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Světové gymnaestrády jsou nezapome-

nutelným zážitkem a sokolům, kteří na 

nich nikdy nechybí, přináší i hrdost nad 

tím, že mohou reprezentovat nejen So-

kol, ale také celou naši republiku. Pro-

to se k letošní Světové gymnaestrádě 

v Lausanne ještě vracíme vzpomínkami 

některých z účastníků:

Všechno si sama platím, spím na nafu-

kovačce, k smrti se bojím jezdit auto-

busem, ale… Nastupuji s ostatními pod 

českou vlajkou na olympijský stadion 

v Lausanne a jsem hrdá na svou zemi, 

hlavně na to, že ji mohu spolu s ostat-

ními reprezentovat na tak významné 

akci...

Cvičím skladbu „Kontrasty” na značce 

a mám zvláštní mrazení v zádech. Když 

lidé tleskají a jsou ze skladby nadšeni, 

mám „slzy v očích”. A nejsem sama…

Andrea Smolková

JeŠtě Jednou k lausanne
Naše velké chvíle přišly v úterý odpo-

ledne a ve čtvrtek dopoledne, kdy jsme 

„naostro” předvedli skladbu Kontrasty 

na ploše olympijského stadionu Pontaise 

a určitě jsme se v bloku dalších dvanácti 

velkých stadionových skladeb neztrati-

li. Naše cvičení mělo jednu z nejzajíma-

vějších choreografi í s řadou změn tvarů 

a postavení cvičenců a bylo odměně-

no několikerým potleskem již v průběhu 

skladby a závěrečnými ovacemi ve sto-

je. Na fotografi i z vrtulníku sice již začí-

náme prchat z trávníku, ale stále ještě 

je zřetelný tvar fi nálového obrazce „jin 

a jang”, který v tomto případě symbo-

lizuje kontrasty a zároveň soulad muž-

ského a ženského elementu.

Účast na gymnaestrádě nám přinesla 

nezapomenutelné zážitky a emoce, kte-

ré lze slovy těžko vyjádřit. Část úchvat-

né gymnaestrádní atmosféry se pokusí-

me přenést na fotografi ích v rámci vý-

stavy k 20. výročí obnovení Sokola Spá-

lené Poříčí.                               Luděk Tupý

Všem cvičenkám a cvičencům, všem, 

kteří reprezentovali ČOS, všem, kteří se 

podíleli na přípravě této úžasné akce, 

patří ještě jednou poděkování.

Doufám, že i příště se najde dosti obě-

tavců, kteří vydrží náročnou přípravu, 

zůstane jim dobrá nálada a obětují svůj 

čas i pro závěrečný ceremoniál, na který 

nás ČOS přihlásí.            Anna Jurčíčková
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Milé sestry, vážení bratři,

příští rok, kdy si připomeneme 150 let od 

založení první tělocvičné jednoty a tím 

i začátku postupného budování organi-

zované tělovýchovy a sportu v českých 

zemích, je již za dveřmi. Oslavy vyvrcho-

lí XV. všesokolským sletem, ale již před-

tím se bude konat řada akcí, na jejichž 

organizaci se podílí Vzdělavatelský odbor 

ČOS. Ten již dnes věnuje velkou pozor-

nost přípravě slavnostního zasedání Čes-

ké obce sokolské v prostorách Karolina, 

které se uskuteční 10. března 2012. Zde 

si připomeneme nejen významnou cestu, 

kterou naše obec za 150 let prošla, ale za 

přítomnosti představitelů státu a spole-

čenského života i zástupců ostatních tě-

lovýchovných organizací také úspěchy 

a nezastupitelnou roli, kterou naše or-

ganizace od svého založení hrála. Nej-

významnější akcí a završením oslav bu-

dou pochopitelně sletové akce v krajích 

a oblastech, které vyvrcholí v červen-

ci v Praze XV. všesokolským sletem. Tra-

dičně bude součástí sletových dní také 

široce pojatý společenský a kulturní pro-

gram, který připravuje především Vzdě-

lavatelský odbor ČOS. Základem naše-

ho příspěvku by měla být samostatná 

folklorní skladba, která představí lidové 

tance Valašska, Slezska a Lašska. Nebu-

de však jediným příspěvkem vzdělavate-

lů. Letos se uskutečnila řada sokolských 

divadelních a loutkových přehlídek, kte-

ré poskytly ucelenější pohled na úroveň 

sokolského divadelnictví a umožnily i vý-

běr souborů, které budou zahrnuty do 

kulturních akcí v rámci XV. všesokolské-

ho sletu. Především je nutné zmínit spo-

lečný projekt několika sokolských sou-

borů, které pod vedením bratra Gondíka 

nastudovaly Prodanou nevěstu. Jedno-

značný úspěch při řadě dosavadních uve-

dení i vysoce kladná odezva i profesionál-

ních kritiků jsou nejlepším doporučením, 

aby se Prodaná nevěsta poprvé v historii 

v podání sokolských souborů stala slav-

nostní součástí zahájení sletu. 

Z řady dalších sletových akcí, na kte-

ré se vzdělavatelský odbor připravuje, 

je možné jmenovat vystoupení divadel-

ních, loutkových, pěveckých a folklorních 

těles nejen na dalších doprovodných ak-

cích v rámci hlavních sletových dní, ale 

především i na sletech oblastních a žup-

ních. Dále lze jmenovat přípravu výstav 

historického a kulturně společenského 

charakteru spojených s novým prvkem, 

kterým bude i širší zpřístupnění areá-

lu Tyršova domu v období před sletem 

spojené s odborným průvodcovským vý-

kladem. Významným způsobem se na 

oslavách v příštím roce bude podílet i ko-

mise společenská, která již zahájila prá-

ce spojené s organizací sletového průvo-

du a stojí před úkolem přípravy vyhláše-

ní významného sokolského dne, který by 

byl připomínkou historie Sokola a umož-

nil státním a společenským organizacím 

každoročně uctít památku všech obětí ze 

sokolských řad. 

Představy, jak nejlépe obstát v tak vý-

znamném sokolském roce, vzdělavatel-

ský odbor bezpochyby má. Mnohé však 

bude záviset na ekonomických podmín-

kách, za kterých se budou oslavy ko-

nat. Podaří-li se včas podchytit zájem ak-

tivních organizátorů a účastníků oslav 

a především sletu, rok 2012 může být 

důstojnou připomínkou nejen dlouhé so-

kolské tradice, ale i současnosti.

Za vzdělavatelský odbor
Zdeněk Mička
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Štafetový start oslav 150. výročí sokola

Vyvrcholením oslav 150. výročí založení 

Sokola se v roce 2012 stane XV. všeso-

kolský slet. Ale již nyní, na začátku podzimu 

roku 2011 dostali nejen všichni sokolové, 

ale celá republika pozvání být tomuto nej-

důstojnějšímu zakončení oslav přítomni. 

A to ať již aktivně na ploše stadionu, tak 

i pasivně jako diváci hromadných vystou-

pení na sletu. Pozvala je k tomu předsle-

tová štafeta, která se běžela po celé re-

publice i z blízkého zahraničí. 

Sokolská sletová štafeta protnula ve dnech 

23.–25. září 2011 Českou republiku. 

„Předpokládali jsme účast asi 4 000 ku- 

rýrů ze 400 sokolských jednot, kte-

ří nesli štafetové kolíky a sletová posel-

ství ze sídel 42 žup za jediný víkend do 

Prahy”, uvedl hlavní organizátor štafety 

bratr Zdeněk Lauschmann.

Celkem 15 hlavních tras letos měřilo  

2 389 km a kurýři běželi a jeli i po 

85 župních přípojkách v dél-

ce 1 713 km. Celková délka 

trasy štafety tedy měřila 

4 102 km. Zúčastnily se  

i sokolské jednoty ze za-

hraničí – Slovenska (2), Ně-

mecka, Švýcarska, američtí  

sokolové symbolicky poslali sle-

tové poselství. 

ČOS štafetu po vzoru svých předků  

v novodobé historii uspořádala už v roce 

2005, tehdy byl model opačný – sletová 

poselství putovala z Prahy do sídel žup 

(poprvé se tzv. „rozestavný běh” pořádal 

v roce 1919 a do roku 1947 se konal čty-

řikrát; v roce 1937 se do něj zapojilo re-

kordních 120 000 osob, které proběhly 

trasu v délce 16 000 km). 

Do Tyršova domu dorazila jedna skupina 

historickou tramvají z Hostivaře, další 

dvě skupiny připluly po Vltavě na lo-

dích a poslední houf přišel od Hrad-

čanské přes Klárov a Kampu. 

Čekání na doběh štafet di-

vákům zpříjemnil pest-

rý program. V něm vystoupi-

li také Vycpálkovci a jejich 

muzika Rozmarýnek. Sou-

bor se chystá oslavit výročí 65 let 

svého trvání - vznikl v roce 1947 v Pra-

ze a v současnosti působí v rámci České 

obce sokolské. Vystoupily zde také gym-

nastky ze Sokola Vinohrady a Věrná gar-

da předvedla část sletové skladby. Celý 

program na nádvoří se přihlížejícím divá-

kům líbil a dávali to na vědomí nadšeným 

potleskem. 

