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Slova stále platná
V pondělí 7. března
jsme si položením kytice
k pomníku před budovou
lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno
připomněli 161. výročí
narození presidenta T. G.
Masaryka.
„Mravnost je založena
na citu. Ale není každý
cit pravý, pěkný, a protože mravnost na citu je
založena, neodporuje
proto rozumu. Hledejme vzdělání, právě proto,
že cit je slepý, musíme citu svítit rozumem.
Vzdělání hledejme praktického, ale také všeobecné a filosofické. Dnes zejména je také třeba
vzdělání historického, politického. Mravnost
dnes znamená do velké míry mravnost politickou. Nedělejme rozdílu mezi politikou a mravností. Pokud je to možno, všechny své síly musíme pěstovat souladně. Nejen ducha, nýbrž
i tělo“.
Úryvek z knihy T. G. Masaryka Ideály humanitní

Přípravy na XV. všesokolský slet jsou v plném proudu a je vidět, že zejména na tom, jaká by měla být
hromadná vystoupení, všem bratrům a sestrám hodně záleží. Svědčí o tom i ohlasy, které otiskujeme.

Cítíme spoluodpovědnost za zdárný průběh sletu
Vážení členové sletového výboru, vážení členové komise pro výběr sletových skladeb, vážené
sestry a bratři, členové vedení ČOS,
chceme si důstojně připomenout významné
jubileum založení Sokola. Právě k tomuto výročí jsme připraveni podřídit veškeré úsilí činnosti v našich jednotách. My, dospělí členové,
šiřitelé sokolské myšlenky, cítíme spoluodpovědnost za zdárný průběh sletu před očima veřejnosti, celého národa a našich zahraničních sokolů.
Prostřednictvím DVD jsme se mohli ve všech
župách a jednotách seznámit se všemi vybranými skladbami pro tuto slavnostní příležitost.
Naši generaci nejvíce zajímaly, a možno říct ne-

mile překvapily, vybrané skladby mužů a žen.
Mužů máme v našich jednotách jako šafránu.
A hleďme! Objeví se tři skladby pro ženy a muže
v párovém zastoupení a navíc skladba Chlapáci.
Kde najdeme tolik mužů?! Víme, že se pracuje
na úpravách skladeb tak, aby bylo větší zastoupení žen. Kdo vybíral předvedené skladby? Vane
z nich žal a smutek umírající labutě. Kde je svižnost? Kde zůstala hrdost a radost tryskající
z precizního vystoupení? Docela se zapomnělo
na skladbu pro vyspělé cvičenky. Ty vždy zaplnily celou cvičební plochu!

PŘEDSEDNICTVO SOKOLSKÉ ŽUPY JANA MÁCHALA V BRNĚ
SVOLÁVÁ

Z A S E DÁ N Í V Ý B O R U Ž U P Y
na čtvrtek 28. dubna 2011 v 16 hodin
v přísálí velkého sálu sokolského stadionu Kounicova 20/22
Program: zahájení
volba komisí
zprávy činovníků župy
zpráva kontrolní komise
rozprava
usnesení, závěr

Vybrané skladby jsou mdlé, jednotvárné.
Neznáme členy výběrové komise a neradi bychom jim křivdili. Přesto máme pocit, že se nejednalo o odborníky pro vystoupení na velké
ploše, kde mnohé krokové variace a pohyby paží
vůbec nevyniknou.
Možná, že byli někým ovlivněni s úmyslem
zlikvidovat Sokol, který hrál nesmírně důležitou
roli především v době vzniku našeho samostatného Československa a udržoval ve všech dobách národní uvědomění. To už snad dnes není
potřeba?
Dovolujeme si předložit výběrové komisi i vedení ČOS návrh na zařazení skladby např. Malá
hezká chvilka. Časově by jistě nenarušila délku
programu. Mimo to se tato skladba v Praze
nikdy necvičila a jistě by byla důstojným přínosem jubilejního sletu. Nedošlo by k žádným dalším nákladům, poněvadž popisy i hudba jsou
v jednotách k dispozici, úbory taky jsou a stálo
by to jenom „oprášit“ nácvik.
Věříme, že pochopíte naši snahu veřejně vzdát
ČEST A SLÁVU NAŠEMU SOKOLU!
Lída Tocháčková,
cvičitelka SV Sokola Brno 1
Další příspěvky k výběru sletových skladeb jsou na 3. straně.
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Starosta České obce sokolské rezignoval Kurzy první pomoci
Starosta České obce sokolské (ČOS) Jaroslav
Bernard na únorovém zasedání předsednictva
České obce sokolské rezignoval na svůj post ve
vedení Sokola. „Rozhodl jsem se tak po zralé
úvaze,“ řekl Jaroslav Bernard a svůj krok zdůvodnil zhoršujícím se zdravotním stavem.
Do zvolení nového starosty Sokol povede první
místostarosta Oldřich Lomecký. „Předsednictvo
po rezignaci Jaroslava Bernarda navrhlo při svém
dalším jednání odvolání zástupců ČOS v orgánech Sazka a. s.,“ uvedl místostarosta Lomecký.
V představenstvu Sazky zastupuje Českou obec
sokolskou bývalý starosta Jaroslav Bernard
a v dozorčí radě zasedá člen předsednictva ČOS
Jan Ulrych.

Další kroky, které povedou ke zvolení nového
starosty ČOS, podniknou sokolové na mimořádném zasedání výboru ČOS 5. března. „Výbor
zvolí kandidátní komisi, která připraví volbu nového starosty České obce sokolské,“ dodal Oldřich Lomecký. Předsednictvo ČOS se také jednomyslně připojilo k žádosti minoritních
akcionářů ze 4. února letošního roku o svolání mimořádné valné hromady společnosti Sazka a. s.
Česká obec sokolská je nejstarší tělocvičnou
organizací v České republice a v roce 2012 oslaví
již 150. výročí svého založení. Ve stejném roce se
uskuteční i XV. všesokolský slet.
za ČOS Oldřich Lomecký,
první místostarosta ČOS

Stručně z jednání předsednictva výboru župy
Závěry ze zasedání 12. ledna 2011:
- stanovení termínů pro předání statistických
podkladů z jednot na župu
- projednány rozpočty
- projednána redukce vydávání župního Sokolského zpravodaje, pouze 3x ročně
- projednání informace z jednání koordinační
komise JMK ve věci Sazka. Br. Mandát slíbil,
že bude župy průběžně informovat
- uspořádání župního sletu v r. 2012, původně
předpokládaného ve Znojmě není reálné, župa
se bude snažit využít příslibu pana primátora
Onderky a uspořádat slet na stadionu Brno-Jih.
- projednány zprávy odborných útvarů
Závěry ze zasedání 9. února 2011:
- náměty na hodnoceni jednot pro přidělení
dotací nebyly předloženy, návrh vypracuje starostka a předloží jej ke schválení na schůzi výboru župy
- kontrola plnění předání statistických podkladů z jednot
- informace o návštěvě u starosty MČ Brno střed
- primátor Onderka potvrdil převzetí záštity
nad akcemi konanými v Brně – oslavy 150 let
založení Sokola
- schváleno logo „Štafetového kolíku“
- schválena spolupráce se sestrou Radkou
Daňkovou pro zajištění optimálního provozu
webových stránek župy
- projednány požadavky na opravy – vzhledem k nedostatku finančních prostředků není
možno vyhovět
- projednán dopis na ČOS ohledně požadavku na podíl z prodeje sokolovny v Citonicích
- projednáno a schváleno usnesení předsednictva výboru župy vycházející ze stávající krizové situace podniku Sazka a vymezení odpovědnosti našich činovníků
Text usneseni:
- navrhnout br. Bernardovi, aby podal rezignaci na funkci starosty ČOS
- zařadit do programu jednání zasedání výboru ČOS dne 5. března 2011 tyto body:
1. Svolání mimořádného volebního zasedání
výboru ČOS do 7. května 2011 s programem:
volba starosty ČOS a 3. místostarosty z řad
členů současného výboru ČOS
2. Volba kandidátní komise – navrhovaní členové:
Jiří Sixta – župa Jana Podlipného

