak tedy finálové boje 
dopadly? Filip Vlček vybojoval pro 
ZŠ Schulzovy sady stříbrnou me-
daili, K. Hráský byl 5., J. Mikyska 
6., M. Fišerová 8., N. Drápalíko-
vá 9., O. Vítek 20. a D. Horníková  
22. S. Erbenová ze ZŠ Strž skonči-
la s výborným bodovým ziskem na 
nepopulárním 4. místě.
Z výsledku našich svěřenců máme 
velkou radost a věříme, že je re-
publikový přebor motivoval k další 
práci. Přáli bychom si, aby naši zá-
vodníci dokázali postoupit do soutě-
že i napřesrok.

Pavlína Špatenková,
Sokol Dvůr Králové n. L
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Sport pro všechny, sokolská všestrannost

Tábor dopoledního oddílu 
rodičů a dětí Sokola Praž-
ského se opravdu vydařil. 
Přispělo k tomu nejen krásné 
počasí a prostředí, ale i per-

fektní organizace a připravenost celé 
akce. Dana Absolonová opět prokázala 
nesporné kvality zkušené vedoucí, kte-
rá neponechá nic náhodě a jíž jsme byly 
všechny ochotně k ruce.
Každý den byl ve znamení některé z po-
stav večerníčku. Po snídani se děti vě-
novaly v učebně výtvarné činnosti. Tam 
vznikala za pomoci maminek malá vý-
tvarná dílka (krtci v krtčích hromádkách, 
Makové panenky s bohatými sukýnkami, 
vybarvené rybky z rybníčka Brčálníka 
malované na keramickém polotovaru, 
vlajky na olympiádu a jednoduché pa-
pírové skládanky kočiček). Následovala 
rozcvička a soutěže s pohádkovou po-
stavičkou patřící příslušnému dnu, nebo 
s jejími kamarády.  
Dopoledne uteklo jako mžik a byl tu 
oběd a pak už honem do postýlek. Kdo 
po obědě nespal, mohl na prolézačky 
a odrážedla, nebo kreslil v učebně.
Horko letních dnů všichni chladili koupá-
ním v  řece Otavě či na kánoích. Na výle-
tech do lesa jsme plnili různé úkoly zruč-
nosti, obratnosti a logiky. Nezapomnělo 

Večerníček ve 
Střelských Hošticích 
Sokolské letní tábory vždy přinášejí pro 
účastníky řadu zážitků, poznatků... O některých 
z nich psali naši dopisovatelé již v minulém 
vydání časopisu Sokol. Zážitků je ale mnoho, 
na které se ještě vzpomíná v podzimních 
plískanicích. Tak jako třeba v Sokole Pražském, 
o jehož letním táboře pojednává i náš následující 
dopisovatelský příspěvek. 

se ani na hledání pokladu. Maminky byly 
potěšeny možností zacvičit si pod od-
borným vedením aerobik – v čase, kte-
rý děti trávily s pohádkovou babičkou 
hrající a vyprávějící pohádky. Večer se 
s námi přišel rozloučit Večerníček obráz-
kem na příští den a čtenou pohádkou.
Všem se nám tábor moc líbil, některé 
děti nechtěly ani odjet. Už se těšíme na 
pokračování v příštím roce. 

Renáta Krejčová, 
cvičitelka II. třídy RD, PD
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Malá tribuna víceúčelového 
hřiště se zaplnila 180 zá-
vodníky všech věkových 
kategorií a jejich rodin-
nými příslušníky. Úderem 

15. hodiny starosta Sokola na Mělníce 
závody slavnostně zahájil a vyslechl si 
slib závodníků a rozhodčích. Poté no-
sitelka ceny Fair play A. Hudce za rok 
2012 Lucía Vítová a vedoucí atletického 
oddílu T.J. Sokol na Mělníce Igor Veter-
ník položili kytičku k památníku před 
Tyršovým domem a spolu s ostatní-
mi účastníky závodů si tak připomněli  
8. říjen 1941, kdy nacisté úředně za-
kázali Sokol a došlo k uvěznění vr-
cholných představitelů Sokola, z nichž 
prakticky všichni byli následně umučeni 
v koncentračních táborech. Tento tra-
gický osud potkal také tehdejšího sta-
rostu Sokola na Mělníce Dr. Ing. Ladi-
slava Langera. 
Po oficiálním zahájení se závodění 
rozběhlo na plné obrátky. Svojí účastí 
závody ozdobili závodníci čtrnácti vě-
kových kategorií. Tak, jak se stalo pra-
vidlem, i na letošní rok si organizátoři 
připravili pro závodníky několik malých 
vylepšení. Všichni vítězové (na prvních 
třech místech) obdrželi diplom v novém 
designu a také medaili. Lízátko pro kaž-
dého účastníka závodů už bylo pouze 
takové malé zpestření. Tradiční spon-
zoři zásobili vítěze energií ve formě 
krásných koláčů (Pekařství u Nováků), 
sladkých dortíků (Cukrářství Matouško-
vá) a pro vítěze z řad dospěláků se opět 
našla láhev výborného mělnického vína 
(Vinařství Bettina Lobkowicz).
V organizaci závodů se udála ještě jed-
na velká změna. V loňském roce řady 
Sokola na Mělníce navždy opustil jeho 
dlouholetý starosta ing. Bohuslav Bub-
ník. Na jeho počest organizátoři rozhod-
li, že od VIII. ročníku „Poháru starosty 