Uspořádat akci tohoto rozsahu v době, 

kdy se Sokol stejně jako ostatní sportov-

ní organizace potýká s velkými finanční-

mi problémy, nebylo jednoduché. Štafe-

ta se rozběhla díky obrovskému nadšení  

a nasazení dobrovolníků a symbolicky 

odstartovala oslavy 150. výročí vzniku 

organizované tělesné výchovy.          -zr-
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zemřel
Jan Waldauf
Ve čtvrtek 8. září 2011 zemřel v toront-

ské nemocnici Princess Margaret  ve věku 

82 let pozoruhodný sokol a stejně pozoru-

hodný člověk – bratr Jan Waldauf.

Mnozí z nás jej znali osobně nebo se 

s ním alespoň při některé sokolské akci 

setkali, většina zná však Janovo jméno 

v souvislosti s jeho gigantickým dílem So-

kol – malé dějiny, velké myšlenky. 

V tomto třísvazkovém díle, kde, velmi 

stručně řečeno, mapuje sokolskou histo-

rii od založení Sokola v roce 1862 až po 

obnovení Československé obce sokolské 

v roce 1990, věnuje své osobě se skrom-

ností jemu vlastní pouze tuto základní ži-

votopisnou črtu: 

„Jan Waldauf, narozen 8. dubna 1929 

v Nových Hradech. Od roku 1948 v exilu, 

od roku 1949 v Kanadě. V Českosloven-

sku člen Tělocvičné jednoty Sokol Čes-

ké Budějovice II., člen dorostového od-

boru Sokolské župy Husovy, cvičil na 

X. všesokolském sletu v roce 1938 a na 

XI. sletu v roce 1948. V exilu vedoucí žac-

tva exilové sokolské jednoty Ludwigsburg-

-Krabbenloch. V Kanadě činovnik Sokola 

Toronto, Sokolské župy Kanadské, Ústředí 

čs. sokolstva v zahraničí, Kanadské tělo-

cvičné federace a Poradního sboru kanad-

ské vlády pro tělovýchovu a sport.”

Těchto pár životopisných faktů ovšem té-

měř nic nevypovídá o jeho složitých život-

ních osudech, jeho cestě do kanadského 

exilu, těžkých začátcích, posléze úspěšné 

profesionální kariéře a především o nad-

šené a nezištné práci pro sokolské hnutí.

Zmiňme se třeba o tom, že byl hlav-

ním organizátorem skvělých sletů Ústře-

dí čs. sokolstva v zahraničí ve svobodném 

světě, včetně památných sletů ve Víd-

ni a v Curychu. Ten curyšský v červenci 

1976 byl v jeho životě zvlášť důležitý už 

proto, že i když byl společným dílem 

mnoha lidí, hlavní podíl měl však bra-

tr Waldauf a jeho žena Vlasta, náčelník 

a náčelnice Ústředí. Významnou kapitolou 

jeho činnosti byl a zůstává Sokolský věst-

ník, který redigoval několik desítek let. 

Bratr Jan Waldauf tak zůstane v paměti 

sokolstva po celém světě. Odešel člověk, 

jeho dílo zůstane s námi, jeho myšlenky 

zůstanou v nás. 

Vladimír Dostál

Tradiční podzimní setkání sokolů z obou 

stran hranic na moravsko-slovenském 

pomezí, na vrcholu Velké Javořiny, se le-

tos konalo v sobotu 17. září. Rovněž po-

řadatelé byli tradiční – T.J. Sokol Uherský 

Brod ve spolupráci se Sokolskou župou 

Povážskou M. R. Štefánika a Tělocvičnou 

jednotou Sokol Trenčín. Sraz všech účast-

níků byl u Památníku česko-slovenské 

vzájemnosti a mohyly Josefa Vavrouška. 

Doprava z Uherského Brodu byla zajiště-

na autobusy od vlakového nádraží.

Autobus s turisty vyvezl účastníky na Hra-

binu, vzdálenou od Holubyho chaty zhru-

ba 10 km. Tato chata je výchozím místem 

k Památníku. Leží asi jeden kilometr ces-

ty k vrcholu Javořiny. Druhý autobus pak 

dopravil ostatní účastníky horskou silnicí 

ze slovenské strany až ke zmíněné chatě.

Naše setkání začalo pěším výstupem 

k Památníku. Jednalo se již o čtvrtý roč-

ník této akce, která vznikla v roce 2008 

v rámci vzpomínky na 90. výročí vzniku 

samostatné Československé republiky. Po 

položení věnce jsme zazpívali obě státní 

hymny, byly předneseny projevy pořáda-

jících zástupců z župy Komenského a župy

M. R. Štefánika. Důležitým aktem bylo 

převzetí sletové štafety ze župy Pováž-

ské-Štefánikovy a Bratislavské-Masa-

rykovy župními náčelnicemi z župy Ko-

menského a župy Slovácké. Tak jako 

v předešlých letech, končilo se u Ho-

lubyho chaty. Zde všichni strávili další 

část setkání až do odjezdů ve vynikají-

cí přátelské atmosféře. K ní přispěla hu-

dební skupina, kterou objednala jednota 

z Uherského Brodu. Všichni jsme si spo-

lečně zazpívali, ale i zatančili. Pohodové 

setkání jsme zakončili příslibem dalšího 

vzájemného setkání na XV. všesokolském 

sletu v Praze a srdečným rozloučením. 

Text a foto
Miroslav Novotný

setkání na velké Javořině

•   Památník Česko-slovenských setkání na Velké Javořině, 
foto http://www.treking.cz/vrcholy/velka-javorina.htm

ZA BRATREM 
žižkou
Krátce po uzávěrce jsme 

se dozvěděli smutnou 

zprávu, že naše řady 

opustil dlouholetý náčel-

ník obnoveného Sokola 

bratr Jiří Žižka. Ohlédnu-

tí za jeho životem přine-

seme v příštím čísle.
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V  říjnu letošního roku s úctou a vděč-

ností vzpomínáme 70. výročí velkého 

hrdinství a oběti čelných funkcionářů So-

kola. Tehdy, ve dnech nacistického pro-

následování v roce 1941, došlo k hro-

madnému zatýkání funkcionářů České 

obce sokolské (ČOS) v pražském ústře-

dí v Tyršově domě i v sokolských župách 

a v tělocvičných jednotách Sokola na ce-

lém území tehdejšího Protektorátu Če-

chy a Morava. Tragické události před se-

dmdesáti lety postihly celý český národ, 

avšak zejména představitele odbojových 

a vlasteneckých organizací, jakými byly 

Československá obec sokolská, Českoslo-

venská obec legionářská a představitele 

Skautu, Orla i dalších českých vlastenec-

kých organizací.

Významné výročí, připomínající hrdin-

ství a vlastenectví sokolů, si připomněli 

v mnoha jednotách a župách. Do redak-

vzpomínky na sokolské hrdiny
ce časopisu nám rovněž přišly příspěvky 

věnované tomuto tématu – od bratrů Fi-

lipa Uzla ze Sokola Roudnice nad Labem 

a Vladimíra Prchlíka ze Sokola Spořilov, 

od jednatelky vzdělavatelského odbo-

ru ČOS sestry Květoslavy Volkové. Člá-

nek sestry Volkové přinášíme samostat-

ně v rubrice Historie. Na tomto místě 

přinášíme část z toho, co nám napsal 

bratr Prchlík jako připomínku odkazu, na 

který se nesmí zapomínat:

„Živý odkaz našich sokolských sester 

a bratří nám ukládá znovu připomenout 

současným a zejména budoucím gene-

racím našeho národa trpké poselství 

o utrpení a hrdinství našich otců a dědů 

v době nacistické okupace. Stopy po ne-

změrném násilí a utrpení se s tokem času 

vzdalují a již jenom málo pamětníků vy-

dává svědectví o tragických událostech, 

které měly zlomit odpor českých vlasten-

ců proti německým okupantům. Díky jim 

a písemným podkladům svědčícím o této 

době můžeme nahlédnout a tiše vzpome-

nout na vážnou situaci, v níž se v krát-

ké době náhle ocitlo celé sokolské hnutí. 

Nacisté počítali s rychlým zásahem pře-

devším proti vedoucím sokolským funk-

cionářům proto, že měli dávno před oku-

pací připraveny plány přímého zákroku 

proti vzdorujícím českým vlastencům. 

Ještě před rozpuštěním Sokola se členo-

vé v hojném počtu zapojili do různých ile-

gálních odbojových skupin. 

Ohniska sokolského odporu proti němec-

kým okupantům vznikala nejen na celo-

státní úrovni, ale také na úrovni župní. 

