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Sokol na obrazovkách
Česká televize připravila pod názvem Sokol,
síla, tradice magazín o současné činnosti i minulosti ČOS a k založení Sokola v roce 1862. Významné jubileum je připomínáno na programu
ČT4. V již odvysílaných dílech byla pozornost
zčásti věnována také župě Jana Máchala, místy
natáčení byly Nové Bránice, Židlochovice
a Brno. Premiéry dalších dílů budou ve čtvrtek
8. 3. od 18.10 hod., dále 15., 22. a 29. března.
Průběžně jsou na obrazovky zařazovány i reprízy
jednotlivých dílů.
Nástup k nácviku se v sokolovně v Nových Bránicích tentokrát neobešel bez vzruchu díky tomu,
že zaznamenat, jak se dětem a jejich cvičitelkám
daří zvládnout skladby, přijel štáb České televize.

PŘED 150 LETY BYL ZALOŽEN SOKOL JAKO PRVNÍ ČESKÁ TĚLOCVIČNÁ ORGANIZACE

Silnými impulsy byly touha po pohybu a vlastenecké cítění
Sokol, jedna z nejstarších
sportovních organizací na světě,
slaví 150 let od svého založení.
Dne 16. února 1862 se sešli čeští
vlastenci v čele s dr. Miroslavem
Tyršem a založili první českou tělocvičnou organizaci na našem území – původně Tělocvičnou jednotu Pražskou. Název Sokol byl oficiálně
uznán až v roce 1865, přestože už v prvních stanovách byl „sokol v letu“ používán jako spolkový znak a jednotě se tak od počátku obecně říkalo.
Ukázalo se, že nápad využít přirozené lidské
touhy po pohybu a založit organizaci tělocvičnou,
byl přímo geniální. Sokol hrál význačnou roli za

Rakousko-Uherska, byl rozhodujícím prvkem při
vytváření československých legií v období první
světové války. V době první republiky se stal nejpočetnější tělovýchovnou a sportovní organizací
na našem území, která sdružovala občany různého politického a náboženského přesvědčení
i vzdělání a sociálního postavení.
V boji za národní samostatnost, svobodu a demokracii ve druhé světové válce i po ní představoval v československé společnosti vysokou morální autoritu. Sokolové neváhali přinést v tomto
boji i oběti nejvyšší. Během let 1939–1945 bylo
zatčeno na 12 000 členů Sokola a více než 3 400
popraveno či umučeno. Další tisíce jich položilo
své životy na frontách druhé světové války

Pamětní mince ke 150. výročí založení Sokola

Česká národní banka vydala při příležitosti sokolského jubilea pamětní stříbrnou minci v nominální
hodnotě 200 Kč a Česká pošta s. p. vydala příležitostnou známku v hodnotě 14 Kč.
Emise mince vyšla 22. února 2012 a je v prodeji (12 000 ks mincí kvalita proof, 8000 ks mincí běžná
kvalita). Cena v kvalitě proof je 600 Kč za kus, v běžné kvalitě 500 Kč. Nákup mince je možný na
adrese: Ing. Vratislav Čmiel, Numisland, Husova 256/8a, Brno 602 00. E-mail: objednavky@numisland.cz, mobil 776 364 496. Informace na www.sokolmachal.cz

a v květnovém povstání roku 1945 padlo 664 sokolů. Celkové ztráty však byly daleko vyšší.
Nejvíce lidí Sokol sdružoval v roce 1948, kdy
měl 1 004 987 členů v celkem 3 367 jednotách.
Na všech tehdejších sletových vystoupeních po
celé republice cvičilo 585 000 sokolů a přihlíželo
jim kolem dvou milionů diváků.
Činnost Sokola byla v historii třikrát přerušena
(v roce 1915 zakázán rakouskými úřady, podruhé
8. října 1941 rozpuštěn za nacistické okupace
a po únorovém puči a XI. všesokolském sletu vyloučeno komunisty ze Sokola přes 11 000 členů
a tělovýchova byla násilně sjednocena).
(Pokračování na str. 2)