O pohár starosty 
T.J. Sokol na Mělníce   
Milovníci atletiky, zejména 
běhů, se ve středu 
9. října sešli pod Tyršovým 
domem v Mělníce. 
Tělocvičná jednota Sokol 
na Mělníce zde uspořádala 
už VIII. ročník atletických 
běžeckých závodů „O pohár 
starosty T.J.” 

Výkonnostní a vrcholový sport

T.J. Sokol na Mělníce” se hlavní závod 
mužů na 3 000 m poběží jako „Memori-
ál ing. Bohuslava Bubníka”.
Vzhledem k množství závodníků a bě-
žeckých kategorií si kompletní výsledky 
závodů, včetně dosažených časů mo-
hou případní zájemci přečíst na nástěn-
ce umístěné v Tyršově domě na Mělní-
ce. Sluší se ale uvést alespoň výsledky 
hlavního závodu a medailisty z řad so-
kolských závodníků:
Hlavní závod v běhu mužů na 3 000 m 
„Memoriál ing. Bohuslava Bubníka” vy-
hrál Jiří Miler z AC Mladá Boleslav. Na 
druhém místě se umístil Jiří Šmíd z AO 
Neratovice a na třetím místě doběhl Jiří 
Vlček z ASK Děčín. 
Mladší žákyně – běh na 600 m:
1. Lucía Vítová, 2. Tamara Nádassy,  
3. Eliška Suchánková (všechny Sokol 
na Mělníce)
Starší žákyně – běh na 800 m:
1. Kateřina řeháková (Sokol na Mělní-
ce), 2. Eliška Kovářová (Sokol Mšeno)
Juniorky – běh na 800 m:
1. Radmila Dvořáková (T.J. SOKOL na 
Mělníce)

Ženy – běh na 800 m:
1. Anita Nekvasilová (T.J. SOKOL na 
Mělníce)
Předžáci I – běh na 300 m:
1. Jakub Bursa (T.J. SOKOL na Mělníce)
Předžáci II – běh na 300 m:
2. Lukáš Suchánek, 3. Tomáš Hažmuka 
(oba T.J. SOKOL na Mělníce)
Starší žáci – běh na 800 m:
3. Jacob Najman (T.J. SOKOL Mšeno)
Veteráni – běh na 3000 m:
1. Pavel Mráček (T.J. SOKOL Mšeno)
Patrně nejsilnější a nejdojemnější oka-
mžik celého odpoledne (a věřím, že 
nejen pro mě) nastal v závodě veterá-
nů, kdy několik mladých atletů spon-
tánně udělalo kolečko kolem nejstar-
šího účastníka závodů Borise Sedláka 
a všichni společně doběhli až k cílové 
pásce. 

Igor Veterník,
vedoucí atletického

oddílu T.J. Sokol na Mělníce 



Výkonnostní a vrcholový sport

■ Michaela Gatěková (27) a Jakub 
Mazůch (25) ze Sokola Vítkovice – stří-
brní medailisté z letošních Světových 
her v Kolumbii – se věnují párovým 
společenským tancům a letošní rok je 
pro ně i celé české tancování historicky 
nejúspěšnější.
Na základě mimořádného úspěchu 
v tanci salsa na Světových hrách v Ko-
lumbii byli Michaela  a Jakub dodateč-
ně nominováni na historicky 1. světové 
taneční hry, které se konaly na Taiwa-
nu v městě Kaohsiung v polovině září. 
Také zde si ostravští tanečníci získali 
publikum na svou stranu a jasně pře-
tancovali o několik bodů favorizova-