Podle poválečných údajů bylo za nacistic-

ké okupace zatčeno a vězněno na 20 000 

čelných sokolských pracovníků, z nichž 

kolem 5000 bylo popraveno a umučeno.‟

-red-

Tak, jak je již v posledních letech tradicí, 

sjeli se v polovině září do Tyršova domu 

v Praze vybraní zástupci sokolského žac-

tva na akci pořádanou odborem všestran-

sokolská plavBa po vltavě
nosti ČOS – na Sokolskou plav-

bu po Vltavě. Letos akce kalen-

dářně vyšla na 17. září, výroč-

ní den narození Dr. Miroslava 

Tyrše. Při slavnostním zahájení, 

kdy účastníky pozdravila sta-

rostka ČOS sestra Hana Mouč-

ková, uctili zástupci žactva pa-

mátku Dr. Tyrše a účastníků I., 

II. a III. odboje položením kvě-

tin k pomníkům na nádvoří Tyr-

šova domu.

Po slavnostní části byly děti rozděleny 

do skupin a věnovaly se sportování na 

zábavných atrakcích. Vyzkoušely si po-

stupně bungeetrampolíny, lukostřelbu 

a střelbu na nafukovací branku „Dej gól‟. 

Odpoledne se jedna polovina účastníků 

vypravila do přístaviště, kde na ně čekala 

motorová loď Mělník slavnostně vyzdo-

bená sokolskými symboly a transparen-

tem připomínajícím 150. výročí založení 

Sokola v příštím roce. Z úsporných dů-

vodů byla objednána menší loď, proto 

neabsolvovali plavbu všichni najednou. 

Druhá polovina účastníků zatím stateč-

ně bojovala ve velké tělocvičně Tyršova 

domu v překážkovém závodu s názvem 

„Malý Wipeout‟. O zábavu nebyla nouze. 

Některé překážky vyžadovaly sportov-

ní výkon, další byly spíše pro pobavení. 

Během odpoledne se skupiny vyměnily, 

a všichni tak absolvovali celý program. Po 

večeři následovala další sportovní aktivita 

– plavání v bazénu Tyršova domu. Na závěr 

akce se všech 175 účastníků sešlo ve vel-

ké tělocvičně, kde byly předány drobné od-

měny vítězům překážkového závodu a pro-

běhlo celkové hodnocení. Všechny děti se 

už těší na Sokolskou plavbu v roce 2012!

Odbor všestrannosti ČOS děkuje cvičite-

lům ze Sokola Pražského, Sokola Králov-

ské Vinohrady a sestrám z Věrné gardy 

Sokola Libeň za nezištnou pomoc při za-

jištění akce.

Text a foto Lenka Kocmichová,
náčelnice ČOS



6

CenA fAiR PlAy A. HuDCe
V letošním roce bude již potřetí udělová-

na sokolská cena fair play A. Hudce. Cenu 

získají vybraní jednotlivci nebo kolektivy 

za dlouhodobé šíření a podporu myšlen-

ky fair play v sokolském sportu a tělový-

chově spojené s čestným jednáním nebo 

za mimořádný čin na sokolských akcích 

vedoucí například k obětování nebo sní-

žení své šance na výhru podle hesla:  

„Vítězit ano, ale ne za každou cenu‟, pří-

padně vedoucí k záchraně života a zdra-

ví jiných soutěžících. Řád, podle které-

ho bude cena udělována, s formulářem 

na podávání návrhů na ocenění je umís-

těn na www.sokol.eu. V letošním roce 

je možné podávat návrhy nejpozději do  

31. 10. 2011.

Sváteční pozvání
DO BRTniCe

Koncert k výročí vzniku naší republiky 

pořádá 28. října ve spolupráci s městem 

Brtnice Tělocvičná jednota Sokol Brtnice. 

Vzpomínkový večer ke st. svátku bude 

zahájen staročeským tancem. Českou 

besedu přijede zatančit sokolský taneční 

soubor Džbánek z Martínkova. Českými 

lidovými písničkami potěší a dobrou nála-

du dodá dechová hudba Polanka z Ivan-

čic. Po ukončení koncertu, který se koná 

v místním kině od 17 hod., budou polo-

ženy věnce k pomníku padlých. Výtěžek 

bude věnován na jeho opravu.

Přijďte strávit pěkný podvečer s názvem 

„Co je české, to je hezké‟.

Vstupenky u paní Pavly Málkové – tele-

fon: 724 720 791.

Za T.J. Sokol Brtnice, Jaroslava Zelená
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Cvičení pro zdraví
Otevřený doškolovací seminář Cviče-

ní pro zdraví pořádá 22. října Sokol-

ská župa Podbělohorská v areálu Tyršo-

va domu v Praze. V rámci tohoto seminá-

ře budou účastníci moci poznat možnosti 

kompenzace nesprávného cvičení pomo-

cí zajímavého náčiní či netradičním pou-

žitím známého náčiní. Budou si moci opět 

uvědomit, na co své cvičence a svěřence 

upozorňovat a co jim doporučovat. Vše si 

prakticky vyzkoušejí a zažijí.

Seminář bude rozdělen do kategorií pro 

cvičitele dětských složek a cvičitele do-

spělých.

Kontakt: zpodbelohorska@sokol.eu

 
Běh deBří
Veřejnosti je určen závod v přespolním 

běhu nazvaný Běh Debří, který je naplá-

nován na 28. října od devíti do dvanác-

ti hodin. Pořadatelem je T.J. Sokol Mše-

no. Závod má jedenáct kategorií – před-

školní děti, mladší žáci, mladší žákyně, 

starší žáci, starší žákyně, dorostenci, do-

rostenky, muži, ženy, muži senioři, ženy  

seniorky.

Kontakt: Martin Mach, mobil: 602 376 527, 

e-mail: sokol@mestomseno.cz

VýSTuP nA BlAnÍk
Již tradičně pořádá náčelnictvo ČOS ve 

výroční den vzniku samostatné Česko-

slovenské republiky – 28. října výstup na 

Blaník. Stejně jako v předchozích letech, 

i letos je start v Louňovicích. 

Obecný kontakt na pořadatele akce:

Kancelář náčelnictva: telefon, záznamník  

i fax: 257 314 176, e-mail: zprouzo-

va@sokol.eu; sekretariát: 257 007 388,  

e-mail: lkocmichova@sokol.eu

pražSké župy v Bazénu
Stalo se již pravidlem, že na podzim měří 

své síly v bazénu příslušníci tří pražských 

žup. Nejinak tomu bude i letos, kdy se  

v pátek 4. listopadu odpoledne koná již  

7. ročník závodu plaveckých štafet praž-

ských sokolských žup „O pohár staros-

tů pražských žup‟. V tom samém termí-

nu se koná rovněž závod plaveckých štafet  

„O minipohár starostů pražských žup‟, kte-

rý letos vstupuje do svého druhého roční-

ku. „O minipohár starostů pražských žup‟ 

je štafetový závod 25x 25 metrů libovolným 

plaveckým způsobem, který lze během zá-

vodu měnit. Jednotlivé župy mohou přihlá-

sit max. 25 plavců do 15 let (do roku na-

rození 1996), z čehož musí být minimálně  

5 dětí ve věku do 10 let (rok narození 2001 

až 2011). Při nedostatečném počtu přihlá-

šených plavců do štafety je možno plavat 

opakovaně.

„O pohár starostů pražských žup‟ je štafe-

tový závod 50 x 25 metrů libovolným pla-

veckým způsobem, který lze během závo-

du měnit. Jednotlivé župy mohou přihlá-

sit maximálně 50 plavců ze svých jednot, 

z čehož musí být minimálně 5 účastníků 

ve věku nad 60 let, v závodě není povolen 

start závodníků do 15 let, jimž je určen již 

zmíněný „minipohár‟.

Kontakt: zpodbelohorska@sokol.eu

z naBídky ÚStřední
školy čoS
V říjnu začíná školení Cvičitelé aerobiku 

III. třídy, které se koná v Praze nebo Olo-

mouci (místo konání bude upřesněno pod-

le počtu zájemců). I. konzultace se koná 

21.–23. 10., II. konzultace 2.–4. 12. 2011 

a III. konzultace a zkoušky 6. – 8. 1. 2012.

Kvalifikace cvičitelé III. třídy aerobik je ur-

čena pro starší 18 let, kteří úspěšně absol-

vovali základní část školení cvičitelů III. tří-

dy nebo mají jinou kvalifikaci tomu odpo-

vídající. Školení je zaměřeno na zvládnu-

tí základních teoretických i praktických do-

vedností v oblasti aerobiku. Hlavním cílem 

tohoto školení je zvládnutí techniky a me-

todiky učení aerobiku. Cvičitel této odbor-

nosti je způsobilý k samostatnému vedení 

cvičebních jednotek aerobiku.

Kontakt: Mgr. Jan Nemrava (Olomouc) – 

jnemrava@sokol.eu, Hana Šturcová (Pra-

ha) hsturcova@sokol.eu
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Tělocvičná jednota Sokol Kyjov patří  

k nejstarším moravským jednotám a v na- 

ší župě k vůbec nejstarším – letos si při-

pomněla již 140. výročí od svého založe-

ní. Vznikla 1. října 1871, pouhých devět 

let po založení Sokola Pražského. Osla-

va tohoto jubilea se uskutečnila v sobotu  

10. září ve venkovním areálu místní so-

kolovny. 

Ve své době bylo její založení i význam-

ným činem kulturně-politickým, kte-

rý přispěl k pozdějšímu vítězství české-

ho zastupitelstva v Kyjově v roce 1896. 