Bronzové krasojezdkyně
Českou krasojízdu zastupovaly na mistrovství
světa v sálové cyklistice v listopadu v japonské
Kagošimě závodnice ze Sokola Horní Heršpice
a jejich úsilí bylo korunováno ziskem bronzových
medailí. Vybojovaly je v závodě jednotlivkyň Nikola Lebánková a v párové disciplině Andrea Petříčková s Ivou Valešovou. Jejich úspěchy jsou tím
cennější, že české sálové cyklistice se už delší čas
nedaří navázat na dřívější velké triumfy a tak
i bronzové umístění za suverénními Němkami je
úžasným výsledkem.
Zkušená dvojice Petříčková–Valešová se do finále probojovala jízdou ohodnocenou 100,87 b.,
kterou v boji o konečné umístění ještě vylepšila na
106,54. Lebánková získala v kvalifikaci 151,12
b., což stačilo na 4. místo, ve finále se zlepšila na
156,85 a tak k již dříve vybojovanému titulu juniorské mistryně Evropy přidala v Japonsku nádherný bronz. Bývalý mistr světa Arnošt Pokorný,
rovněž závodník ze Sokola Horní Heršpice, předvedl v kvalifikaci třetí nejlepší výkon oceněný
167,72 b., ale ve finále už 159,5 stačilo jen na
Mgr. Lea Petříčková, trenérka
4. místo.
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Silnými impulsy byly touha po pohybu a vlastenecké cítění
(Dokončení ze str. 1)

Už v lednu 1990 se sešlo v Praze na 3 000 sokolů včetně zahraničních delegací, rychle se začaly obnovovat jednoty a sokolské župy. V roce
1994 už měl Sokol 165 150 členů v 920 jednotách.
I v roce 2012 zůstává Česká obec sokolská významnou společenskou organizací v naší republice. Téměř 51 procent členů je ve věku do 26 let.
Velmi aktivní jsou i sokolské jednoty v zahraničí.
„V letošním roce chceme prezentovat to nejlepší, co našich více než 180 000 členů sdruže-

ných v 1 145 sokolských jednotách, představuje.
Široká veřejnost bude mít možnost zhlédnout
řadu sportovních a kulturních akcí v krajích,
městech i malých obcích. Vrcholem oslav pak
bude sletový týden v Praze od 1. do 7. července.
Hlavní sletové dny XV. všesokolského sletu se budou konat na nejmodernějším stadionu v republice, v Synot Tip Aréně v Praze-Vršovicích,“
uvedla starostka České obce sokolské Ing. Hana
Moučková.
Krásnou choreografií hromadných sletových

Vzdělavatelský odbor ČOS vyhlašuje
fotosoutěž k jubileu a literární soutěž
Předsednictvo vzdělavatelského odboru ČOS
spolu s komisí pro práci s mládeží a seniory vyhlašuje soutěž o nejzdařilejší foto z oslav 150. výročí
Sokola pro kategorie mládeže do 18 let a seniorů
nad 60 let. Fotografie (nejvýše 3 ks) od pohlednicového formátu po formát A4 zašlete v obálce
s označením FOTO SOUTĚŽ do 31. října 2012 na
adresu: Vzdělavatelský odbor ČOS, foto soutěž, Tyršův dům – Újezd 450/50, Praha 1 – Malá Strana 118
01. Na zadní stranu snímků napište (ne propiskou)
jméno, rok narození, adresu, jednotu a župu. Z vybraných fotografií bude v Tyršově domě uspořádána
výstava Jak se slavilo 150 let v pohybu. Vyhodnocené fotografie budou oceněny diplomem a drobnou cenou. Všichni účastníci dostanou pamětní list.
Předsednictvo vzdělavatelského odboru ČOS
spolu s komisí pro práci s mládeží a seniory dále vy-

hlašuje literární soutěž pro seniory od 60 let výše
na téma Vzpomínky na Sokol našeho mládí.
Povídky napsané jakoukoliv formou – na psacím
stroji, e-mailem, čitelným písmem, zašlete v obálce
s názvem Literární soutěž seniorů do 31. října 2012
na adresu: Vzdělavatelský odbor ČOS, Literární
soutěž seniorů, Tyršův dům, Újezd 450/50, Praha 1
– Malá Strana 118 01, e-mailová adresa: astefanova@sokol.eu, kvolkova@sokol.eu.
Kromě názvu povídky nezapomeňte uvést:
jméno, příjmení, rok narození, adresu, případně telefonické spojení, členství v jednotě a příslušnost
k župě.
Vybrané povídky budou publikovány v připravovaném sborníku „Vzpomínky na Sokol.“ Všichni
účastníci dostanou pamětní list.
Mgr. Jitka Viktorinová, předsedkyně komise