■ Předposlední zářijový víkend se sešli 
nejlepší vodáci v hlavním městě Dánska 
Kodani, aby se utkali na jezeře Bagsvard 
o tituly mistrů světa ve vodáckém ma-
ratónu. Podle statistik se mistrovství 
zúčastnilo 900 závodníků z 39 zemí svě-
ta. Své zastoupení v českém národním 
týmu měli i vodáci Sokola Písek v kate-
gorii masters a nevedli si vůbec špatně. 
První den do zrádných vln jezera vnořili 
pádla závodníci v kategorii jednotlivců. 
Vladimír Pikl na kanoi (41–45 let) osla-
bený nemocí svedl statečný boj jak se 
soupeři, tak s nepříznivým větrem a vl-
nami, ale na medaili to tentokrát ne-
stačilo a skončil na pátém místě. V ka-
tegorii kajaků (45–49 let) velmi dobře 
odstartoval Tomáš Zástěra. Bohužel se 
mu nepodařilo udržet se ve vedoucí sku-
pině a po třetím kole odstoupil z vynika-
jícího pátého místa. Na své soupeřky ne-
stačila ani Jana Lagnerová (55–59 let), 
která dojela na dvanáctém místě.
Více nadějí se tedy vkládalo do druhé-
ho dne, kdy probíhaly závody dvojic. Již 
v ranním bloku překvapila smíšená po-
sádka  K2 Jana Lagnerová – Marina Ni-
kulina (Rusko), která získala v kategorii 
45–49 let bronzovou medaili za vítězný-
mi Dánkami a druhými Jihoafričankami.

Ostravští 
tanečníci dobyli 
po Taiwanu 
i Evropu 

Písečtí na 
vodáckém 
maratónu 

né Rusy a Italy. Tato soutěž byla o to 
náročnější, že taneční páry musely 
kromě salsy zakomponovat do své fi-
nálové choreografie na vlastní hudbu 
minimálně dva ze tří karibských tanců, 
a to kubánskou salsu a dominikánskou 
bachatu a merengue. Naši reprezen-
tanti se tedy stali zlatými medailisty 
v trojdisciplíně Karibské tance.
Světové taneční hry sdružovaly pět 
mezinárodních tanečních organizací, 
a to společenské tance latinskoame-
rické a standardní, akrobatický rock´n 
roll, boogie-woogie, karibské tance, 
hip-hop a cheerleading a wheelchairs. 
Každý zúčastněný stát mohl nomino-

vat do každé kategorie vždy jen jeden 
nejlepší pár ze země. Celé Světové ta-
neční hry se konaly od pondělí 16. 9. 
do pátku 20. 9. 2013 v Kaohsiung-Aré-
ně, zúčastnilo se jich přes 600 taneční-
ků ze 49 zemí světa a zhlédlo je naživo 
okolo 18 000 diváků.
Pro Jakuba a Michaelu ale taneční 
rok teprve začal. Po Taiwanu se zača-
li poctivě připravovat na mistrovství 
Evropy, které se konalo 5. října v ra-
kouském Grazu. Po čtyřech soutěžních 
kolech v konkurenci 45 párů se stali ví-
tězi v párovém tanci salsa a získali tak 
titul mistrů Evropy pro rok 2013.

-red-

V odpoledním bloku se představili muži. 
Tomáš Zástěra se svým francouzským 
partnerem Francisem Parisotem (kat. 
45–49 let) obsadil nepopulární čtvrté 
místo. Posledním želízkem v ohni byla 
v závěrečném závodě posádka K 2 Mi-
lan Kučera – Miroslav Pánek (kat. 55–59 
let), která se postavila na start společně 

s dalšími 34 posádkami. Našim závod-
níkům se po výborném startu podařilo 
během prvního kilometru usadit v čele 
vedoucí čtyřčlenné skupiny. V drama-
tickém závěru Češi Kučera – Pánek do-
kázali udržet vysoké tempo až do cíle 
a dojeli si  pro titul mistrů světa před 
Kanaďany Robertem Langem a Darry-
lem Bohmem s náskokem sedmi vteřin. 
Na třetím místě dojeli s několikaminuto-
vým odstupem Belgičané Herman van 
Dooren a Jan Leysen. Čest seniorské re-
prezentace zachraňovaly ženy, které zís-
kaly dvě medaile. Stříbrnou na K1 Anna 
Kožíšková a bronzovou pak na K2 spolu 
s Lenkou Hrochovou.                        -mk-
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Výkonnostní a vrcholový sport