Martin Zuzaňák – župa plk. Švece
Josef Kratochvíl – župa Jana Máchala
3. Schválení navrhovaných termínů:
- podávání návrhů kandidátů z řad členů současného výboru ČOS do 5. dubna 2011
- rozeslání jmenovité kandidátky na nově volené činovníky do 20. dubna 2011
za předsednictvo výboru župy Jana Máchala
Ludmila Ryšavá, starostka
Bohumír Stojar, místostarosta

Ústřední škola ČOS spolu se zdravotní komisí
ČOS pořádá letos kurz první pomoci v rozsahu
40hodinové normy (dle vyhlášky o zotavovacích
akcích pro děti 106/2001 Sb.). Absolventi jsou
oprávněni vykonávat funkce zdravotníků: na pobytových zotavovacích akcích pořádaných státními
i nestátními subjekty (např. akce pro děti a mládež
– letní tábory), na školách v přírodě, organizovaných resortem školství, při pořádání hromadných
kulturních, společenských a sportovních akcích.
Platnost průkazu je 4 roky. Kurz je akreditován
MŠMT a je rozvržen do dvou víkendů 19. a 20. 3.
a 9. a 10. 4. 2011, závěrečné zkoušky 7. 5. 2011.
Zahrnuje teorii první pomoci, základy ošetřování
nemocných, základy hygieny, teorii práce zdravotníka na zotavovacích akcích, vyhlášky, lekci tréninku vodní záchrany, která se odehrává v bazénu
Tyršova domu. Závěrečná zkouška obsahuje písemný test z anatomie, teorie první pomoci, ošetřování nemocných, hygieny a vyhlášky, dále pak
praktické ošetření dvou namaskovaných poranění.
Poplatek: člen ČOS 1400 Kč, nečlen 2800 Kč,
přihlášky obratem.
Současně ÚŠ ČOS pořádá v sobotu 19. 3. doškolení absolventů již předchozích kurzů. Poplatek: člen ČOS 300 Kč, nečlen 500 Kč.
Kontakt na pořadatele a přihlášky: Ústřední
škola ČOS, sekretariát: Hana Šturcová, e-mail:
hstrucova@sokol.eu, tel./fax: 257 007 259.

Závěry z mimořádného zasedání
výboru ČOS konaného 5. března 2011
Účastníci mimořádného zasedání výboru ČOS
vzali na vědomí rezignaci starosty České obce sokolské br. Jaroslava Bernarda
- potvrdili návrh na odvolání zástupců ČOS
v orgánech Sazky: bratra Jaroslava Bernarda
z představenstva Sazky a bratra Jana Ulrycha z dozorčí rady
- stanovili pravidla pro nejbližší jednání zástupců ČOS v Sazce
- zachování akciového podílu ČOS
- nepodporovat variantu navyšování jmění Sazky
- zvolili komisi pro řešení aktuálních nabídek
a jednání s akcionáři Sazky ve složení:

Odřich Lomecký – zastupující starosta ČOS
Jiří Juřena – místostarosta ČOS
Jan Mandát – jednatel ČOS
- schválili předložený rozpočet na rok 2011
- zvolili kandidátní komisi výboru ČOS
- odsouhlasili termín jarního zasedání výboru
ČOS – sobota 21. května 2011 se zařazením bodů
k jednání:
- volba starosty ČOS popř. člena předsednictva
- potvrzení nově navržených zástupců v orgánech Sazky
- projednání rozpočtu oslav 150. výročí založení ČOS

Akce odboru všestrannosti župy Jana Máchala
doplněné o významné akce v TJ – I. pololetí 2011
26. března
2. dubna
2. dubna
7. dubna
9. dubna
16. dubna
28. dubna
30. dubna
30. dubna
1. května
6. května
7. května
21. května
21. května
26. června
10.–16. července

Župní přebor ve SG a šplhu
Seminář cvičitelek AE
Seminář cvičitelek R+D a PD
Porada náčelnic a náčelníků TJ župy J. Máchala
Florbal – mladší žáci
Olympijský šplh v Olympii
Zasedání výboru župy
Florbal – Oblastní přebor st. žáci
Veřejné cvičení
Župní přebor v ZZZ
Župní přebor v atletice R+D, PD
Župní přebor v atletice
Pohádkový les
Župní přebor – volejbal – mix
Veřejné cvičení
14. Světová gymnaestráda

Sokol Brno I
Sokol Jundrov
SPORTPARK Balkán
Sokol Brno I
Sokol Brno I
Olympie Modřice
předsálí stadionu Brno I
Sokol Brno I
Syrovice
Sokol Hrušovany
Sokol Žabovřesky
Sokol Žabovřesky
Špilberk, Brno
Sokol Komín
Sokol Nové Bránice
Lausanne
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KRITICKÁ SLOVA Z JIŽNÍ MORAVY K VÝBĚRU SLETOVÝCH SKLADEB

Naši chlapáci byli při tom
V neděli 12. 12. 2010 se ve vinohradské sokolovně v Praze uskutečnilo pracovní předvedení
sokolských skladeb pro XV. všesokolský slet. Ve
skladbě Chlapáci III se mezi jinými představilo
devět mužů z naší župy.
Začátkem léta jsme byli přizváni k účasti ve
vybraném celku. Z osmnácti pozvaných se zapojilo do nácviku dvanáct mužů. Pracovní povinnosti pak dovolily cvičit pouze devíti z nich.
Vlastní nácvik nebyl nikterak jednoduchý. V září
jsme obdrželi pracovní verzi popisu a demonahrávku hudby. Obojí pak bylo během nácviku několikrát upraveno a doplněno. Definitivní hudbu
a popis jsme dostali týden před vlastním vystoupením. Ani to nás od cvičení neodradilo. Pro
zvládnutí celé skladby nám během podzimu stačily čtyři dvouhodinové srazy. V Praze jsme pak
před vlastním vystoupením věnovali sobotní odpoledne k secvičení se zbývajícími třemi celky.

Domnívám se, že tato nová skladba pro muže
je jednoduchá pro zapamatování. Skládá se pouze
z několika jednoduchých pohybových motivů.
Fyzicky náročnější se jeví pouze rychle měnící
se pozice v „rámování“ a nadnášení spolucvičence v části „uvolnění“.
Novým a současně ústředním motivem
skladby je osm taktů krokovky, který se ve
skladbě cvičí šestkrát při různých prostorových
obměnách. Ostatní prvky už muži v minulosti
zažili. Jmenovitě: přehazovačky, salta, věže, kánon, „Pecháček“. Skladba je nacvičitelná v devíti cvičencích. Pouze „přehazovačky“ si vyžadují souhru osmnácti cvičenců. Cvičení má jednu
jedinou podmínku: z devíti cvičenců musí být
jeden vyspělejší, který zastává roli saltaře. S nácvikem v župě začneme na přelomu září a října.
Těším se na spolupráci se všemi opravdovými
chlapáky.
J. P.