Stručně z jednání předsednictva župy
Ze zasedání 7. prosince 2011
- projednány termíny župních a krajských sletů
- projednány závěry podzimního zasedání výboru
ČOS – zahájení oslav 150. výročí založení v Karolinu (10.3.) spolu se zasedáním jarního výboru
- schváleno ponechat výtěžek ze sletových známek 30% v jednotách
- projednány majetkové problémy v jednotách
Omice, Ostopovice, Vranovice
- informace o činnosti župního odboru sportu
- projednán přehled akcí náčelnictva ve sletovém
roce
- zpráva vzdělavatele o přípravě akce k výročí narozenin J. Helceleta
- stanoveny úkoly – provedení inventur majetku
župy, rozpočtů odborů župy, termíny výkazů pro
rok 2012, seznamy členů s Rč do 15. února.
Ze zasedání 11. ledna 2012
- provedena kontrola úkolů – rozpočty, vyúčtování
dotací, statistika
- vzpomínka na V. Havla
- zakoupení pamětních mincí k 150. výročí
- schváleny návrhy na udělení pamětních stuh
k výročí založení jednot SBI, Mor. Bránice

skladeb nepředvedou jen sokolové, ale i členové
dalších českých sportovních organizací a velký
zájem je i ze strany zahraničních sokolských jednot. V Praze se počítá s asi 15 000 cvičenci.
V doprovodném programu se bude Sokol prezentovat také soutěžemi svých sportovců, představením sokolských uměleckých souborů a pódiovými skladbami na mnoha místech Prahy.
Záštitu nad oslavami 150. výročí založení Sokola převzal prezident republiky Václav Klaus.
Helena Rezková, členka předsednictva ČOS

Seminář ukázal, jak jsou
na tom senioři s kondicí
Ve dnech 5. a 6. listopadu 2011 jsme se zúčastnili
semináře pro seniory v pražském Tyršově domě. Po
prezenci a přivítání nás br. Bartůněk provedl Tyršovým domem a přízemím Michnova paláce a seznámil nás s jejich historií. Okolí jsme shlédli i z jeho
střechy, kde byly dříve sluneční lázně. Následovalo
seznámení a informační cvičení Tai-chi.
Pak nastalo zábavné testování kondice v pěti disciplinách, kde jsme neudělali župě ostudu, z 61 účastníků z 26 žup, jsme obsadili 3. místo (br. Toník
Grégr), 17. a 27. místo. S první pomocí, zaměřenou na seniory, nás seznámil záchranář Dominik
Horn velmi zábavnou formou.
Gala pro seniory s předvedením zábavného tělocvičného programu připravil Sokol Kampa. Pěknou
tečkou za celým dnem byl večerní program v Michnově paláci – vystoupení smíšeného pěveckého
sboru Gaudium, se kterým jsme si rádi zazpívali.
V neděli ráno bylo krátké protažení před snídaní
a pak činnost dle vlastního výběru – plavání, cvičení
na židlích, bossy, bum bác bally aj.
Organizátoři akce si zaslouží poděkování, program byl pestrý, odpovídající věku, zaměřený nejen
na pohyb, ale i kulturu a osvětu. Myslím, že účastníci odjížděli spokojeni.
Jana Švábenská, TJ Sokol Brno III

- doporučena žádost M. Bránic o příspěvek na almanach k 100. výročí založení jednoty
- informace o vzpomínkovém aktu na ústředním
hřbitově
- projednána zpráva náčelnictva
- informace o jednání s hejtmanem JMK
- projednání otázky ubytování a stravování na sletu
- dohodnuto uskutečnit posletové setkání v září
t. r.

Velká cena jižní Moravy –
závod v olympijském šplhu

Ze zasedání 8. února 2012
- informace o přípravách oslav 150. výročí založení
Sokola, jednání s primátorem o převzetí záštity
a finančním příspěvku na krajský slet
- projednány zprávy odboru sportu a náčelnictva, informace o zajištění soutěži ve šplhu v Olympii,
podán přehled nácvičných srazů sletových skladeb
- informace vzdělavatele o úpravách publikace br.
Přidala a připravované cykloakci
- předběžná informace hospodářky o stavu hospodaření župy
- vzdělavatelský odbor ČOS vyhlásil soutěž o nejzdařilejší fotografii z oslav 150. výročí a literární soutěž pro seniory – vzpomínky na Sokol našeho mládí
- projednáno vydání publikace o SBI