■ Po letních soustředěních i účasti na 
různých turnajích vyvrcholila v září 
příprava družstev mládeže i dospělých 
volejbalového oddílu Sokola Mnichovo 
Hradiště na novou sezónu.
Z pověření odboru sportu ČOS uspořá-
dal volejbalový oddíl Sokola Mnichovo 
Hradiště přebor juniorek a juniorů, kte-
rý se konal 14. září v Hradci Králové. 
V letošním roce byla díky srovnávacímu 
turnaji ČVS slabá účast děvčat, pouze 
čtyři týmy, kdy vítězem turnaje se stala 
Slávie Hradec Králové B a přeborníkem 

Volejbalisté se
připravovali na novou
sezónu  

■ Již 3. ročník „Memoriálu Karla Láz-
ničky” ve volejbalu mužů se uskutečnil  
28. září ve Šlapanicích, a to za účasti 
pěti týmů z extraligy volejbalu, které 
doplnila kvalitní družstva ze II. ligy.
Již zápasy ve skupinách měly kvalitní 
úroveň a družstva z II. ligy byla extraligo-
vým týmům důstojnými soupeři, zvláš- 
tě družstvo Sokola Bučovice. Po odehrá-
ní utkání ve skupinách byla odehrána 
utkání o umístění na 5. a 7. místě, která 
přinesla kvalitní volejbal.
Úroveň utkání začala gradovat semifiná-
lovými utkáními, která byla dramatická 

■ Tradiční, již 41. ročník Turnaje na-
dějí, pořádaný Sokolem Wien, se letos 
konal o víkendu v polovině září v ra-
kouské metropoli a Českou obec so-
kolskou na něm reprezentovala dvě 
družstva – základ A týmu tvořili hrá-
či Sokola Česká Třebová II, základ B 
družstva hráči Sokola Mnichovo Hra-
diště, doplněný dvěma hráči Sokola 
Brno. Turnaj byl v kategorii dívek obsa-

Memoriál Karla Lázničky 

Turnaj nadějí ve Vídni 

a všechny týmy hrály na doraz svých 
fyzických i psychických sil. Utkání o tře-
tí místo pro sebe získalo kvalitní hrou 
v závěrech obou setů družstvo Fatry 
Zlín, které přehrálo družstvo ČZU Praha. 
Opravdovým vyvrcholením bylo finálové 
utkání, do kterého se probojovaly týmy 
Volejbalu Brno a Sokola Bučovice, kte-
ré dokazuje, že může směle konkurovat 
týmům z I. ligy i extraligy. V prvním setu 
zvítězilo Brno přesnější hrou v závěru 
setu, ale druhý set byl opravdovou bit-
vou až do konce, který zvládlo lépe ex-
traligové Brno v poměru 33:31.

zen deseti týmy, do kategorie žáků se 
přihlásilo šest družstev. V konkurenci 
týmů z Německa, Rakouska a České 
republiky se A tým umístil na druhém 
místě, B družstvo skončilo čtvrté. Pro 
všechny týmy byl ale turnaj příjemným 
zážitkem a velmi dobrou přípravou na 
nadcházející sezónu. Turnaj vyhrálo 
německé družstvo – výběr Duryňska.

-red-

Celý turnaj byl důstojnou připomínkou 
velkého volejbalisty, člověka a šlapanic-
kého občana Karla Lázničky.

-red-

ČOS družstvo Sokola Pardubice. Na-
opak kvalitně byl letos obsazen turnaj 
juniorů, kde se mezi osmi týmy prosa-
dilo i družstvo Sokola Mnichovo Hradi-
ště. Ve skupině tvořené družstvy ČOS 
obsadil Sokol Mnichovo Hradiště druhé 
místo, za ligovým Sokolem Šlapanice, 
který se pro letošní rok stal přeborní-
kem ČOS. Celkově turnaj vyhrálo druž-
stvo Slávia Liberec po finálové výhře 
nad Lokomotivou Česká Lípa.
O stejném víkendu reprezentovali žáci 
Sokola Mnichovo Hradiště společně 
s hráči České Třebové II a Brna ve vý-
běru ČOS na turnaji ve Vídni (o něm 
informujeme v samostatném článku). 