Předvánoční překvapení
V sobotu 11. prosince v ranních hodinách odjížděli zástupci naší župy v počtu 14 spolu s výpravou župy Dr. Jindry Vaníčka a župy Perštejnské zvláštním autobusem do Prahy.
Deštivé počasí na náladě nepřidalo, ale všichni
se těšili na setkání s přáteli v sokolovně na Vinohradech a především na pracovní přehlídku
skladeb pro XV. všesokolský slet. Župní vedoucí cvičitelských sborů ženských složek byly
na podzimních republikových srazech s jednotlivými skladbami seznámeny. Avšak jejich
předvedení již ve schválených sletových úborech netrpělivě očekávaly všechny. Akce připravená vedením náčelnictva ČOS nesla stopy
režie sester Kocmichových. V úvodu předvedená paleta skladeb pro nejmenší cvičence byla
pestrá, zajímavá a hlavně široká. I když patříme
k župám s největším počtem členů, nepodaří se
nám obsadit cvičenci plný počet skladeb.
Skladba mužů překvapila a zaujala nejen pohybovým obsahem, ale i úbory. Účinek zhlédnutí skladeb pro ženy se těžko popisuje, ale nálada v autobusu na zpáteční cestě byla na bodu
mrazu. Otázka „Kde je skladba pro ženy středního věku?“ zní éterem dodnes. Nedostatečně
zdůvodněna a vysvětlena vede k dalším otázkám – „Kdo byl v komisi pro výběr skladeb při
konkurzu?“ a „Byli všichni tito členové kompetentní?“…
L.R.

Port de brass

Skupina „chlapáků“ z naší župy se zúčastnila pracovního předvedení sokolských skladeb pro XV. všesokolský slet ve vinohradské sokolovně a své zajímavé poznatky si cvičenci nenechávají pro sebe.

Zpěv při hudebním doprovodu zní rušivě
Měli jsme možnost zhlédnout video sletové
skladby Jen pro ten dnešní den, která je určena
pro cvičení Věrné gardy, tj. dnes cvičení seniorek
a seniorů. Je jasné, že cvičenci vyššího věku by
měli mít skladbu úměrnou pohybovým možnostem. Což je nutné a pochopitelné. Minulá sletová
skladba Ta naše písnička byla svěží a rytmická.
Hašlerovy písničky vesměs zlidověly a zpěv při
těchto písních zněl přirozeně. Ve skladbě Jen pro
ten dnešní den pro následující slet se podle našeho názoru zbytečně opět vracíme jaksi nostalgicky k časům dávno minulým. Sokolští senioři
hleděli a vždycky hledět budou s velkým elánem
do budoucnosti a bylo by dobré se také zahledět
dopředu.

Hudba z úspěšných a známých starých filmů je
vice méně taneční a odpovídá době vzniku. V původním provedení filmových melodií byl zpěv
herců součástí děje na filmovém plátně. Při provedení sletové skladby však působí rušivě
a možno říct až nepřirozeně. Žádáme proto, aby
hudba této sletové skladby byla upravena tak, že
veškeré zpěvy, uvedené v původním provedení
hudebního doprovodu, budou odstraněny. Tím
bude eliminován rušivý dojem a hudba bude při
cvičení nosnější.
Seniorky a senioři Sokola Brno I, Sokola
Brno III a Sokola Žabovřesky

Švihadla jsou hezká, ale…

Dne 12. 12. 2010 jsem se zúčastnila pracovního předvedení hromadných skladeb pro XV.
všesokolský slet. Skladby pro děti byly krásné,
poutavé, zvláště skladba se švihadly, která byla
náročná, určena pro mladá děvčata. V programu
však chyběla skladba pro ženy středního věku,
která by zaujala.
Česká suita je tanec pro umírající babičky. Po
ukončení programu se hloučky žen o této skladbě
zklamaně bavily. Byly rozčarované. Zkrátka,
nemá to „šmrnc“. Pro ženy chyběla skladba, která

Cvičitelky z Vranovic, které byly na předvedení, se ztotožňují s následujícím textem. Také si
myslíme, že pro ženy středního věku zde není
adekvátní skladba. Švihadla jsou velice hezká, ale
pro dorostenky. Do rozvláčného mávání seniorek
na jinak hezkou hudbu se nám nechce a na Kontrasty nemáme muže, a dle našeho názoru je těžkopádná. Jinými slovy „kdeže ty loňské LÉTO
jsou!“
Jana Hladká

je jedním z „nových směrů“ cvičení žen a tvořil hlavní náplň semináře cvičitelek v neděli 13.
února v prostorách Sokola Brno I. Účast 35 cvičitelek svědčí o tom, že mají zájem se stále vzdělávat, osvojovat si nové trendy a činit tak program
svých cvičebních hodin různorodý a přitažlivý.
Lektorka Renata Veselá působivě předvedla,
jak plynulé sekvence pohybů protahují zkrácené
svaly, uvolňují i mobilizují páteř a kloubní spojení, zlepšují koordinaci a pozitivně ovlivňují estetiku a ladnost pohybů celého těla. Zaujala také
jóga pro začátečníky vedená Marií Rybovou i hodina především posilovacího cvičení s netradiční
pomůckou – pečícím papírem.
Hodinová diskuse závěrem nepřinesla očekávaný výsledek – výběr skadeb k nácviku pro XV.
VS a určení vedoucí skadby. Důvod: zhlédnuté
skladby na DVD nabízené k nácvikům ženám ve
všech našich TJ nezaujaly, do koedukovaných
skladeb chybí muži. Chybí dynamická skladba
s náčiním. Cvičitelky nechtějí slevovat z nároků
a kvality, na které si zvykly při nácviků skladeb
v minulých desetiletích.
LR

Chybí skladba pro ženy středního věku
by zaujala jak cvičenky, tak obecenstvo, jako byla
např. Malá hezká chvilka – ženy s kužely – od Jariny Žitné, nebo Spějme dál, či Kaleidoskop od
Marie Frantové.
Kam zmizela nejlepší autorka skladeb Jarina
Žitná? Tak jako nikdo doposud nepředčil v počtu
zlatých slavíků Karla Gotta, tak nikdo nepředčí
Jarinu Žitnou. Na XV. sletu by měly ženy reprezentovat zajímavější skladbou než labutím
máváním. Jaký máte názor Vy?
Nazdar. Sylva Novotná, Sokol Velké Bílovice
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Plavecký přebor župy Jana Máchala
V neděli dne 5. 12. se konal v 25m bazénu TJ
Tesla Brno v Lesné plavecký přebor župy Jana
Máchala jako součást sokolské všestrannosti. Zúčastnilo se 81 závodníků, z to v mužských kategoriích 42 a v ženských 39 z TJ Sokol Nové Bránice, Brno I, Moravské Bránice, Syrovice,
Radostice, Neslovice, Střelice a Sobotovice.
Výsledky – žáci I: 1. Schoř (Nové Bránice)
27,26, 2. Nechvátal (Brno I) 29,78, 3. Bouchner
(Moravské Bránice) 31,18. Žákyně I: 1. Mullerová (Brno I.) 31,38, 2. Švestková (Radostice)
34,19, 3. Shorná (Radostice) 35,56.
Žáci II: 1. Gulda (Brno I) 21,45, 2. Sotolář
(Brno I) 22,05, 3. Odehnal (Neslovice) 23,48.
Žákyně II: 1. Ingerštová (Brno I) 26,87, 2. Opálková (Neslovice) 26,90, 3. Štěpánková (Neslovice) 29,26.
Žáci III: 1. Němec (Brno I) 31,82, 2. Badin
(Nové Bránice) 50,32, 3. Weber (Nové Bránice)
54,23. Žákyně III: 1. Janáčková (Brno I) 50,52,
2. Svobodová (Mor. Bránice) 51,30, 3. Melicharová (Brno I) 59,35.
Žáci IV: 1. Vejmělek (Brno I) 31,32, 2. Machaň (Brno I) 36,42, 3. Oulehla (Nové Bránice)