O vážnosti Sokola v Kyjově před oběma 

válkami svědčí skutečnost, že starosty 

sokolské jednoty byli po dlouhá léta sta-

rostové města. V roce 1891 se Moravská 

župa, založená v roce 1872, rozdělila na 

pět žup, Kyjov se stal sídlem župy Ko-

menského a do jejího čela byl postaven 

Karel Kozánek, starosta kyjovské jednoty 

v letech 1887 až 1928. 

Vznik ČSR znamenal velký rozmach čin-

nosti a příliv nových členů, i vznik čet-

ných venkovských jednot. V roce 1921 

bylo 50 let kyjovského Sokola oslave-

no nejen župním cvičením, ale i Slovác-

kým rokem, který byl první regionální ná-

rodopisnou slavností v republice. Letos 

při XVIII. Slováckém roku v Kyjově bylo 

vzpomenuto 90 let od založení této slav-

né tradice T.J. Sokol Kyjov. V roce 1926 

byla postavena sokolovna s tělocvičnou, 

divadelním sálem, kinem a hřištěm pro 

veřejná cvičení. 

V I. a ve II. světové válce stáli sokolové 

v čele boje za svobodu a demokracii. Byli 

ve vedení Obrany národa, spolupracovali 

s paraskupinou ZINC a CARBON. Třináct 

členů kyjovského Sokola zemřelo na po-

pravištích nebo v koncentrácích. Po vál-

ce kyjovští sokoli navázali na staré tradi-

140 let od založení t. J. sokol kyJov 

Ve čtvrtek 22. září 2011 nás po tragické 

nehodě v Chrudimi navždy opustil celoži-

votní sportovní nadšenec a dlouhodobý člen 

předsednictva župy a předseda župního od-

boru sportu bratr Jaroslav Šplíchal. 

Narodil se v sokolské rodině dne 14. dub-

na 1929 jako mladší sourozenec pozděj-

ší olympioničky Miroslavy Šplíchalové- 

-Brdíčkové. Od mládí cvičil v Sokole, nej-

dříve závodil v lehké atletice a později se  

angažoval v různých sportovních funkcích 

jako trenér sportovní gymnastiky a sou-

časně se věnoval i lyžování. Zúčastnil se 

XI. všesokolského sletu v roce 1948, kte-

rého se současně účastnila celá jeho rodi-

na. Po komunistickém puči byli infiltrova-

nými akčními výbory ze Sokola vyloučeni. 

Po vystudování Obchodní akademie a Vyš-

ší školy pedagogické s aprobací na český 

jazyk a tělesnou výchovu zakotvil v Chru-

dimi, stal se učitelem tělesné výchovy  

v odborném učilišti Transporty. Závodil  

v atletice, v košíkové a byl žádán jako kva-

lifikovaný rozhodčí. Aktivně se podílel na 

obnově sokolského hnutí v Chrudimi v roce 

1989–1990. Na 10 let se stal starostou T.J. 

Sokol Chrudim a inicioval obnovu odboru 

sportu naší župy Východočeské-Pippicho-

vy, jehož předsedou byl do roku 2010.

Za svoji práci byl vyznamenán ČOS bron-

zovou a stříbrnou medailí za zásluhy a je 

nositelem zlaté medaile JUDr. Karla Pip-

picha, která mu v roce 2010 byla uděle-

na na valné hromadě župy. Město Chrudim 

mu za jeho činnost a zásluhy udělilo titul 

„Osobnost města‟. 

V bratru Jaroslavu Šplíchalovi ztrácíme ka-

maráda a skvělého člověka. Dělejme vše 

pro to, aby na nás mohl být v sokolském 

nebi hrdý.

T.J. Sokol Chrudim

ce a velkou účastí na 

XI. všesokolském sle-

tu v Praze 1948 do-

kázali, že se nesmířili 

s nástupem komunis-

tické totality.

Po neúspěšném po-

kusu vzkřísit činnost 

jednoty v roce 1968 

došlo k obnovení až 

po listopadu 1989. 

Pravidelná cvičení za-

čala už na jaře 1990, kdy byla vrácena 

sokolovna, ovšem ve značně zdevastova-

ném stavu, a začala série oprav budovy 

a její modernizace. V roce 1991 jedno-

ta oslavila 120 let za účasti zástupců So-

kola Vídeň a Sokola Londýn. V roce 1992 

byla v Kyjově uspořádána 1. Celostátní 

přehlídka sokolských kulturních soubo-

rů a v roce 1993 setkání žup jižní Mora-

vy, Slovenska a Vídně na hradě Buchlo-

vě. Na všech sletech v roce 1994, 2000 

a 2006 se kyjovští sokoli účastnili aktiv-

ně cvičení a nyní se připravují na XV. vše-

sokolský slet v roce 2012. V současnos-

ti má T.J. 255 členů a od roku 2002 je po 

novém krajském zřízení součástí Sokol-

ské župy Slovácké. Sokolovna poskytu-

je své prostory oddílu všestrannosti, vel-

mi aktivnímu oddílu odbíjené, který má 

nyní pět družstev a zasloužil se o vybu-

dování kurtů pro tenis a odbíjenou na so-

kolském hřišti. Šachový klub v roce 2010 

uspořádal mistrovství ČR mladších žáků, 

kterého se zúčastnilo 28 družstev. Cyklis-

tický oddíl je počtem členů malý, ale za 

léta své existence vychoval už řadu vyni-

kajících reprezentantů. V roce 2010 od-

díl uspořádal silniční Mistrovství ČR a SR, 

hodnocené jako nejlepší sportovní akce 

okresu Hodonín 2010. Jakub Kratochvíla 

se stal před domácím publikem mistrem 

ČR do 23 let. Malým oddílem je i stolní te-

nis, dva roky rozvíjí činnost gymnastický 

aerobic. Další sporty – nohejbal, florball  

a badminton – se snaží rozšířit svou člen-

skou základnu a získat mladé zájemce. 

To se ostatně týká všech oddílů T.J. So-

kol Kyjov, která chce i v současnosti na-

vázat na tradice výchovy mládeže v Tyr-

šově duchu: TUŽME SE!

Jiří Dunděra

rozloučení
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Ve dnech 13. až 17. září zorganizova-

la Sokolská župa Jičínská-Bergrova již 

10. turistický výlet, tentokrát do Malé Fa-

try. Připravený program jsme díky slu-

nečnému počasí zcela naplnili. Při cestě 

na Slovensko jsme se prošli arboretem 

v Bystrovanech u Olomouce a pak už za-

mířili do Terchové a Vrátné doliny, kde 

jsme už byli očekáváni personálem hor-

ského hotelu Sokolie.

V dalších dnech jsme se rozdělili na dvě 

družstva dle fyzické zdatnosti jednotliv-

ců a zdolali postupně hlavní hřeben Malé 

Fatry s nejvyšší horou Velký Fatranský 

Kriváň i náročné Jánošíkove diery (dol-

né, nové i horné). Zpestřením progra-

mu byla i 7 km dlouhá plavba na pltích 

sluníčko přálo sokolŮm na malé fatře

po Váhu pod hrady Starý grad a Streč-

no. Pltníci nás na 4 pltích opravdu svým 

vtipným komentářem pobavili a navodi-

li tak fantastickou náladu a odvahu k vý-

stupu po 159 schodech na zříceninu hra-

du Strečno.

Poslední večer byl večerem loučení s krás-

nými horami, rozdávaly se medaile a di-

plomy a taky jsme si řádně provětrali plí-

ce zpěvem. 

Při zpáteční cestě jsme si prohlédli ve 

Staré Bystrici nový, moderní slovenský 

orloj a v Olomouci pak sousoší sv. Troji-

ce. Domů jsme se díky mistrnému ovlá-

dání volantu Josefem Grundmannem ml. 

vrátili v pořádku a plni krásných zážitků 

a dojmů.                                       -red-

moravský výlet
Navštívili jsme Svobodnou spolkovou re-

publiku Kraví hora. Kdo by si pomyslel, 

že za hranicemi naší republiky, ten by se 

mýlil. Znalejším se totiž vybaví maleb-

ná jihomoravská vesnička Bořetice, kde 

se pěstuje víno vynikajících kvalit, pře-

devším odrůdy červené. Kraví hora čítá 

na 260 sklípků, z nichž některé jsme měli 

možnost navštívit na zájezdu, který tra-

dičně připravila župa Barákova, Sokol Vy-

sočany. 

Přestože bylo přesně období burčáku, ne-

ochutnávali jsme na Moravě jenom vína. 

Zastavili jsme se v Ivančicích za rodáky 

V. Menšíkem a A. Muchou. Poslechli jsme 

si krojovanou dechovku přímo na náměs-

tí a pak pokračovali na Moravský Krum-

lov, uvidět zde ještě Slovanskou epopej. 

Kam toto vzácné dílo zavane dál vítr, nám 

nedokázali zodpovědět ani tam. Přestože 

zdaleka ne všichni Pražáci, kvitovali jsme 

možnost, že bude vystavována v Praze. 