V neděli 22. září se v Mnichově Hradišti 
uskutečnil ještě poslední přípravný tur-
naj, a to podzimní Mnichovohradišťský 
minicup hraný jako přebor ČOS mlad-
šího žactva a přípravek v minivolejbale. 
Ve třech kategoriích se zúčastnilo tur-
naje 17 týmů z pěti oddílů. Vítězi všech 
kategorií se stala přesvědčivě družstva 
Sokola Mnichovo Hradiště, která za se-
bou nechala družstva Autoškody Mladá 
Boleslav, Kostomlat, SK Veselé i Sokola 
Brandýs.                                        -js-
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■ Největší dětský turnaje teakwondo 
v České republice – Sokol cup 2013 
– se uskutečnil v sobotu 12. října ve 
sportovní hale Třebeš v Hradci Králové. 
Souběžně s tímto turnajem pro děti, 
který byl letos již 13. ročníkem, proběhl 
i Turnaj olympijských nadějí CEFTA pro 
kadety a juniory.
Do Hradce Králové se sjelo 34 oddílů 
z Polska, Slovenska, Maďarska a České 
republiky. V dětských, kadetských a ju-
niorských kategoriích startovalo celkem 
370 závodníků. Vystoupení týmu Soko-
la Hradec Králové, který se díky syste-
matické práci oddílu stále rozrůstá, bylo 
velmi úspěšné. Ti, co vloni začínali, le-

Turnaje teakwondo v Hradci Králové 

■ Již 12. ročník významné soutěže Čes-
ké obce sokolské v karate – „Shotokan 
Cup Sokol Vamberk 2013‟ – se letos 
uskutečnil 5. října ve sportovní hale ve 
Vamberku. Tato významná sportovní 
akce byla ČSK zařazena jako postupová 
na mistrovství ČR. Do Vamberka se sje-
lo na 292 závodníků z 46 oddílů nejen 
z celé České republiky, ale také oddíly ze 
Slovenska a Polska. Z celkového počtu 
soutěžících byly dvě třetiny mládež.
Ve sportovním klání, které skončilo po 
osmé hodině, se neztratili ani zástupci 
oddílů z ČOS. Soutěž byla vysoce hod-

■ Oddíl badmintonu Sokola 
Plzeň-Doubravka pořádal ve 
dnech 6.–8. září 2013 za pod-
pory ČOS, Nadace sportující 
mládeže a společnosti L-Café 
vending a jako každoročně ve 
spolupráci s 25. základní ško-
lou v Plzni – mezinárodní tur-
naj v badmintonu Czech Sokol 
Cup. Zúčastnilo se ho celkem  
63 hráčů a hráček ve věku 
11 až 16 let, v turnaji bylo 
sehráno více než 170 zápasů 
a spotřebováno bezmála 300 
péřových badmintonových 
míčků. Do finálových zápasů 

ve všech disciplínách postou-
pili ti, jejichž postavení na re-
publikovém žebříčku to avizo-
valo, příjemným překvapením 
bylo 2. místo Slovince Vita 
Hozjana ve dvouhře v katego-
rii U17 a vítězství dvojice Hoz-
jan–Šendlinger v téže věkové 
kategorii. O zbývající nejcen-
nější trofeje se podělili hráči 
a hráčky ze špičky českého 
žebříčku v obou věkových ka-
tegoriích: M. Hubáček (Sokol 
Radotín Meteor Praha), Hu-
báček–Lecián (Meteor/Astra 
Praha), Budzelová–Švábíková 

(Sokol Klimkovice), K. Bruná-
tová (Astra Praha), R. Pistul-
ka (USK Plzeň), M. Fuchsová 
a dvojice Fuchsová–Krpatová 
(Polabiny Pardubice). Za po-
řádající oddíl bodoval hlavně 
J. Viktora, který si (ač vě-
kem ještě U13) v kategorii 
U15 odnesl bronzový pohár 
za dvouhru i čtyřhru. Na tře-
tích místech skončily domácí 
dvojice Syřínková–Baštářová 
a Legátová–Polívková (ka-
tegorie U17). Škoda zranění 
Aničky Legátové, která mu-
sela předčasně kvůli výronu 

kotníku opustit velmi slibně 
rozehrané soutěže ve dvou-
hře i čtyřhře.
Finálové zápasy přinesly opra- 
vdu pohledný badminton a vy- 
rovnané souboje těch nejlep-
ších – naprostá většina vítězů 
potřebovala k úspěšnému za-
končení tři sety. Letošní roč-
ník byl již v pořadí dvanáctý, 
13. ročník Czech Sokol Cupu 
bude Sokol Plzeň-Doubravka 
pořádat 5.–7. září 2014.

Milada Nováková

Shotokan Cup 2013  

V Plzni se hrál pohledný badminton  

nocena jak ze strany účastníků, tak i po-
zvaných hostů. Kompletní výsledkovou 
listinu naleznete na http://www.sokol.
eu/vyznamne-souteze-4091.
Na závěr bych chtěl poděkovat za finanč-

ní podporu Nadaci sportovní mládeže 
a také všem pořadatelům za jejich vý-
znamnou pomoc při organizaci soutěže.