41,82. Žákyně IV: 1. Tomšů (Střelice) 43,00, 2.
Hofmannová (Radostice) 54,16, 3. Šimberová
(Sobotovice) 55,14.
Dorostenci: 1. Vejmělek (Brno I) 1:22,63, 2.
Gross (Brno I) 1:25,83, 3. Opluštil (Brno I)
1:26,45. Dorostenky: 1. Tomanová (Brno I)
1:15,86, 2. Kouřilová (Mor. Bránice) 1:54,38, 3.
Badinová (Sobotovice) 2:14,45.
Muži: 1. Effenberger (Brno I) 1:09,54, 2.
Krejčí (Brno I) 1:12,06, 3. Jánský (Brno I)
1:17,10. Ženy: 1. Iva Kouřilová I (Mor. Bránice)
1:31,26, 2. Zuzana Kouřilová (Mor. Bránice)
1:39,07, 3. Strašilová (Brno I) 1:47,63.
V rozplavbách štafet startovaly TJ Sokol Brno
I A a B, Moravské Bránice, Nové Bránice a kombinovaná štafeta sestavená ze závodníků Sokola
Syrovice, Sokola Sobotovice a Sokola Neslovice.
Výsledky budou započítány do soutěže všestrannosti, která bude pokračovat sportovní gymnastikou a šplhem v sobotu dne 26. 3. v prostorách
Sokola Brno I.
Vedení náčelnictva děkuje cvičitelům za přípravu plavců a za spolupráci při organizování přeboru.

Sokol Brno I má mistra Evropy
Mladý šermíř Sokola
Brno I Alexander Choupenitch vybojoval začátkem března v rakouském
Klagenfurtu titul mistra
Evropy v kategorii kadetů. Sedmnáctiletý fleretista prošel soutěží bez
zakolísání a na řadu nedávných úspěchů navázal
Alexander Choupenitch výsledkem v jeho dosavadní bilanci nejcennějším. Porazil postupně Lotyše Supeho 15:5, Poláka Kozlowského 15:9,
Maďara Matyase 15:9, Itala Rosatelliho 15:2,
v semifinále Maďara Németha 15:7 a ve finále
Rusa Degtyareva 15:12. Studenta brněnského
Gymnázia Matyáše Lercha čeká nyní nanejvýš
náročných program v podobě účasti na mistrovství světa juniorů v Jordánsku a chystá se dokonce změřit síly i s mužskou elitou v rámci
Grand Prix v Bonnu.
(zh)

Televizní primát gymnastů
Prvenství v ostře sledovaném a početně silně
obsazeném televizním seriálu Česko Slovensko
má talent vybojovala dvojice sportovních gymnastů vystupující pod názvem DeaMen. Petr Horníček a Zdeněk Moravec cvičí v Sokole Brno I.
Zdeněk se od malička věnuje sportovní gymnastice a Petr se zajímal o čínské bojové umění wushu. Dali se dohromady a cvičí denně čtyři hodiny
silovou akrobacii. První hodinu věnují vždy důkladnému rozcvičení jako prevenci úrazu. Svoje
sestavy vymýšlejí sami, někdy se inspirují z internetu. Do svého vystoupení nevkládali naději, přesto v soutěži setrvali a uspěli. Za svoje prvenství
získali šek na 100 tisíc euro a zajistili si účast v celosvětovém finále talentové soutěže v Las Vegas.
Navíc absolvovali spoustu vystoupení při různých
příležitostech, mj. jim tleskali 9. prosince i účastníci slavnostního vyhlášení nejlepších brněnských
sportovců v hotelu Voroněž.
(zh)

Hluk hostil ligu pákařů
Skvělá nálada vyzařující z účastníků Čertovského turnaje mladých florbalistů ve Znojmě potvrzuje, že
akce se vydařila.

Čertovský turnaj mladých florbalistů
Dům dětí a mládeže Znojmo uspořádal v sobotu 4. prosince ve spolupráci se Sokolem
Znojmo tradiční Čertovský florbalový turnaj pro
děti ve věku od 6 do 9 let. Turnaje se zúčastnilo
6 družstev, hrálo se systémem každý s každým.
Hala Sokola Znojmo byla zcela zaplněná diváky
z řad především rodičů a prarodičů, kteří se postarali o výbornou atmosféru celého turnaje.
O motivaci měli malí snaživci postaráno. Hrálo se
totiž o čertovskou nadílku, kterou přišli na závěr
turnaje nadělit dětem čert s andělem. Z vítězství
se radoval tým ZŠ Přímětice před ZŠ Slovenská
a Sokolem Znojmo. Ŕeditelka DDM Znojmo
Hana Bílková předala nejlepším týmům diplomy
a věcné ceny.

„Turnaj byl uspořádán pro děti za odměnu,
především za vzorné docházení do našich
kroužků. Pro některé děti to byl vůbec první florbalový turnaj, kterého se zúčastnily. Hrálo se
„fair play“ a děti musím pochválit za vzorné reprezentování jednotlivých škol. Závěrem bych
chtěl poděkovat Sokolu Znojmo za poskytnutí
prostor a stavební firmě Petr Kolařík, která celý
turnaj podpořila,“ shrnul povedenou akci za organizátory zástupce ředitele DDM Znojmo Jan
Alexa.
Konečné pořadí: 1. ZŠ Přímětice, 2. ZŠ Slovenská 1.–4. třída, 3. Sokol Znojmo, 4. ZŠ Slovenská 2. třída, 5. DDM Znojmo-dívky 6. ZŠ Kuchařovice.

V Hluku na Zlínsku se v sobotu 6. listopadu
bojovalo o body v extralize v armwrestlingu.
V juniorech do 65 kg domácí Michal Kolník vybojoval prvenství na obě ruce. Do 75 kg zvítězil
na obě ruce rovněž domácí Šimčík. Soutěže žen
zcela ovládl klub z Troubek, zvítězila reprezentantka Lenka Vojtková. V mužích do 70 kg triumfoval domácí Milan Miroš. Do 80 kg prvenství
z Prahy zopakoval Tomáš Mička (AWC Vysočina). Husarský kousek se podařil Robinu Svačinovi (AWK Sokol Podivín) na pravačku. Vítězství
na levou ruku mu nestačilo, na ruku pravou tak
přešel o třídu výš a všechny porazil!
V kategorii do 100 kg Jan Tesař (AWC Sokol
Židlochovice) otočil stav finále dvojnásobnou výhrou nad Radkem Svačinou (AWK Sokol Podivín). Svačina se prosadil prvenstvím na pravačku.
V královské kategorii se při neúčasti favoritů Živného, Němce a Vodáka radoval domácí Dušan Tesařík. Soutěž týmů vyhráli potřetí v řadě Židlochovičtí, kteří v celkovém bodování vedou téměř
o dvě stě bodů před druhým Podivínem.
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Otevřený župní halový turnaj přípravek
Dne 19. prosince uspořádal oddíl kopané TJ
Sokol Střelice otevřený župní halový turnaj
mladších přípravek.
Turnaj byl připraven pro 8 týmů a zúčastnily
se ho tyto oddíly: FK Sokol Japo Střelice A a B,
SK Tatran Starý Lískovec, FC Chrlice, SK Bosonohy, FC Slovan Rosice, FC Kuřim, FC Čebín. Mrzí nás, že pozvané sokolské týmy (SK
Sokol Obřany, Sokol Těšany, Sokol Žabčice)
účast odřekly a tak musely být narychlo pozvány oddíly náhradní. Také proto postavil střelický Sokol dvě družstva. To ovšem našim nejmladším sokolíkům nevadilo a nebojácně se
pustili do soupeřů. Za zmínku stojí, že pro
mnohé hráče to byla první zápasová zkušenost
a věříme, že díky těmto turnajům podporovaných také sokolskou župou se nejmladší fotba-