Především kvůli turistům a také dětem, 

protože máme za to, že právě ti nejmlad-

ší by toto dílo, s výkladem, měli zhléd-

nout. Po večerním programu ve sklípku 

jsme ráno pokračovali do Dolních Věs-

tonic a za krásného počasí jsme si uži-

li vyhlídkovou plavbu lodí po Novomlýn-

ské nádrži.

Text a foto Šárka Markvartová,
za T.J. Sokol Maxičky

a T.J. Sokol Jalůvčí

sokolmutí vánoce 2011
Letní tábor Sokolské župy Prostějovské se 

uskutečnil na táborové základně v Pten-

ském dvorku. Tématem tábora byl pra-

věký život po sokolsku, smíchaný s fi l-

mem RRRrrrr!!! a Štědrým Večerem. Přes 

šedesát dětí a dvanáct vedoucích prožilo 

v údolíčku uprostřed lesů dny plné her, 

dobrodružství, přátelství, sportu, napětí, 

tajemství a překvapení. K tomu všemu si 

domyslete skvělou kuchyni, bazén, tram-

polínu, výlet za Zoomutama do Olomou-

ce, střelbu z luků a kuší, šperkařskou 

dílnu, lanové aktivity, Zumbu, dívčí a chla-

peckou soutěž Miss, stavbu pravěkých chý-

ší, bahnění sokolmutů, divadelní představe-

ní, rozvodněný potok, detektivní zápletku 

a je to skoro, jako byste tam byli taky. Čle-

nové šesti oddílů – Žížalomuti, Mamuti, Ža-

bomuti, Husomuti, Slepicomuti a Koňomu-

ti plnili denně náročné úkoly. Snažili jsme 

se, aby sokolíci zažili od každého kousek 

– něco kulturního, sportovního, naučného, 

a to vše formou zábavy. Předposlední den 

patřil velkému fi nále, které završil maškar-

mutí rej a večer k ozdobenému, rozsvíce-

nému smrku přiletěl tajně Ježíškomut. Děti 

s vykulenýma očima rozbalovaly dárky 

a ztemnělým údolím znělo do nočního ti-

cha: „Děkujeme, Ježíškomute!‟ My taky 

děkujeme – za skvělých deset dnů, které 

jsme spolu prožili s většinou táborníků i ve-

doucích již počtvrté. 

Text a foto Vilma Ottová,
hlavní vedoucí
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Dne 10. srpna 2011 odešel po dlouhé těž-

ké nemoci na věčnost v požehnaném věku 

87 let bratr Harry lang, dlouholetý člen 

a funkcionář Sokola. Na Spořilov se přistě-

hoval se svými rodiči na podzim roku 1928, 

kdy mu byly čtyři roky. Jako žák vstoupil 

do nově založené Tělocvičné jednoty Sokol 

Praha Spořilov-Roztyly.

V roce 1943 byl vyslýchán gestapem pro 

podezření ze sabotáže v Avii, kde byl totál-

ně nasazen, a následně internován v kon-

centračním táboře Oberrode v Harzu až 

do konce světové války. Krátce poté, co 

se z koncentračního tábora dostal na svo-

bodu, se aktivně na Spořilově účastnil 

pohnutých událostí Pražského národního 

povstání.

Bratr Lang se zúčastnil všesokolských sletů 

v roce 1932 jako žák a roce 1938 jako do-

rostenec. V roce 1990 byl zvolen místosta-

rostou sokolské župy Pražské-Scheinerovy. 

Podílel se na obnově Sokola a také získá-

vání zpět sokolského majetku. V roce 1991 

byl zvolen do výboru Československé obce 

sokolské a v roce 1993 se stal volbou výbo-

ru ČOS jednatelem ČOS. Tuto funkci, v níž 

se výrazně podílel na úspěšném uspořádání 

XII. všesokolského sletu Praha 1994, vyko-

nával do května 1995.

Bratr Harry byl celý život pilným cvičite-

lem, organizátorem sokolské činnosti v naší 

jednotě a aktivním účastníkem cvičení v So-

kole. Pravidelně se zúčastnil schůzek spoři-

lovské  sokolské Věrné gardy až do  pozdní-

ho věku, kdy jej postihla zákeřná choroba, 

s níž vedl po léta nerovný boj. Zanechal pro 

archiv naší jednoty četné cenné dokumen-

ty, písemné podklady a svoje osobní vzpo-

mínky na činnost v Sokole na  Spořilově i ve 

výboru ČOS. 

Díky, drahý Harry, za Tvé celoživotní dílo pro 

Sokol! Tvoji světlou památku si uchováme 

trvale ve svých myslích a srdcích!

Vladimír Prchlík 

rozloučení
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K významným osobnostem města Pře-

rova patří sestra ludmila Chytilová, 

rozená Barašíková, která letos 17. září 

oslavila své sté narozeniny.

Před devíti lety, 29. října 2002, jí byla 

slavnostně předána Cena města Přerova 

Medaile Jana Ámose Komenského za ce-

loživotní obětavou činnost v Tělocvičné 

jednotě Sokol Přerov a za výchovu mlá-

deže ke sportovnímu využívání volné-

ho času. Toto zdůvodnění k udělení ceny 

hovoří za vše. Snad by se mělo ještě do-

dat, že její sokolská cvičitelská a činov-

nická práce zahrnovala stejnou měrou 

i Sokolskou župu Středomoravskou-Kra-

tochvilovu, v níž tři roky po druhé svě-

tové válce byla náčelnicí a po obnově 

Sokola v roce 1990 tři roky místosta-

rostkou. 

Cvičit začala v Sokole Přerov po skonče-

ní první světové války jako žačka. Vše-

stranná sportovní orientace ji přivedla 

Gratulace
i do družstva házené dorostenek a pak 

i žen Sokola Přerov.

Všestranné zaměření a zájem o cviči-

telskou práci ji přivedl již v březnu roku 

1930 do čtrnáctidenní cvičitelské ško-

ly Československé obce sokolské v Pra-

ze. Naše jubilantka již od roku 1931 ved-

la dorostenky v Přerově a v roce 1932 

jí bylo dokonce svěřeno vedení výpravy 

dorostenek na IX. všesokolském sletu 

v Praze. V roce 1938 pak vedla ženskou 

část na X. všesokolský slet v Praze.

Při své práci pro Sokol se několikrát se-

tkala i s legendární náčelnicí Marií Pro-

vazníkovou.

Podobně jako přerovský župní staros-

ta Rudolf Lukaštík a řada dalších sokolů 

a sokolek věrných sokolským zásadám 

byla sestra Ludmila Chytilová ze Soko-

la během činnosti komunisty iniciova-

ných akčních výborů v Přerově vylou-

čena. Do činovnické sokolské práce se 

zapojila znovu po obnově Sokola v roce 

1990. Dlouho pak také působila jako ve-

doucí odboru Věrné gardy Sokola Pře-

rov. Sokol na její zásluhy nezapomněl 

a tak obdržela řadu sokolských medailí 

a pamětních listů.

Sestra Chytilová oslavila své narozeniny 

nejen v kruhu rodinném, ale i se soko-

ly hlavně z přerovské Věrné gardy, a též 

za ní přišli v předvečer jejího jubilea zá-

stupci města Přerova.

Jaroslav Skopal

Bude tomu sedmdesát let, kdy 12. listo-

padu 1941 zemřel, lépe řečeno byl umu-

čen v koncentračním táboře Osvětim bra-

tr Josef Skácel, narozený 11. července 

1901 ve Strážnici.

Byl to velmi obětavý sokolský činovník 

a cvičenec. Ve své domovské jednotě T.J. 

Sokol Strážnice pracoval jako cvičitel, ná-

čelník a dál vykonával funkci okrskového 

náčelníka, pracoval v župním náčelnictvu 

župy Komenského.

Za svoje působení v sokolské odbojové 

organizaci byl v srpnu 1941 předvolán 

do Uherského Hradiště, deportován do 

Brna a odtud do koncentračního tábora 

v Osvětimi, kde byl v listopadu 1941 jako 

politický vězeň umučen.

Nedopusťme, aby se taková válečná utr-

nezapomíneJme!

pení a hrůzy mohly opakovat!

Dcery Ludmila Vašinová,
Marie Jochová, T. J. Sokol Strážnice
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Jsou to již tři roky, co Nový Bydžov na-

vštívil herec a rodák František Řehák. 

Moderoval akci konanou u příležitosti  

80. výročí stavby sokolovny. Cyklisté si 

ten rok založili Sokolské slétnutí.

A tak tedy letos to byl už třetí ročník. Po-

čet účastníků stále stoupá, počasí stá-

le vychází. Po deštivém pracovním týd-

nu nastává prosluněný víkend. Sponzo-

ři jsou i nadále štědří a vycházejí nám 

vstříc, za což jim moc děkujeme.

Opět se vzadu za sokolovou sešli přízniv-

sokolské slétnutí
ci cykloturistiky různého věku i profesí. 

Staří známí i ti, kteří to přišli zkusit po-

prvé, určitě nelitovali. Po společné fotce  

a sokolském zvolání zdar-nazdar se pe-

leton vydal na trasu. Na doporučenou  

trasu. Každopádně v Lužci se rozdáva-

li perníkoví sokoli. Pak se cesty dělily na 

krátkou a delší. 