Ladislav Lux, ředitel soutěže a člen 
komise bojových umění OS ČOS

tos už vystupovali jako zkušení borci 
a bojovali o mety nejvyšší. Skvěle šli 
příkladem nováčkům, pro které byl ten-
to turnaj první zkušeností, a to v mno-
ha případech hned s cizinci. Díky skvělé 
celoroční práci trenérů byli však všichni 
dobře připraveni a kromě individuálních 
pohárů a medailí nakonec získali trofej 
nejvyšší – pohár za celkové 1. místo 
v soutěži týmů! V jednotlivcích dosáh-
li královéhradečtí mladí teakwondisté 
následující výsledky. 1. místo: Brandt 
Maron, Jan Pluhař, Josef Pluhař, Aneta 
Stohwasserová, David Klouček, Martin 
Krejčí; 2. místo: Marek říha, Kateřina 
Pšeničková, Marian Baliar, Eliška Bure-

šová, Patrik Fibiger, Jaromír Stoklásek, 
Tereza Fabiánová, Michael Bis; 3. mís-
to: Štefan Schneiberger, Veronika Me-
dáčková.
Pořádání takovéto akce není zcela běž-
nou záležitostí, vždyť se na jednom 
místě sjelo dohromady na 750 lidí. Pro-
to bychom jako oddíl chtěli poděkovat 
všem rodičům, kteří obětavě přiložili 
ruku k dílu a pomohli nám tento pod-
nik uskutečnit. Najmout si organizační 
službu na den konání akce není pro-
blém, ale moci se spolehnout při přípra-
vě a konání turnaje na fungující a spo-
lehlivé lidi, to je vskutku skvělý pocit.

Pavel Krejčí, Sokol Hradec Králové
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■ Chorvatský ostrov Mali Lošinj byl letos v týdnu 
od 28. září do 6. října opět místem konání mezi-
národního semináře moderního sportovního karate 
(MSK), který vedl mistr bojových umění prof. Dr. 
Rudolfa Jakhela, držitele IX. danu karate a autor 
direktní metodiky MSK. Semináře se zúčastnili ka-
ratisté nejen z České republiky, ale i dalších zemí, 
jako z Německa, Slovinska, Itálie a Anglie.
Cvičení probíhalo vždy třikrát denně. První trénink 
začínal v 6.30 hodin během po pobřeží a pokračoval 
cviky zaměřenými na koordinaci a kondici každého 
sportovce. Před polednem začala druhá část cvi-
čení. Probírala a nacvičovala se sebeobrana a boj 
se zbraněmi. Odpoledne bylo pro karatisty volné. 
Vzhledem k počasí jsme využili možnost koupání 
a relaxace. Z hotelu se dalo za krátkou chvíli dojít 
do přístavního městečka. 
Ve čtvrtek 4. října v ranních hodinách čekal na ka-

Oddíl zápasu ve Rtyni v Podkrkonoší 

Za dobu své existence vy-
choval oddíl řadu zápasníků, 
kteří se pravidelně umisťu-
jí na medailových místech 
v soutěžích v ČR. Z katego-

rie přípravek můžeme jmenovat např. 
Jakuba Nováka, Adama Dlouhoweské-
ho, Matěje Baláše nebo Lukáše Fialu. 
Do kategorie kadetů patří Petr Kašpar 
a Pavel Křišťák a v kategorii mužů sou-
těží Jiří Janoušek, Martin Šimek nebo 
Petr Kadlec. 
V listopadu 2006 se oddíl zúčastnil prv-
ního utkání proti Sokolu Hradec Králové, 
kde prohrál 10:6. Dále se v témže roce 
zúčastnil turnaje v Sokole Vyšehrad, 
kde získal závodník Petr Kašpar bron-

V roce 2006 byl ve Rtyni 
v Podkrkonoší založen oddíl 
zápasu řecko-římského 
a volného stylu pod vedením 
Jaromíra Dřízala. Oddíl byl 
založen díky pochopení 
tehdejšího starosty
T.J. Sokol bratra Marka. 