listé budou moci zlepšovat. První místo vybojovali chlapci z FC Čebín, na druhém skončilo
družstvo FC Slovan Rosice a třetí místo obsadilo družstvo SK Bosonohy.
Pořadatelský oddíl FK Sokol Japo Střelice
A skončil na 4. místě a tým B byl osmý. První
tým byl kousek od úspěchu, když asi půl minuty před koncem zápasu obdržel branku a zůstal tak před branami finále.
Týmy, které se umístily na 1. až 3. místě, obdržely poháry. Oceněny však byly všechny
týmy, navíc byly uděleny i individuální ceny pro
nejlepšího střelce turnaje z Rosic a nejlepšího
brankáře z Čebína.
Pořadatelům z TJ Sokol Střelice patří dík
všech účastníků turnaje, kteří by rádi přijeli
změřit síly v této zajímavé soutěži i letos.

Volejbalový přebor žactva
Župní přebor žáků a žákyň v plážovém volejbalu uspořádal 18. a 19. prosince na svých halových dvorcích Sokol Brno I spolu s župou Jana
Máchala. Startovalo pět dvojic chlapců a sedm
dívčích párů. Pořadí žáků: 1. Filip Blaštík – Pavel Dolníček, 2. Václav Hrubý – Martin Formánek, 3. Kamil Čapek – Michal Pírek, 4. Adam
Koláček – Jakub Svoboda, 5. David Škaroupka –
Dominik Pospíšil. Žákyně: 1. Lucie Ulrychová –
Eva Zajíčková, 2. Judita Ledererová – Gabriela
Župková, 3. Klára Laslová – Veronika Šujanová,
4. Blanka Rubanová – Barbora Mikšátková, 5.
Kateřina Králová – Gabriela Trávníčková, 6.
Lenka Krchňavá – Magda Fukanová, 7. Lenka
Skopalová – Elona Shehu.

Pod koši vyhrál Jundrov
Novoroční basketbalový turnaj, pořádaný v neděli 2. ledna sokolskou župou Jana Máchala, vyhrálo družstvo TJ Sokol Jundrov s 5 b. před týmem Komenského 5 b. Další pořadí: 3. Geobio
4 b., 4. TJ Sokol Brno I 4 b. Hrálo se systémem
každý s každým, celkem 6 zápasů 2 x 10 minut
hrubého času.
Výsledky: Sokol Brno I – Sokol Jundrov
20:16, Geobio – Komenského 12:13, SBI – Komenského 17:22, Jundrov – Geobio 15:10, Komenského – Jundrov 18:21, SBI – Geobio 8:12.
Hlavním rozhodčím byl Arnošt Sáňka, pomáhal mu Bohumil Jelínek. Turnaj byl účastníky
hodnocen dobře, oceněno bylo zvláště prostředí
ligové haly. Zúčastnění basketbalisté mají zájem
změřit síly v rámci Velikonočního turnaje.
Ing. Karel Svoboda, ředitel turnaje

Nástup smíšených družstev startujících v brněnském novoročním basketbalovém turnaji pořádaném
župou Jana Máchala. (K článku Pod koši vyhrál Jundrov.)

Vánoční přehlídka nadějí

Duda v Brně překvapil

Sokol Brno I uspořádal 18. prosince Vánoční
závod nejmladších sportovních gymnastek. Vítězky - ročníky 2006 a 2007 Nela Beránková (Sokola Brno I), 2005 Lucie Křiváková, 2004 Johana
Latinová a 2003 Nela Mikesková (všechny Uherský Ostroh). Startujících bylo 56.

Devatenáctý ročník Memoriálu Jana Gajdoše
soustředil v Brně na startu mladé sportovní gymnasty do 15 let a gymnastky do 12 let z devíti zemí.
Prvenství v individuálních soutěžích vybojovali Němka Janika Greberová a Nile Wilson z Británie,
v závodě dvojic byli nejlepší Greberová s Rakušanem Johanesem Mairoserem. Petra Fialová z pořádajícího Sokola Brno I předvedla vynikající výkony
a jen nevydařený přeskok ji odsunul na 4. místo.
V závodě chlapců zazářil teprve jedenáctiletý znojemský odchovanec Michal Duda, jenž nyní už trénuje v Brně.
Dívky: 1. Janika Greberová (Něm.) 48.000, 2.
Sanna Overbeeková (Niz.) 47,710, 3. Andrea Munteanuová (Rum.) 47,620, 4. Petra Fialová (ČR) 46,940.
Chlapci: 1. Nile Wilson (Brit.) 82,80, 2. Florian Landuyt (Belg.) 75,05, 3. Michal Duda (ČR) 74,10.
Dvojice: 1. Greberová – Mairoser (Něm.-Rak.), 2.
Ernstová – Boucsér (Něm.-Maď.), 3. Ovebeeková –
Kathan (Niz.-Rak.), 4. Fialová – Kuavita (ČR – Belg.),
5. Siegfriedová – Landuyt (Něm.-Belg.), 6. Munteanuová – Smigoc (Rum.-Slovin.), 7. Stabingerová –
Blome (Rak.-Belg.), 8. Jugová – Wilson
(Slovin.–Brit.), 9. Moudrá – Fox (ČR – Brit.), 10. Aribasoiuová – Kopfle (Rum.-Maď.), 11. Cenková – Féher (ČR – Maď.), 12. Kingová – Duda (Slovin.–ČR).

Nohejbalisté ve Znojmě
Členové družstva nohejbalu Sokola Znojmo
Horák a Komínek obsadili v 15. ročníku turnaje hráčů nad 50 let ve Znojmě Gacho Cup
4. místo, Macák s Klíčníkem byli sedmí a Novosad se Svobodou devátí.

Pálešová a Šikulová na ME
Nominační závod sportovních gymnastek vyhrála v Brně Jana Šikulová před svojí oddílovou
kolegyní ze Sokola Brno I Kristýnou Pálešovou.
Obě si tak zajistily účast na mistrovství Evropy,
které se uskuteční od 4. do 10. dubna v Berlíně.
Třetí místo obsadila v Brně se ztrátou více než
osmi bodů Klára Hadrbolcová z Bohemians.

Florbalisté
Sokola Znojmo třetí
V neděli 6. 2. 2011 se konalo v Brně druhé kolo
sokolského oblastního přeboru starších žáků ve
florbalu, za účasti týmů Brno A, Brno B, Silůvky
a Znojmo. Turnaj poznamenala chřipková epidemie, všechny týmy byly značně oslabené. Znojemští v úvodním utkání podlehli Silůvkám 4:5,
poté remizovali s Brnem A 5:5 a postupový sen se
rozplynul. Výhra nad Brnem B 6:4 znamenala už
jen konečné třetí místo za Brnem a Silůvkami.
Trenér Marek Šabata byl přesto spokojen s hrou
mladších hráčů, zejména jejich bojovností.
Sestava Znojma: Mareček, Šotkovský, Blažek,
Holík, Pavlík a Matoušek, který byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.