Všichni dorazili v pořádku, bez újmy  

a s chutí se pustili do knedlíčkové polév-

ky a párku s křenem. Chutnalo i proto, 

že se vařilo i konzumovalo venku. Pivko 

teklo proudem, nálada super (jen pořa-

datele trochu rozladilo, že jimi přinesené 

časopisy Cykloturistika si někdo (s)pro-

stě přivlastnil, ale jeden byl i s omluvou 

vrácen), lidé se pobavili, na každého vy-

šla nějaká cena jako třeba reflexní pásky, 

mazání na klouby, trička, plážové boty, 

termo ponožky, kraťasy, batohy, květiná-

če, hnojiva i rostlá kytka. Jen jsem nepo-

střehla, na koho vyšla žehlička na vlasy – 

těch skoro Karlů Hálů tam bylo taky dost. 

Už se těšíme na 4. ročník. Pojedete taky?

Věrka Kubelka

návŠtěva v sokole díly

Ve čtvrtek 4. srpna 2011, kdy do Prahy 

zavítaly na slavnosti do Senátu dva sou-

bory z Chodska, nás zastupitelé z Domažlic 

pozvali na nadcházející Chodské slavnosti. 

Pozvání jsme přijaly a s naší skupinou, ve 

které byly sokolky z různých jednot, jsme 

na dovolenou do malé vesničky Díly doje-

ly. Protože jsme zde pobývaly celý týden, 

tak jsme navštívily nejen Chodské slavnos-

ti, ale také mnoho památek v této lokalitě 

i vystoupaly na nejvyšší horu Českého lesa 

Čerchov(1042) a také na Přimdu.

Region byl původně vyhledáván pro ná-

rodopisný svéráz Chodska, který je po-

slední oblastí Čech, kde jsou dosud živé 

lidové obyčeje, nářečí i kroje. Nyní je 

také objevován jako místo pro všechny 

druhy turistiky. Milovníci historických pa-

mátek mají rovněž z čeho vybírat. Kromě 

výletů jsem zašla také do místního Soko-

la. Přišla jsem do pěkné kuželkárny, na 

trénink žen, a trochu jsem si s nimi po-

povídala.

Sokol Díly byl ustaven 6. listopadu 1960. 

Tato organizace v malé obci má asi 200 čle- 

nů a může se pochlubit bohatou činností, 

ve které nejvíce vynikají kuželkářky. Je-

jich členka Iveta Kouřilová vyhrála kraj-

ský přebor a dostala se tak na mistrov-

ství republiky. Od založení Sokola zde 

jiné možnosti nebyly, začínalo se s oddíly 

lyžování a ZRTV. Postupně, jak se měnily 

zájmy lidí a hlavně pak dětí, tak se jed-

nota rozrůstala o další oddíly jako tenis 

nebo v poslední době hokej. V roce 1989 

se vybudovala kuželkárna, proto nejví-

ce členů se věnuje tomuto sportu. Ženy  

i muži hrají (koulejí) krajský přebor. 

Když se v roce 1977 u hotelu Sádek, ve 

kterém jsme byly ubytovány, postavil 

nový sál, začalo se na cvičení všestran-

nosti chodit právě sem. Ženy zde cvičí 

kalanetiku, zdravotní tělocvik a také ori-

entální tance. Mají ještě R+D, předško-

láky, žactvo a muže, kteří převážně hra-

jí florbal. V květnu, jako každý rok, se 

pořádá přespolní běh, jehož letošního  

40. ročníku se zúčastnilo 140 závodníků.

Trochu je zde rivalita mezi Sokolem a ha-

siči. Jsou ale akce, které pořádají společ-

ně. Oba spolky se snaží, aby jejich čin-

nost byla pro obec prospěšnou.

Text a foto
Marie Brunerová



11

S
P

O
R

T

Velmi solidních výsledků dosáhli mladí 

sportovní gymnasté T.J. Sokol Bučovice ve 

2. kole Moravské ligy ve Zlíně. Závodilo se 

ve volném pětiboji (kromě kruhů) a opět 

se potvrdilo, že Moravská liga je ideální 

prověrkou před přebornickými soutěžemi.

V kategorii nejmladších žáků dominoval 

podle očekávání David Bix z KSG Znojmo. 

Velmi dobře závodil Pavel Rotrekl ze Soko-

la Bučovice, jehož 8. místo má svou hod-

notu. Další talent Miroslav Durák byl 14. 

Soutěž mladších žáků vyhrál domácí Lu-

káš Bajer (Sokol Zlín), 9. místo patří Pav-

lu Markovi ze Sokola Bučovice.

Závod starších žáků se stal jednoznačnou 

záležitostí Martina Ďáska z GK Vítkovice. 

Bučovické trio Ondřej Krejčí, Tomáš Při-

Gymnasté sokola Bučovice úspěŠní 
v moravské lize

chystal a Jan Šichnánek se seřadilo na 5., 

6. a 7. místě. 

Moravská liga je dvoukolovou soutěží  

a výsledky obou kol se sčítají. A i toto 

srovnání vyznívá pro gymnasty bučovic-

kého Sokola příznivě.

Nejmladší žáci: 1. David Bix (KSG Znoj-

mo), 8. Pavel Rotrekl, 15. Miroslav Durák, 

18. Jan Mlčoušek, 19. Lukáš Poul, 20. Lu-

káš Řezníček a 23. Ondřej Suchánek

Mladší žáci: 1. František Čermák (Sokol 

Šternberk), 6. Pavel Marek (Sokol Bučo-

vice)

Starší žáci: 1. Martin Ďásek (GK Vítkovi-

ce), 4. Ondřej Krejčí, 5. Tomáš Přichystal  

a 6. Jan Šichnánek. Zejména 4. místo On-

dřeje Krejčího je velmi cenné.               -PeP-

Šárecké údolí na okraji Prahy patřilo 17. zá- 

ří psím sportům – konal se zde první roč-

ník akce pod názvem Šárecké psí zá-

vody. Do pražského lesoparku Divoká  

Šárka přijelo závodit na 43 účastníků  

z celých Čech a také dva slovinští závod-

níci.

Závod byl vypsán pro individuální off snow 

kategorie musherského sportu, tj. kate-

gorie bikejoring (cyklista a pes), scoo- 

ter1 (koloběžkář a pes), scooter2 (kolo-

běžkář a 2 psi), canicross (běžec a pes), 

kategorie bikejoring a canicross byla ješ-

tě rozdělena na muže a ženy. Především 

kvůli běžecké disciplíně jsme požádali 

ATVS Palestru o spolupráci formou ma-

sáží. Kromě účastníků samotných a jejich 

doprovodu přilákala sportovní akce také 

diváky ze širšího okolí. 

Zkušení členové T.J. Sokol Maxičky, ma-

Šárecké psí závody

séři a studenti z ATVS Palestra a sehraný 

tým časoměřičů, ti všichni přispěli k hlad-

kému průběhu závodů. Tým organizáto-

rů jim děkuje za tuto vydatnou pomoc. 

Ke zdárnému průběhu přispěli i samot-

ní závodníci a jejich spokojenost je pro 

nás nejlepší odměnou a motivací pro po-

řádání dalších ročníků. S nadšením si za-

závodily také děti. Celkově zdařilá akce 

přispěla k propagaci tohoto dosud málo 

známého sportu a případným zájem-

cům ukázala, jakým způsobem je mož-

né kombinovat běh, cyklistiku a jízdu na 

koloběžce se sportováním psím. Majitelé 

psů se zájmem o sport mají možnost se-

známit se s těmito aktivitami i na dalších 

závodech T.J. Sokol Maxičky, nebo jiných 

pořadatelů. 

Michal Šefrna,
Roman Čermák

Již poosmé se letos konal festival mažo-

retek „Libochovický krok”, na němž své 

umění a dovednosti předvedlo 250 mažo-

retek z 20 souborů z Vlašimi, České Lípy, 

Straškova, Dubí, Ústí nad Labem a pořa-

datelské libochovické T.J. Sokol. Festival,  

konaný v neděli 11. září  za krásného slu-

nečného počasí, zahájil průvod všech  

20 skupin mažoretek, doprovázely ho dvě 

dechové kapely Slávaband a jejich hosté. 

Po zahájení a přivítání hostů, souborů  

a všech přihlížejících předvedla vlašimská 

a libochovická děvčata své vystoupení na 

živou dechovou hudbu. Další část festiva-

lu byla zaměřena na vystoupení mažore-

tek s vlastními choreografiemi na připra-

venou hudbu. Mažoretky předváděly své 

umění v kategorii děti, kadetky, juniorky  

a seniorky. Mimo nádherná vystoupení 

všech skupin zaujaly sestavy sólo a duo 

v podání domácí mažoretky Kateřiny Po-

míchalové, která předvedla skvělou práci 

s hůlkou, sladěnou s pohybem a hudbou 

ve vlastní choreografii. Velmi působivé bylo 

vystoupení vlašimských mažoretek – mis-

tryň ČR v duu s hůlkou kategorie junior 

starší – Anety Rybáříkové a Petry Kadleč-

kové. Neméně zajímavé bylo vystoupení 

jejich kolegyň Nikoly Špičkové a Kateřiny 

Štorcové, se kterým vybojovaly 3. místo na 

mistrovství ČR v duu s hůlkou a rekvizitami 

a postup na mistrovství Evropy do Anglie 

na podzim letošního roku. Po téměř třech 

hodinách krásných zážitků ze sledování 

umění malých i velkých mažoretek předa-

la starostka města Jana Holá a starosta T.J. 