V sobotu 14. dubna 2012 se v brněnském nákupním středisku Olympia (před kinem) uskuteční
3. ročník Velké ceny jižní Moravy v olympijském
šplhu. Závod se koná za podpory šesti sokolských
žup, hlavní tíhu nesou župy Jana Máchala,
Dr. Jindry Vaníčka a Sokol Brno I. Doprovodný
program začíná ve 12 hodin. Předvedeny budou
ukázky pódiových a sletových skladeb a další vystoupení ze života sokolských jednot a žup. Ve 13
hodin začíná závod ve šplhu. Nejprve se představí
žáci, dorostenci a ženy na laně 4,5 m a poté proběhne hlavní závod mužů na osmimetrovém laně.
V silné konkurenci předních borců bude i mistr ČR
Aleš Novák, takže otázkou zůstává, zda brněnský
rekord 5,61 vteřiny odolá.
Jiří Krejčí
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Štáb České televize natáčel na jižní Moravě
V rámci oslav 150. výročí založení Sokola přiDěti byly nadšeny, cvičitelky už méně z obav zda
pravila Česká televize pravidelný týdenní magase vše zvládne. Takže teď bylo na cvičitelkách,
zín, který informuje o aktuálním dění v České
zapnout s nácvikem sletových skladeb, aby
obci sokolské. Součástí tohoto magazínu je i povlastně bylo co předvádět. Volba padla na nejhled do sokolských žup a mezi prvními byla vymladší žactvo se skladbou Člověče nezlob se
braná župa Jana Máchala. Vedení župy pro natáv počtu 28 dětí pod vedením sester Jany Šembečení vybralo tři jednoty – Sokol Brno I., Sokol
rové a Romany Kališové. Zapojilo se i mladší žaNové Bránice a Sokol Židlochovice.
ctvo se skladbou Návštěvníci, rovněž s 28 dětmi
V Brně byla pozornost věnována oddílům šes cvičitelkami Ivou Oulehlovou, Alenou Schořormu, sportovní gymnastiky a zejména mimořádvou a Pavlínou Weberovou. V nafukovací hale
ným výsledkům Alexandru Choupenitchovi
před sokolovnou trénovali malí házenkáři s Mara Kristýně Pálešové, řadícím se k nadějím české
kem Šemberou a Danem Nešpůrkem. Téměř týreprezentace na letošních olympijských hrách
den se děti nebavily o ničem jiném, než o tom, co
v Londýně. Na sportovištích
Stadionu vyrostla řada vynikajících závodníků, gymnastů,
atletů i hráčů kolektivních
sportů. Za zmínku stojí zvláště
gymnastické trio Růžičkových, Věra, Matylda a Zdeněk
vlastní celkem pět olympijských medailí. Stadion, dílo
mimořádného rozsahu a komfortu, vybudované díky sokolskému nadšení za pouhé dva
roky, slouží už přes 80 let a talentovaná mládež je zde vždy
vítána s otevřenou náručí.
Česká televize v Nových
Bránicích, tato zpráva způsobila v obci a hlavně v sokolských řadách hodně vzruchu.
Požadavek zněl, abychom se Pěknou upomínkou na natáčení v Sokole Nové Bránice bylo společné
předvedli s menšími dětmi. fotografování cvičenců spolu s cvičiteli a štábem ČT.

NA STADIONU V AREÁLU VUT BUDE PŘEDVEDENO 11 SKLADEB

Krajský slet se uskuteční v neděli 17. června v Brně
Jihomoravský krajský slet se uskuteční v neděli
17. června 2012 ve sportovním areálu VUT
v Brně, Pod Palackého vrchem. Uvádíme dosavadní předběžný stav nácviku v naší župě pro
brněnská vystoupení včetně spojení na župní i oblastní vedoucí skladeb.
Muzikantova písnička – župní i oblastní vedoucí Martina Chvílová, 608 320 678,
martina.chvilova@volny.cz – nacvičují Moravské
Bránice (4 páry), Nové Bránice (8 párů) a Mělčany (4 páry).
Člověče nezlob se – župní vedoucí Lenka Dvořáčková, 603 379 494, lenadvor@centrum.cz, oblastní vedoucí Věra Drápalová, 724 114 342,
vera.drapalova@seznam.cz – nacvičují Moravské
Bránice (16), Znojmo (7), Nové Bránice (16),
Nový Lískovec (16).
Ať žijí duchové – župní i oblastní vedoucí Jarmila Staňková, 721 386 261, stankova.jarmila@slapanice.cz – nacvičují Žabovřesky (4rd+7 ml.ž.),
Střelice (6rd+12 ml.ž.), Syrovice (10 rd + 10 ml. ž.),
Vranovice (4rd + 8 ml. ž.), Židlochovice
(5rd+10 ml. ž.).
Návštěvníci – župní i oblastní vedoucí Oto Suchánek, 605 120 302, oto.suchanek@email.cz –
nacvičují Moravské Bránice (4ch+4d), Znojmo
(5ch+5d), Střelice (6ch+2d), Syrovice (7ch+6d),
Nové Bránice (16ch+12d), Sobotovice (4ch+5d).
Jonatán – župní i oblastní vedoucí Radka Dvořáková, 602 573 528, dvorakovaradka@seznam.cz
– nacvičují SBI (13), Střelice (8).