Florbalisté Sokola Znojmo – zleva Šotkovský, Mareček, Blažek, klečící zleva Pavlík, Matoušek, Holík.
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Tělocvičná jednota Sokol Brno III slaví sto let trvání
První pokus o založení Sokola na Starém
Brně byl již v roce 1896, kdy v zadním traktu
domu na Vídeňské ul. 31 vznikl odbor brněnského Sokola. Po velmi slibných začátcích činnost odboru ochabovala, cvičenců ubývalo
a v roce 1897 byl odbor zrušen.
Naděje na možnost udržení sokolské jednoty
na Starém Brně ale nebyla úplně zmařena. Přibývalo uvědomělých a nebojácných lidí, kteří
se hlásili ke svému češství a měli zájem o založení sokolském jednoty, jako střediska českého
živlu.
Tyto snahy vyústily až v roce 1911, kdy 30.
července 1911 byla založena jednota Sokol
Brno III ustavující valnou schůzí za účasti 36
členů. V tomto roce byl pořízen i sokolský prapor. Začalo se cvičit v hostinci na Bělidlech, pořizuje se nářadí a náčiní, konají se přednášky
a zábavy, počet členů vzrůstá. V roce 1912 má
jednota 113 členů a připravuje se na VI. všesokolský slet, kterého se zúčastnilo 52 bratří a sester. Bylo ustaveno družstvo pro stavbu tělocvičny.
V roce 1914 má jednota 186 členů, cvičí se
v učitelském ústavu na Poříčí, jednota se připravuje na Slet sokolstva v Brně, toto snažení je
v červnu 1914 přerušeno vyhlášením války. Tělocvičnu zabírá vojsko, odcházejí první bratři
na vojnu, činnost v jednotě slábne. Přesto ženy
a neodvedení bratři stále cvičí společně s Sokolem Brno I v Besedním domě.
Po ukončení války v roce 1918, ze které se
nevrátilo 23 bratří, se život v jednotě stabilizuje,
postupně přibývá členů, cvičí se opět v tělocvičně učitelského ústavu, byl založen pěvecký
kroužek, ze kterého později vzniklo pěvecké
sdružení Foerster. Je uspořádáno veřejné cvičení s odhalením praporu, který má již dvě
stuhy.
VII.sokolského sletu v roce 1920 se zúčastnilo 43 bratří a sester. V následujícím roce
1921 byl zakoupen pozemek na Nových sadech
pro stavbu sokolovny, bylo uspořádáno veřejné
cvičení k 10. výročí založení jednoty, zřízena
veřejná čítárna na Starém Brně, v roce 1922 ustaven hudební odbor a znovu zřízeno stavební
družstvo. V roce 1923 bylo značným nákladem
pořízeno letní cvičiště, jednota má již 339 členů.
Další roky byly věnovány přípravám na
VIII. slet, kterého se zúčastnilo 206 dorostu
a členstva.
Rok za rokem kvapí, naší jednotou prošlo
mnoho bratří a sester. Rok 1932 je ve znamení
IX.sletu, na který jede do Prahy 210 členů.
Přišel rok 1938, částečná mobilizace, tělocvična byla zabrána pro vojsko, život jednoty
byl podlomen, přesto však se konal X. slet, kterého se členové jednoty zúčastnili. Nastala těžká
doba, činnost jednoty byla oslabena, i když se
celou dobu války cvičilo. Na jaře roku 1942 začal br. Bořek Pospíšil organizovat sokolský odboj v župě Jana Máchala, tato akce však byla
prozrazena, bylo zatčeno mnoho pracovníků tohoto odboje, z nichž mnozí se z koncentračních
táborů nevrátili. Za dobu okupace bylo z naší
jednoty zatčeno a uvězněno 42 sester a bratří,
z nichž 20 se již nevrátilo, byli popraveni nebo
zemřeli v koncentračních táborech.
Před násilným rozpuštěním Sokola v roce
1941 měla naše jednota cca 300 členů, z toho 20
přineslo oběti na životech, 3 zahynuli při osvo-

bozování Brna, v zahraniční armádě bojovalo 6,
v domácím odboji 4. Je zřejmé, že účast v boji
o život národa byla velká.
Po osvobození v roce 1945 zahájila naše jednota opět plnohodnotnou činnost, v roce 1946
na počest 35. výročí bylo uspořádáno veřejné
cvičení I. okrsku sokolské župy Jana Máchala.
V tomto roce měla jednota 444 dospělých členů,
100 dorostu a 457 žactva, celkem 1002 příslušníků sokolské rodiny.
Začala činnost ve všech oblastech, cvičilo se
v tělocvičnách – ve školách a na letním cvičišti
na Bauerově rampě, všechny složky se připravovaly na rozvoj činnosti, byl uspořádán tábor v Budišově a v Klepáčově v Jeseníkách, konaly se
schůzky a taneční čaje ve spolkové místnosti na
Hlinkách, pořádaly plesy, hody, šibřinky, mikulášské a vánoční besídky, akce pro děti popravených členů, začíná příprava na XI. všesokolský
slet.
Pokračuje se v sokolské práci pro národ, tak
dlouho utlačovaný v době války.

Historický prapor Sokola Brno III má jednota od
svého založení v roce 1911 (líc a rub).

To vše přeruší únorové události, členové jednoty se ještě v hojném počtu zúčastní XI. všesokolského sletu v roce 1948 v Praze, po kterém
je mnoho členů vyslýcháno a persekuováno, činnost jednoty se pomalu utlumuje a konečným
rozhodnutím státních orgánů přechází začátkem
roku 1949 pod ÚNV Sokol Brno III a posléze
pod Moravskou Slávii.
Oživení sokolské činnosti nastává v roce
1968, ale nemá dlouhého trvání a na dalších
dlouhých 21 let je přerušeno. V těchto letech se
někteří členové scházejí alespoň společensky
pod hlavičkou přátel Starého Brna.
Další oživení nastalo v roce 1990, kdy byla
činnost jednoty obnovena, začalo se cvičit ve
školních tělocvičnách, rozbíhají se oddíly všestrannosti předškolních dětí, žactva a žen, oddíl
softbalu a jogy, později košíkové a florbalu. Nacvičuje se na XII. všesokolský slet v Praze
v roce 1994, tohoto sletu se zúčastní 18 žen, 5
mužů, 12 žákyň a 10 žáků.
Jednotě se podařilo zajistit letní cvičiště na
Horní ulici, finanční situace však nedovoluje
platit drahé pronájmy v tělocvičnách škol, jednota nemá vlastní sokolovnu a tak postupně zanikají všechny oddíly, mimo oddíl florbalu,
který je v činnosti doposud a hraje krajskou florbalovou ligu.
Členové jednoty se zúčastnili i obou dalších
sletů, v roce 2000 – 15 členů, v roce 2006 již jen
6 členů, ostatní členové se scházejí na valných
hromadách, v současné době cvičí již jen tři ženy
a jeden muž ve Věrné gardě, jako hostující
v SBI. V roce 2010 měla jednota 42 členů, z toho
23 v oddílu florbalu a 19 v oddílu všestrannosti.
Oslava 100. výročí založení proběhne na výroční schůzi v březnu 2011 a při této příležitosti
jednota žádá o udělení pamětní stuhy ČOS k historickému praporu, který má jednota od svého
založení. V roce 1920 k němu přibyl i historický
dorostenecký prapor a od roku 1914 celkem
4 historické stuhy.
Závěrem mi dovolte osobní vzpomínku na
mého otce Jana Juřicu, který by 29. dubna tr. dovršil svoji stovku a byl již od svých žákovských
let členem Sokola Brno III, v průběhu let členem cvičitelského sboru, vedoucím dorostu, náčelníkem, místostarostou a v pozdním věku, až
do svých 91 let, kronikářem naší jednoty.
Jana Švábenská