Sokol Libochovice při slavnostním ukonče-

ní všem zúčastněným souborům pamětní 

listy, upomínkové předměty a květiny jako 

poděkování za účast na libochovickém fes-

tivalu.                                               -vv-

liBochovický 
krok 2011
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Sportovní hala VOŠ, SOŠ a SOU v Kostel-

ci nad Orlicí  hostila 8. října významnou 

soutěž ČOS – 10. ročník  v karate Sho-

tokan Cup Sokol Vamberk 2011. Na tuto 

významnou sportovní akci i pro celé Ka-

rate-Do v České republice – jednalo se 

o soutěž s postupovým hodnocením pro 

postup žáků, dorostenců a juniorů na mi-

kostelec hostil shotokan cup
strovství ČR – se sjelo do Kostelce nad Or-

licí na 328 závodníků z 50 oddílů z celé 

ČR, ale i oddíly ze Slovinska, Chorvatska 

a Slovenska.

Ve sportovním klání, které skončilo po 

osmé hodině, se neztratili ani zástupci od-

dílů z ČOS. Soutěž byla vysoce hodnoce-

na jak ze strany účastníků, tak i pozva-

ných hostů. Na závěr bych chtěl podě-

kovat sponzorům, kteří přispěli na sou-

těž, tak i všem pořadatelům za jejich vý-

znamnou pomoc při organizaci soutěže.

Mistr Ladislav Lux,
ředitel soutěže

a člen komise Bojových
umění OS ČOS

Tradičně, tak jako každý rok, byla Bílá 

hora v Brně-Juliánově místem koná-

ní Zborovského závodu branné zdatnos-

ti mládeže. Letos 4. října se konal již jeho 

7. ročník, opět pod záštitou hejtmana Ji-

homoravského kraje a starosty městské 

části Brno-Židenice. Závod je již trva-

la Memoriálem sestry Heleny Jarošové.

Na startu se sešel rekordní počet 

účastníků, kteří podali vesměs vynika-

jící výkony, největšího potlesku se při 

doběhu do cíle dostalo hluchoněmé zá-

vodnici a poslednímu závodníkovi ka-

tegorie do 12 let, který přes svoji nad-

váhu dokázal náročnou trať absolvovat 

a k závodu se přihlásil zcela dobrovolně.

Před prohlídkou trati opět promluvil při 

slavnostním zahájení účastník závodu 

zBorovský závod zdatnosti

v roce 1938, odbojář, bratr Josef Styx, 

který zanedlouho oslaví své 92. naroze-

niny. Jeho krátký a věcný projev byl jako 

vždy oceněn spontánním potleskem mla-

dých  účastníků. V sa-

motném závodě zví-

tězila ZŠ z Ořechova 

u Brna před ZŠ Hor-

níkova a ZŠ Kame-

náčky. Při střelbě ze 

vzduchovek opět ne-

chyběli účastníci z LZ 

v Náměšti nad Osla-

vou, zdravotní dozor 

opět obstarali soko-

lové, tentokrát sest-

ra Pavla Benediková. Na trati závodní-

ci absolvovali, kromě nejmladší katego-

rie přípravky, běh do vrchu, kde je na 

okruhu čekala kouřová clona, podlézá-

ní pod sítí, lano, hod granátem a star-

ší závodníky střelba do terče, po seběh-

nutí k cíli v sokolovně běh přes lávku.

Dík za podporu v úspěšném projektu pat-

ří sokolům z Juliánova, bratři nám posky-

tují každý rok technické zázemí, zmíněné 

LZ v Náměšti, radnici MČ Brno-Židenice 

a ČsOL, jednotě Brno 1, zejména předse-

dovi, bratru Jardovi Jarolímovi. A samo-

zřejmě všem pedagogům. 

M. A. Fryščok, Šimon Ryšavý, o.s. Odkaz 
legionářů a odboje v naší vlasti 

•  Slovo pamětníka

•  Účastníci před zahájením
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HRADeC kRálOVÉ – 17. 9.
V Hradci Králové se zápasilo čtvrté, před-

poslední kolo v zápase ve volném sty-

lu. Do Hradce naši kluci odjeli s tím, že 

toto kolo musí vyhrát, abychom moh-

li pomýšlet ještě na titul mistra ČR. 

Před tímto kolem jsme na vedoucí Brno 

v celkové tabulce ztráceli 2 body, a po-

kud bychom v Hradci s Brnem prohrá-

li, v závěrečném kole v Teplicích bychom 

už měli pouze teoretickou šanci na titul. 

V Hradci Králové se nám podařilo svého 

největšího soupeře z Brna porazit 25:13 

a i ve zbývajících třech utkáních pro-

ti Praze, Hradci Králové a Teplicím jsme 

zvítězili rozdílem třídy a před závěreč-

ným kolem v Teplicích jsme se dostali do 

čela celkové tabulky o skóre před Brnem. 

PRieViDZA – 17. 9.
V sobotu se v Prievidzi konal 39. roč-

ník turnaje v zápase mládeže ve volném 

stylu. Do Prievidze se sjelo 88 závodní-

ků ze Slovenska, České republiky a Ma-

ďarska. Na Slovensko odcestovalo bojo-

vat o medaile 6 vítkovických zápasníků. 

Pět z nich přivezlo medaile, přičemž tři ve 

svých hmotnostních kategoriích zvítězili, 

a to ve váze do 44 kg v kategorii ml. žáků 

Vojtěch Piskoř, který zde zápasil 4 utkání 

a všechna vyhrál před časovým limitem 

na lopatky. Dále ve váze do 48 kg v kate-

gorii ml. žáků Matouš Vondál, který zápa-

sil tři utkání a všechna také vyhrál před 

časovým limitem na lopatky a dále v ka-

tegorii kadetů ve váze do 63 kg Honza 

Jasinský, který postupně porazil 4 sou-

peře a dosáhl tak svého největšího úspě-

chu ve své kariéře. Třetí místa obsadili ve 

váze do 40 kg David Kopřiva a ve váze do 

44 kg Tomáš Segeč. Sedmé místo obsadil 

ve váze do 40 kg Šimon Kopřiva.

kOMáRnO – 17. 9.
V sobotu se v Komárně konal mezinárod-

ní turnaj v zápase ve volném stylu děv-

čat a v zápase řecko-římském mládeže. 

Do Komárna se sjelo 115 zápasníků ze 

16 oddílů Ukrajiny, Chorvatska, Srbska, 

Maďarska, Slovenska a ČR. Z vítkovic-

kých zápasníků do Komárna odcestova-

li tři zástupci: Yvette Dohnalová, Samuel 

Bystroň a Dominik Kaliský. Hlavně u Ive-

tky jsme byli zvědavi, jak si povede, Sa-

muel s Dominikem jeli na tento turnaj 

především na zkušenou, protože jsou 

ročník narození 2004 a zápasili s někte-

rými kluky roč. nar. 2001. Ivetka doká-

zala v Komárně svou váhovou kategorii 

do 48 kg ml. žákyň vyhrát, když ostat-

ní děvčata převyšovala především svou 

technickou zdatností. Dominik se Samem 

do fi nálových bojů nepostoupili.

PRAHA – 17. 9.
V sobotu se v Praze konal turnaj mláde-

že v zápase řecko-římském a přípravek 

v zápase ve volném stylu o pohár minis-

tra vnitra. Do Prahy odcestovalo 6 nej-

mladších vítkovických zápasníků. Na 

stupně vítězů se probojoval pouze Tomáš 

Foldyna v kategorii přípravek ve váze do 

37 kg, když skončil druhý z 11 zápasníků. 

Čtvrtá místa obsadili Matěj Mlčoch a Jiří 

Dušek a na pátých místech skončili Lukáš 

Dušek, Tomáš Oborný a Marek Petura.

trenčín – 1. 10.
Velkým úspěchem skončil turnaj „V. roč-

ník memoriálu Ladislava Mlyneka” v zá-

pase ve volném stylu dětí ročníků naro-

zení 1998–2005 v Trenčíně, kam se sjela 

silná konkurence 167 zápasníků z 20 od-

dílů Slovenska, Polska, Maďarska a ČR.

V Trenčíně zápasilo 11 našich nejmlad-

ších zápasníků a podařilo se vyhrát soutěž 

družstev, když jsme domácí Trenčín pora-

zili o jeden bod a třetí maďarské družstvo 

Oroshaza o tři body. Vítkovickým volno-

stylařům se nejvíce dařilo v kategorii pří-

pravka roč. nar. 2003–2005 ve váze do 

20 kg Maxovi Bystroňovi, který nenašel 

mezi šesti zápasníky přemožitele. Dále

v kategorii přípravka roč. nar. 2000–2002 

ve váze do 40 kg Davidovi Kopřivovi, kte-

rý zvítězil mezi 14 zápasníky. Třetím ví-

tězem byl v kategorii přípravka roč. nar. 