Dávej ber – župní vedoucí Marta Goliášová,
723 394 188, MartaGoliasova@seznam.cz, oblastní vedoucí Radka Daňková, 604 301 381, dankovar@centrum.cz – nacvičují Moravské Bránice
9ch+9d), Syrovice (7d), Sobotovice 11ch+11d),
Neslovice (7d), Vranovice (4ch+8d).
Kontrasty – župní i oblastní vedoucí Lída Ryšavá, 776 740 770, lida.rysava@seznam.cz – nacvičují SB I (6ž), Žabovřesky (2ž), Znojmo (3ž),
Ořechov (10ž), Jundrov (2m), Rosice (2ž).
Česká suita – župní vedoucí Heda Foralová,
723 933 551, foralova.h@seznam.cz, oblastní vedoucí Květa Řehůřková, 608 428 231, krehurkova@centrum.cz – nacvičují SBI (2ž), Komín
(9ž), Střelice (9ž), Jundrov (9ž), Židlochovice (8ž).
Nebe nad hlavou – župní vedoucí Jana Hladká,
777 674 983, hladka@szdc.cz, oblastní vedoucí Eva
Brázdová, 604 216 473, brazdova@brazda-univers.cz – nacvičují Moravské Bránice (12), SBI (17),
Sobotovice (5), Vranovice (8), Židlochovice (7).
Jen pro ten dnešní den – župní vedoucí Helena Rašínová, 546 221 215, oblastí vedoucí Vladimíra Novotná, 776 760 039, vladnovotna104@seznam.cz – nacvičují SB I (12ž+6m),
Rajhrad (9ž), Komín (2ž+1m), Střelice (8ž+4m),
Jundrov (1ž-1m).
Chlapáci III. – župní i oblastní vedoucí Jiří
Pracný, 602 185 963, jiripracnyst@seznam.cz – nacvičují Moravské Bránice (11), Střelice (5), Jundrov (7), Syrovice (6), Nové Bránice (9), Sobotovice (1), Silůvky (8), Rosice (1), Židlochovice (11).

a jak bude ta televize natáčet. Konečně nastal den
D. Přijelo auto s logem ČT, vystoupili dva mladí
muži s kamerou a společně se zástupcem župy,
místostarostou br. Josefem Kratochvílem začalo
natáčení. Bylo hezké sledovat na dětech napětí
a zvědavost. Při samotném cvičení byla vidět
větší snaha než při jiných vystoupeních. Kamera
je kamera. Pak se natáčení přesunulo ze sokolovny do haly za malými házenkáři, ti měli asi
nejdelší trénink v životě.
V závěru promluvili na kameru starosta br. Petr
Malý a vzdělavatel br. Milan Bártl. A o čem povídali? Tak třeba o tom, že:
• obec Nové Bránice má necelých 700 obyvatel a
více než polovina z nich je členů Sokola
• do nácviku skladeb na XV. Všesokolský slet se
zapojilo 95 cvičenců z naší jednoty a do Prahy
na vystoupení se chystá dobrá polovina z nich
• v jednotě působí oddíl všestrannosti, jehož členové se zúčastňují přeborů jednoty i župy
v gymnastice, šplhu, plavání i v atletice. Každoročně máme zastoupení v přeborech ČOS.
Daří se gymnastice, loňská úspěšná účast v soutěži Team Gym v Brně a v Olomouci. Dále
máme zastoupení v Zálesáckém závodu zdatnosti a pro děti je připravována každoročně mikulášská besídka, maškarní ples a dětský den.
• aktivní jsou házenkáři, o body v soutěžích bojují muži, dorost, žáci a minižáci.
• oddíl stolního tenisu má zastoupení v krajském
přeboru II. třídy
• nelze opomenout divadelní spolek Kača na špagátě, který funguje už řadu let a letos připravuje
představení Dívčí války ve dnech 24. 3. a 14. 4.
Vždy první neděli v říjnu pořádá Sokol tradiční
Rozmarýnové hody.
Našim přáním je, aby nadšení pro práci v Sokole neustávalo a abychom se byli vždy schopni
domluvit, což není někdy jednoduché. Děkujeme
cvičitelkám a cvičitelům za obětavou práci pro
Sokol a pro naši mládež. Pokud chceme vychovat zdravé a čestné lidi, Sokol je ta nejlepším
cesta.
Petra Oulehlová,
náčelnice Sokola Nové Bránice
V Sokole Židlochovice pořídil televizní štáb
záběry z tréninku badmintonu, basketbalu, armwrestlingu a z nácviku divadelního spolku. Současně byly natáčeny rozhovory s trenéry, vedoucími i sportovci. Tento díl magazínu byl
odvysílán v únoru.
Za Sokol Židlochovice Oldřich Kahoun