Evropský úspěch židlochovického badmintonu
Veronika Srncová má za sebou úspěšný mezinárodní turnaj. V říjnu startovala v kategorii do
13 let na jednom z největších juniorských turnajů Evropy ve slovinské Mirně. Společně s Dominikou Budzelovou ze Sokola Klimkovice se
umístily na 3. místě. V prvním kole zdolaly s převahou egyptský pár Janu a Roulu Ashrafovy,
v dalším kole vyhrály 2:1 nad Slovinkami Nikou
Arihovou a Emou Cizeljovou. Nice tak Veronika
oplatila porážku ze dvouhry. Ve vyrovnaném semifinále prohrály 1:2 na sety s reprezentantkami
Rakouska Janou Haasovou a Katharinou Hochmeirovou.
Sokol Židlochovice děkuje Veronice za vzornou reprezentaci naší jednoty.
Vlastimil Helma, vedoucí oddílu badmintonu
a místostarosta TJ Sokol Židlochovice

Veronika Srncová ze Sokola Židlochovice (vpravo) zazářila spolu s Dominikou Budzelovou ze Sokola Klímkovice na badmintonovém turnaji ve slovinské Mirně.
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Odhalení pomníku T. G. Masaryka v Bratislavě
V loňském roce se nám v Brně podařilo – díky
nám všem – dokončit naši společnou snahu postavit pomník prezidentu, jenž symbolizuje zápas
po samostatné, svobodné a demokratické republice, Edvardu Benešovi.
S loňským rokem jsme se však mohli rozloučil ještě jednou z nejpěknějších vzpomínek – a to
odhalením pomníku TGM v Bratislavě dne 28.
10. 2010. Pomník byl odhalen na urbanisticky významném místě, na Vajanského nábřeží, před budovou Slovenského národního muzea. Přičinili se
o něj občané, kteří – podobně jako my – uspořádali sbírku na sochu od Ladislava Šalouna (autora Husova pomníku v Praze) a městský úřad
v Bratislavě. Pomník odhalil starosta městské
části Bratislava – Staré město Andrej Petrek za
přítomnosti kulturních a politických reprezentantů v prostoru zaplněném veřejností.
Po vystoupení starosty měli projevy PhDr. Jakub Karfík – velvyslanec ČR, Dr. Peter Osuský,
poslanec OKSW (který vzpomněl i svou účast při
odhalení pomníku TGM v Brně), Pavol Frešo –
župan Bratislavského samosprávného kraje,
Magda Vášáryová, poslankyně za SDKU, zástupkyně Masarykovy společnosti, Českého
spolku, Ing. Zora Cestrová za OZ Česko-slovenské Mosty, Ing. Michal Petrovič za Československý výbor. Účinkoval Bratislavský zpěvácký sbor,
který zazpíval Teče voda, teče…, a na závěr československou hymnu, kterou zpívali i přítomní
občané.

Byl to závažný den, kdy česko-slovenská vzájemnost, či spolupatřičnost dostala pevný základ!
Bylo oceněno, že se slavnosti zúčastnili a k odhalení pomníku položili kytici i zástupci Sokola
Brno I a sokolské župy Jana Máchala, bratři Doležel a Nešpor.
Jak víte, nechceme, aby odhalení pomníku
E. B. v Brně bylo zapomenuto, proto usilujeme
o vydání pamětního tisku, který by obsahoval
projevy při odhalení, fotodokumentaci a výběr
z myšlenek prezidenta Beneše.
Jan Kruml

Sokolské setkání
v rakouském Oetzu
Tělocvičná jednota Sokol Praha-Vysočany pořádá tradiční zájezd na slavnostní 38. mezinárodní sokolské setkání v rakouském Oetzu. Termín konání 10.–14. 6. 2011 (pátek–úterý),
předběžná cena asi 4400 Kč. Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři župy Jana Máchala. Bližší informace poskytne sestra Lenka Brandová, TJ Sokol Praha-Vysočany, telefon 723 138 151, e-mail:
brandova.sokol@seznam.cz. Přihlášky je třeba
podat co nejdříve.

Pozvání na Sokol GP
Blíží se termín jedné z vrcholných soutěží
sportovní gymnastiky, v sobotu 28. května to
bude 15. ročník mezinárodního závodu smíšených dvojic Sokol Grand Prix Brno. Ve sportovní
hale SBI v Kounicově ul. bude pořadatelem domácí oddíl, který nabízí oddílům SG 10 volných
vstupenek. Rezervaci lze vyřídit prostřednictvím
e-mailu sbisg@quick.cz. Loňské prvenství vybojoval česko-rakouský pár Jana Šikulová – Fabian Leimlehner.
(zh)

Snímek ze slavnostního odhalení pomníku TGM v Bratislavě při projevu Magdy Vášáryové.

Mini-interview s Mirkou Federerovou
V prosincovém čísle časopisu zVěstník SKV
Sokol München byl otištěn rozhovor s Mirkou
Federerovou roz. Vavřincovou, manželkou tenisové legendy Rogera Federera. Podstatnou část
článku otiskujeme.

• Přišla jste do Švýcarska v poměrně útlém věku.
Bylo pro Vás těžké se v novém prostředí etablovat a jakou roli hraje ve Vašem životě země Vašeho původu dnes?
Ne, nebylo to těžké, na svůj dosavadní život se
dívám jako na kontinuitu s hezkými vzpomínkami. Směr mého života byl vždy určován sportem a zde je také zřejmé odkud pocházím, když
sleduji výsledky např. v tenise…
• Světová tenisová špička se skládá z více méně
stále stejných lidí, kteří se pravidelně setkávají
na turnajích v celém světě. Jaký k sobě máte
vztah. Jdete spolu občas na pivo, setkáváte se
i privátně?
Zde mohu mluvit pouze za sebe. Mnozí z mých
přátel jsou sportovci, ale nejsou to jen tenisté
a nejsou bezpodmínečně z Top 10. Máme s manželem svoji privátní sféru, v této otázce jsem velice konsekventní.
• Sokol je sportovní organizace, která se svého času
zasloužila o vznik Československa. Je pro Vás Sokol pojmem, popř. slyšela jste to jméno již někdy?
Ovšem, samozřejmě, je to také část mých vzpomínek.
(Své vzpomínky paní Federerová bohužel nekonktretizovala, takže zůstáváme i nadále zvědaví
– pozn. redakce)
Manželé Mirka a Roger Federerovi na snímku ze
srpna 2009 s dvojčaty Mylou Rose a Charlene
Riva. Pod snímek připsala paní Mirka poznámku: Mnoho pozdravů pro Sokol.
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Brněnský zvířátkový karneval
…správná žába skáče hop, hop, hop,… malé
kotě spalo v botě, nehas co tě nepá, nepálí…
a spoustu dalších písniček o zvířátkách jste mohli
slyšet na karnevalu, který v sobotu 19. února pro
děti připravila župa Jana Máchala a Sokol Brno
Žabovřesky v sále Sportparku Balkán v Brně.
Děti, které přišly, měly krásné kostýmy, buď
zaměřné tematicky – zvířátka nebo kostýmy
a masky, jaké si jen umíte nebo možná neumíte
představit. Jsou tu princezny, rytíři, vojáci, Spidermani, motýlci, berušky, pejskové, medvídci,
žabky a další.
Lvíček Lenka a žabka Jája se s dětmi přivítali,
pozdravili se s nimi a představili jim další zvířecí
pomocníky, bez kterých by to prostě nešlo – žabáka Kvaka a kočičky. Pak se všichni vrátili do
dětských let a společně s dětmi tancovali, soutěžili, cvičili a hráli si.
Děti si vyrobily zvířecího kamaráda, pomáhaly