zovou medaili. V letech 
2007–2009 se pořádal stá-
lý nábor, převážně dětí do 
15 let. Počet členů oddílu 
se dodnes ustálil na 16 dě-
tech, 2 juniorech a 5 dos- 
pělých. 
Od roku 2008 se oddíl pravi-
delně účastnil soutěží v ČR 
a na Moravě a v roce 2010 
mistrovství ČR v Třinci, kde 
dosáhl v zápasu ve vol-
ném stylu a váze do 52 kg 
úspěchu J. Šimek.
Dalším úspěchem byla v ro- 
ce 2010 v Plzni jedna stří-
brná, v roce 2011 v Brně 
a v roce 2012 dvě bronzové 
medaile Petra Kadlece.
Na mistrovství ČR v Ostra-
vě v r. 2009 získal z mužů 
Jiří Šimek 3. místo, z ka-
detů Pavel Křišťák 4. místo 
a Petr Kašpar 6. místo.
V letech 2009–2012 do-
sáhli řady úspěchů rovněž 
zápasníci v kategorii pří-
pravek.
Nynějším největším talen- 

Výběr úspěšných zápasníků Sokola Rtyně na 
turnaji v Litvínově-Meziboří v roce 2012

ratisty patrně nejatraktivnější tré-
nink. Jednalo se o lámání kame-
nů. Na skalnatém pobřeží Jadranu 
si mohli vyzkoušet, na kolik dobře 
ovládají přerážecí techniky. Úsvit 
slunce vyvolával v každém z nich 
chuť na hlubokou meditaci a sou-
středění, které je po tak nároč-
ném cvičení osvěžilo a dodalo dal-

ší síly, které byly potřeba na další 
cvičení. V sobotu 5. října se konal 
mezinárodní turnaj MSKAI Adria 
Cup. V něm Kristýna Krejzová z od-
dílu MSK Sokola Pardubice obsadila  
1. místo ve Forma Quinta – F5° a 2. 
místo v Boje žen absolutních – FA.

Kristýna Krejzlová,
Sokol Pardubice

Mezinárodní seminář
MSK v Chorvatsku   

tem našeho oddílu je Jan 
Homolka (váha do 40 kg), 
který letos získal zlatou 
a stříbrné medaile na tur-
najích v Liberci, Hnidou-
sech a Borohrádku. Za ním 
nezůstávají ani jeho sestry 
Šárka a Bára Homolkovy, 
které zápasí v kategorii dí-
vek a získaly již čtyři stříbr-
né medaile.
Oddíl děkuje za podporu 
MÚ Rtyně v Podkrkonoší, 

který poskytnul finance 
na zakoupení vlastní ží-
něnky, cvičného panáka 
a zápasnických dresů. 
Věříme, že se sponzorům 
a podpoře MÚ odvděčíme 
dobrými sportovními vý-
sledky a zveme všechny 
zájemce o tento mužný 
sport na naše pravidelné 
tréninky. 

Jaromír Dřízal,
Sokol Rtyně
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■ Letošní VII. národní přehlídka sokol-
ských loutkových divadel pokračovala 
pod názvem Hostivařská loutkárna svo-
jí podzimní částí. Od soboty 12. října 
do neděle 13. října měli malí a velcí 
návštěvníci možnost zhlédnout několik 
představení. 
Slavnostní zahájení přehlídky obsta-
ral starosta hostivařské jednoty bratr 
Zdeněk Barták a principálka domácího 
loutkářského souboru Frydolín sestra 
Petra Šikýřová. Součástí slavnostní-
ho úvodu přehlídky bylo také předání  
Zlatého odznaku J. K. Tyla principálo-
vi loutkářského souboru Kašpárek ze 

Dozněl potlesk sester v sále podolské 
sokolovny a skromná Anička už byla 
na cestě do šatny – potlesk patřil jí. 
Náčelnice Libuše Dutnarová totiž prá-
vě oznámila, že sestra Anna Krausová 
získala další medaili ke svým mnoha 
sportovním vyznamenáním. Zúčastni-
la se totiž v neděli 12. května Praž-
ského minimaratónu. Medaili získal 
každý, kdo doběhl, ale ne všem bylo 
80 let jako Anně...
Anna Krausová, za svobodna Marej-
ková, je původem Slovenka. Narodi-
la se v Turzovce 24. 10. 1933. V je-
jím ranném dětství se rodiče za prací 
přestěhovali na Moravu do Bystřice 
pod Hostýnem a pak do Dřevohostic. 
Sportovat začala už v obecné škole, 
ale hlavně pak v dospívání při studiu 
v dřevohostické měšťance. Na sokol-
ském sletu v roce 1948 cvičila jako 
dorostenka za Sokol Přerov.
Díky jejím sportovním úspěchům se 