2000–2002 ve váze do 48 kg Vojtěch 

Piskoř, který všechny své soupeře po-

razil před časovým limitem na lopatky. 

Na druhém místě se ve váze do 25 kg 

umístil Dominik Kaliský a na třetím místě 

skončil ve váze do 33 kg Tomáš Foldyna.

HRADeC kRálOVÉ – 1. 10.
Méně se dařilo vítkovickým na žíněnce

v Hradci Králové. Odcestovali sem tři naši 

zápasníci, aby zde bojovali na silně ob-

sazeném mezinárodním turnaji. V konku-

renci zápasníků ČR, Slovenska a Polska 

se na třetích místech umístili ve váze do 

74 kg Michal Smieško a ve váze do 47 kg 

Marek Petura.

Text a foto Roman Piskoř, 
T.J. Sokol Vítkovice,

oddíl zápasu

úspěŠné turnaJe vítkovických zápasníkŮ

zápasníci sokola vítkovice se poslední letní dny a začátkem podzimu zú-
častnili řady turnajů, na nich vybojovali mnoho úspěchů. nejprve v so-
boru 17. září obsadil vítkovický oddíl hned čtyři turnaje – muži zápasili 
4. kolo i. ligy v hradci králové a naše děti se rozjely bojovat do prahy, 
komárna a prievidze, 1. října se pak vítkovičtí zápasníci zúčastnili dvou 
turnajů – v trenčíně a v hradci králové.

•  Zápasník v červeném dresu Vraťa Chotaš
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nezapomínáme na traGické dny před sedmdesáti lety 

Za druhé světové války bylo sokolské od-

bojové hnutí významnou součástí celoná-

rodního odporu proti nacistické okupač-

ní moci. V těžkých a složitých podmínkách 

dokázalo uplatňovat postavení a vliv, jichž 

Československá obec sokolská jako ma-

sová tělovýchovná organizace až dosud 

ve společnosti dosáhla. Sokolové od sa-

mého počátku působili i v nejvýznamněj-

ších organizacích odporu, které se vytvoři-

ly již v prvních měsících okupace – Obraně 

národa, Petičním výboru Věrni zůstaneme  

a Politickém ústředí.

Po vytvoření Protektorátu Čechy a Mora-

va 15. března 1939 se činnost České obce 

sokolské vyvíjela ve dvou základních smě-

rech. Jednak to byla snaha využít všech  

forem práce (tělovýchovné, vzděláva-

cí, společenské apod.), jež byly možné 

v podmínkách legálního působení organi-

zace do jara 1941. Současně bylo nezbyt-

né využívat zatím ještě legálních možnos-

tí práce k budování ilegální odbojové sítě. 

Organizační struktura České obce sokolské  

– spojení z ústředí na župy, politické okre-

sy a velké jednoty – k tomu skýtala velmi 

dobré podmínky.

Ilegální činnost ČOS byla velmi rozmani-

tá. Nicméně stěžejním úkolem bylo vytvá-

ření podmínek pro zpravodajskou činnost  

a navázání kontaktů s československým 

zahraničním odbojem vedeným prezi-

dentem Dr. Edvardem Benešem v Londý-

ně. Závažné údaje, především vojenského 

zpravodajského charakteru, byly předává-

ny Obraně národa, která reprezentovala 

vojenskou složku odbojové činnosti. Jeden 

Při tzv. „sokolské akci‟ – v noci ze 7. na 

8. říjen 1941 – gestapo zatklo, takřka na-

ráz, všechny sokolské činovníky – z ústře-

dí, žup i větších jednot, kteří ještě pobý-

vali na svobodě. Byli mučeni, vězněni,  

deportováni do koncentračních táborů. Té-

měř 93 % vedoucích sokolských pracovní-

ků se již na svá místa po skončení války 

nevrátilo. Mezi zatčenými byli i starosto-

vé ČOS MUDr. Stanislav Bukovský (+1942 

v Osvětimi), JUDr. Jan V. Keller (+1944 umu-

čen ve věznici v Brandenburgu u Berlína).

Přesto, že byl sokolský odboj citelně zasa-

žen, pokračoval dál v budování vlastní ile-

gální organizace polovojenského charakte-

ru. Zemským velitelem JINDRY v Čechách 

byl František Pecháček, na Moravě Štěpán 

Drásal. 

Stěžejním úkolem roku 1942, na kterém 

se JINDRA jako reprezentantka sokolské-

ho hnutí významně podílela, bylo zajistit 

technické zázemí pro skupinu parašutis-

tů vyslanou II. odborem MNO v Londýně 

na území protektorátu a pověřenou pro-

vedením atentátu na říšského protektora 

Reinharda Heydricha (27. května 1942). 

Následky atentátu, zvláště po smrti  

R. Heydricha 4. června 1942, byly tragic-

ké. Zvláště po vyhlášení stanného práva 

a následném teroru došlo opět k rozsáh-

lému zatýkání, popravám. V síti gestapa 

uvízly celé sokolské rodiny, odbojové sítě 

byly téměř zničeny. V řadě regionů se mu-

sely budovat od začátku. Hnutí tak ztratilo 

své nejlepší členy. 

Nedílnou a velmi významnou součástí pro-

tifašistického odporu byla účast jeho členů 

v zahraničních armádách. 

Podle údajů asi z 80 % jednot bylo v prů-

běhu nacistické okupace zatčeno na 12 000 

příslušníků ČOS, z nichž 3 388 nacisté 

umučili a popravili. Desítky tisíc členů je-

jich rodin byly vystaveny perzekucím nej-

různějšího druhu. 654 členů Sokola položi-

lo své životy během pěti dnů květnového 

povstání 1945. Další tisíce padly na fron-

tách druhé světové války. Celková bilan-

ce obětí však není úplná, skutečné ztráty 

v boji proti nacismu a za svobodu Česko-

slovenska byly daleko vyšší. 

Nesmíme na ty, kteří položili své životy za 

naši svobodu, zapomenout.

Čest jejich památce! 

Květoslava Volková

z jejích zakladatelů, generál Hugo Vojta, 

koordinoval činnost Obrany národa s před-

sednictvem ČOS, zejména s JUDr. Josefem 

Truhlářem a PhDr. Augustinem Pechlátem. 

V srpnu 1939 bylo vytvořeno vedení sokol-

ského odboje, tzv. pětka. Vůdčí úlohu v ní 

měl až do svého zatčení gestapem 3. čer-

vence 1941 náčelník ČOS br. Pechlát. 

Zatýkání a perzekuci sokolského hnutí 

prováděly nacistické bezpečnostní složky 

v několika vlnách. 

K citelným ztrátám došlo při všeobecném 

zatýkání významných osobností českého 

národa v souvislosti s vypuknutím války  

1. září 1939, kdy byla zatčena řada vý-

znamných sokolských činovníků. Např. do 

koncentračního tábora v Buchenwaldu byli 

odvlečeni bývalý náčelník ČOS JUDr. Miro-

slav Klinger a členové předsednictva ČOS 

JUDr. Adolf Němeček a JUDr. Augustin Šíp.

V únoru 1940 postihlo orgány ČOS další 

hromadné zatýkání. Mj. byl zatčen staros-

ta ČOS JUDr. Josef Truhlář a jednatel Evžen 

Köppl. Z tzv. ilegální pětky zůstali pouze tři 

lidé a vzniklé organizační nesnáze byly do-

vršeny zatčením generála Vojty, cenného 

spoje na Obranu národa.

První velký úder dostalo sokolské hnu-

tí v podobě přípisu státního tajemníka  

K. H. Franka 12. dubna 1941. „… ve spolku 

Sokol a jeho složkách nabývají stále více 

vrchu ony živly, které zamýšlejí přenésti 

odpor k Říši do všech oborů. … sokolská 

organizace stala se shromaždištěm otevře-

ného i tajného odporu proti Říši”. Činnost 

sokolské organizace byla úředně zastavena  

a Tyršův dům v Praze uzavřen.

Po zastavení činnosti ČOS se z popudu  

A. Pechláta začala vytvářet samostatná od-

bojová sokolská organizace JINDRA (jmé-

no získala podle křestního jména velmi ob-

líbeného náčelníka ČOS Jindřicha Vaníčka). 

Nově jmenovaný zastupující říšský protek-

tor Reinhard Heydrich, který měl „zkrotit 

odbojné Čechy”, vyhlásil den po svém ná-

stupu, 28. 9. 1941, stanné právo. Ihned 

byli v Praze-Ruzyni popraveni významní 

představitelé Obrany národa – generálové 

H. Vojta a J. Bílý, 30. září náčelník ČOS Au-

gustin Pechlát. 

V říjnových dnech roku 1941 vyvrcholila 

tragédie Sokola. Výnosem říšského protek-

tora R. Heydricha byla ČOS 8. října 1941 

rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. 

•  Náčelník ČOS Augustin Pechlát