zvířecím miminkům najít maminky, skládaly kočičí puzzle, krmily hladového medvěda, skákaly
jako žabky na velkých míčích, skládaly papírovou berušku, lepily zvířátka na veliký obraz.
Všechny masky byly odměněny jako nejkrásnější, z každé soutěžní disciplíny si děti odnesly
malý dáreček a nakonec dostaly diplom.
V tombole byly krásné výhry – velký žirafí
dort, spousta knížek, hrnečky s obrázky zvířátek,
zvířecí pexesa i sladké ceny útěchy. Každý los
vyhrával a děti i rodiče se nemohli dočkat losování. Kdo měl chuť, mohl navštívit cukrárnu
U Marušky, kde byly pro všechny připraveny výborné zákusky.
Na konci karnevalu jsme byli unaveni, ale spokojeni. Největší odměnou nám byla rozzářená
očička a šťastné úsměvy dětí.
Jarmila Staňková
župní vedoucí nejmladšího žactva

Šibřinky v Židlochovicích patřily světu filmu
Stalo se již zvykem, že jedním z vrcholů plesové sezony v Židlochovicích jsou Sokolské šibřinky, tentokrát pořádané v rázu „Letem světem
filmovým plátnem.“ Netradičně již v pátek 11.
února 2011 se kulturní sál židlochovické soko-

lovny zaplnil do posledního místa návštěvníky,
z nichž jich více než 30 přišlo v maskách. K dobré
náladě přispěla osvědčená kapela Raffael.
Slavnostní zahájení obstaral moderátor Oldřich
Kahoun (tentokrát jako Pan Tau), mažoretky
Anife Rosice i jedna skupinová maska (půvabná
děvčata z amerického seriálu Baywatch – Pobřežní hlídka).
V soutěži o nejlepší masku získali nádherné „filmové“ dorty tyto masky: 1. Baywatch (68 b.), 2.
Asterix a Obelix (55 b.), 3. Ovečka Saun (40 b.).
Zpestřením večera byla nejen zajímavá tombola, ale i předání filmových cen „Židlochovický
sokol“ či půlnoční krátká diskotéka na filmové
melodie.
Poděkovat je nutno zejména sponzorům, kteří přispěli dary do tomboly, a všem pořadatelům za bezchybnou organizaci. Již nyní se můžeme těšit na
příští rok, kdy se šibřinky odehrají v rázu „Retro“.
Za Sokol Židlochovice Oldřich Kahoun
Mnozí z účastníků Sokolských šibřinek v Židlochovicích si na svém zevnějšku dali záležet.
Asterix a Obelix byli za své kostymy a masky
odměněni druhou cenou.

Gymnastky Sokola Brno I vítězkami extraligy
Sportovní gymnastky Sokola Brno I ve složení Jana Šikulová, Kristýna Pálešová, Alice Jáňová, Petra Fialová a Veronika Barešová obhájily prvenství v extralize družstev. V Ostravě
získaly už jedenáctý titul za sebou. Brňanky vyhrály zcela suverénně, před druhým Sokolem
Moravská Ostrava měly téměř desetibodový náskok. V soutěži jednotlivkyň si vedla ve víceboji
nejlépe slovenská gymnastka Mária Homolová,
která hostovala v týmu Kampy. Na druhém místě
skončila se ztrátou 1,6 bodu Šikulová. Brněnský
B tým navíc vybojoval vítězství v první lize.
Pořadí v extralize: 1. Sokol Brno I 150.150,
2. Sokol Moravská Ostrava 140.450, 3. Bohemians Praha 135.450, 4. Sokol Kampa 134.950,
5. AC Sparta Praha 133.650, 6. GK Šumperk

123.350. Jednotlivkyně: 1. Homolová (Sokol
Kampa) 51.550, 2. Šikulová 49.950, 3.–4. Alice
Jáňová a Pálešová 48.750.
První liga žen: 1. Sokol Brno I (Veronika
Drápalová, Petra Hedbávná, Nika Jáňová, Marie Moudrá, Eva Verbová, Jana Weisserová)
133.250, 2. GK Vítkovice 130.000, 3. Sokol
Kladno 126.600, 4. Bohemians Praha 123.900,
5. Chemopetrol Litvínov 123.750. Jednotlivkyně: 1. Hedbávná (SBI) 45,950, 2. Kolářová
(Vítkovice) 43.100, 3. Hájková (Kladno)
42.600.
Druhá liga žen: 1. Pozemstav Prostějov
136.800, 2. Sokol Plzeň 133.550, 3. Bohemians
Praha 131.450, 4. Merkur České Budějovice
129.300, 5. Lok. Pardubice 126.650.
(zh)

Rázu sokolského pyžamového plesu v Židlochovicích se svými patřičnými úbory přizpůsobili
i muzikanti z místní kapely.

Pyžamový ples
Plesová sezona v Židlochovicích začala poněkud neobvykle. Divadelní odbor židlochovického
Sokola uspořádal v sobotu 15. ledna 1. pyžamový
ples. Pobavit se přišla více jak stovka návštěvníků, kteří museli být v povinném úboru – v pyžamu. Takto oblečeni byli i muzikanti z místní
kapely Vebra band, obsluha či šatnářky. Odvážně
se k povinnému úboru postavil i starosta města
Vlastimil Helma, kterému za to poděkovali pořadatelé vyhlášením sóla. Oživením večera byly nejenom některé soutěže, ale také postel uprostřed
sálu, která doslova lákala k zalehnutí. Stejně jako
na jiném plese nemohla chybět tombola, za niž je
nutno poděkovat všem sponzorům. Nezbývá než
doufat, že i zbytek plesové sezony v Židlochovicích bude tak úspěšný jako její úvod.

O župní tituly
Ve sváteční den 28. 10. 2010 se do tělocvičny
Sokola Židlochovice sjelo 33 děvčat a chlapců,
připravených změřit své síly na badmintonových
kurtech. Soutěžilo se ve dvouhrách a v kategoriích U11 a U13 ve skupinách, takže si každý zahrál nejméně pět utkání. Všichni bojovali ze
všech sil a výsledky dokazují, že nejedno utkání
skončilo nejtěsnějším rozdílem (i slzičkami).
Pořadí – U13 dívky: 1. Barbora Otáhalová (TJ
Sokol Židlochovice), 2. Klára Helešicová (Slavoj
Podivín), 3. Klára Helešicová (Lok. Břeclav).
U13 chlapci: 1. Jan Kupsa (Astra Praha), 2.
Adam Kostroun (Slavoj Podivín), 3. Pavel Krutil
(Lok. Břeclav). U11 dívky: 1. Natálie Randulová
(SK Podolí), 2. Marie Zbořilová (TJ Sokol Židlochovice), 3. Gabriela Kolaříková (Slavoj Podivín). U11 chlapci: 1. Daniel Kostroun, 2. David Herzan (oba Slavoj Podivín), 3. Vojtěch
Vidrmert (Sokol Židlochovice).
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