Blahopřání

Hostivařská loutkárna 
Sokola Bzenec bratru Josefu Ženatovi 
za přínos pro rozvoj amatérského lout-
kového divadla, které převzal z rukou 
náměstka vzdělavatele ČOS bratra Bo-
humila Gondíka a jednatelky vzdělava-
telského odboru ČOS sestry Květoslavy 
Volkové. Poté se již mohla otevřít opona 
pro přehlídková představení. 
V sobotu to byla představení Čertův 
švagr v podání LS Kašpárek ze Sokola 
Bzenec, poté se představilo Divadél-
ko Romaneto s hrou Jak šel pejsek do 
školy. V neděli loutkářský soubor Táta 
a máma z Českých Budějovic zahrál 
pohádku O drakovi a soubor Bubeníček 

jí naskytla možnost studovat v Praze 
v Tyršově ústavě pro tělesnou výchovu 
a sport (1951–1952). Po absolvování 
dostala umístěnku do Olomouce, kde 
pak vyučovala tělocvik na učňovské 
škole. Zároveň se sama začala víc vě-
novat sportovní gymnastice. Při prvních 
závodech v Praze v roce 1954 se kva-
lifikovala do národního družstva žen. 
S ním odjela téhož roku na mistrovství 
světa v římě, kde vybojovala 3. místo. 
A to přesto, že po usilovném tréninku 
ji začala bolet záda. Následovalo obdo-
bí největších úspěchů gymnastky Anny 
Marejkové, kdy reprezentovala Čes-
koslovensko a obsazovala medailová 
umístění na mistrovství světa, na olym-
pijských hrách a na mistrovství Evropy. 
Anna se neustále pohybovala mezi 
sportovci všeho zaměření, také jako 
členka Ústředního domu armády. Tady 
potkala svůj osud a životní lásku – jme-
noval se Tadeáš Kraus a byl fotbalistou 
Sparty. V roce 1958 si ji vzal za ženu 
a zůstali spolu dodnes.
Zdravotní obtíže se Anně vrátily v roce 
1960, kdy intenzívně cvičila před kvali-
fikačními závody na olympiádu. S bola-
vými zády musela odjet místo na závody 
do střešovické nemocnice. Tady ji sice 
dali dohromady, ale bylo bohužel jasné, 
že obrovské vypětí vrcholového sportu 
už záda neunesou. Ovšem rozumného 
sportování se Anna vzdát naštěstí ne-
musela a samozřejmě nechtěla. V roce 
1962 začala dálkově studovat tříletou 
školu pro trenéry sportovní gymnastiky 

v Bratislavě, kterou s úspěchem do-
končila, jako dobrovolná trenérka cvi-
čila malé děti.
Její muž Tadeáš dostal na jaře roku 
1968 nabídku jako hrající trenér do 
Melbourne v Austrálii. Odjela tam 
s ním. Tamější sportovci znali její 
sportovní úspěchy. Na jejich prosbu 
pořádala přednášky, instruktáže a cvi-
čení ve sportovní gymnastice ve všech 
částech Austrálie. V roce 1975 Tadeáš 
Kraus opět dostal nabídku zahraniční 
trenérské práce ve fotbale, tentokrát 
na Kypru. Anna se tam též mohla vě-
novat trénování sportovní gymnastiky 
v jednom klubu. 
Anna i ve zralém věku nenechává 
sportování. Když se začalo psát o pří-
pravách XV. všesokolského sletu, roz-
hodla se, že si na něm zacvičí. Začína-
la na Smíchově. Při secvičné v Sokole 
Pražském ji uviděla naše náčelnice 
Libuše Dutnarová a získala ji pro naši 
jednotu. Anna Krausová s úspěchem 
cvičila loni v létě ve sletové skladbě 
„Jen pro ten dnešní den‟.
Po sletu naši pankráckou jednotu už 
neopustila a chodí cvičit na úterní 
hodiny. Jsme rády, že ji máme mezi 
sebou! Sokol Pankrác jí k 80. naroze-
ninám, které oslavila 24. října, přeje 
všechno nejlepší a hodně elánu do ži-
vota.

Eva Panzová,
kronikářka Sokola Pankrác

pohádku Kocour v botách. Přehlídku 
uzavřel domácí soubor Frydolín pohád-
kou Kašpárek a čarodějnice.
Součástí podzimní části přehlídky byl 
v sobotu i seminář pro loutkáře o mario- 
netách, který vedl lektor Vladimír Tau-
singer. Součástí semináře byly rovněž 
výstupy s loutkou v podání členů sou-
boru Přerovský Kašpárek.

Text a foto Zdeněk Kubín