V Židlochovicích se před kamerou představili
borci věnující se armwrestlingu, kteří už v „páce“
vybojovali řadu úspěchů.
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Převaha zahraničních gymnastických nadějí
Listopadový 20. ročník Memoriálu Jana Gajdoše soustředil ve sportovní hale Sokola Brno
I mladé sportovní gymnasty a gymnastky z devíti zemí. V dopoledním závodu dívek se nejlépe
předvedly závodnice z německého Stuttgartu, odpolední závod chlapců ovládlo maďarské družstvo. Týmům pořádajícího Sokola Brno I patřilo
páté a deváté místo.
V nedělním závodě dvanácti nejlepších dvojic
se nejlépe vedlo holandsko-maďarským párům
Jansenová–Kardos a Windová–Boncsér.
Týmy – chlapci: 1. Maďarsko 220 b., 2. Rakousko 215,95, 3. Belgie 212,25, 4. Slovinsko
205,65, 5. ČR (ČSTV – Michal Růžek, Milan Andrlík, Daniel Ponížil, Ondřej Kalný) 210,10, 6.
Maďarsko (Ferencváros) 192,25, 7. Nizozemsko
188,55, 8. Slovensko 187,10, 9. Sokol Brno
I (Vojtěch Šácha, Jiří Hampel, František Černý,
Martin Fiala) 184,70. Děvčata: 1. Německo
(Stuttgart) 138,650, 2. Nizozemsko 130,100, 3.
Sokol Mor. Ostrava 127,100, 4. Slovinsko
126,650, 5. Sokol Brno I (Tereza a Magdalena
Růžičkovy, Aneta Kršková, Lucie Jiříková)
125,500, 6. Bohemians Praha 124,450, 7. Chorvatsko 123,950, 8. Rakousko 122,800, 9. Sokol
Kampa Praha 122,800, 10. Německo (Ulm)
119,850.
Jednotlivci –chlapci: 1. Botond Kardos 78,55,
2. Kristián Boncsér (oba Maď.) 74,90, 3. Miha
Šmigoc (Slovin.) 73,65, … 23. Martin Fiala
61,60, 27. Jiří Hampel 59,50, 28. František Černý
59,45, 30. Vojtěch Šácha 58,40, 39. Matěj Cígl
43,85, 41. David Žitný (SBI) 41,00.
Děvčata: 1. Tabea Altová 48,200, 2. Carina
Kröllová (obě Něm.) 46,550, 3. Veronika Cenková (Sokol Mor. Ostrava) 45,400, … 10. Aneta

Zlato z přeboru ČOS
Oddíl badmintonu Sokola Židlochovice se
skvěle prezentoval v přeboru ČOS v Českých Budějovicích hlavně díky Veronice Srncové, která
v kategorii do 13 let vyhrála dvouhru, dále čtyřhru spolu s Bertou Ausbergerovou z Prahy Proseka a do třetice i smíšenou čtyřhru v kategorii do
15 let spolu s Michalem Vašátkem z Klimkovic.
Iva Nechvátalová s Barčou Nekvapilovou se
umístily na 3. místě čtyřhry děvčat do 15 let
a stejného umístění dosáhly i Katka Otáhalová
s Veronikou Hándlovou z Ivančic.
Josef Kratochvíl a Vlastimil Helma

Štěpánský běh v Syrovicích, start hlavní kategorie.

Kršková 43,00, 15. Lucie Jiříková 42,000, 30.
Magdalena Růžičková 38,950, 32. Kateřina Utíkalová 38,150, 39. Tereza Růžičková (všechny
SBI) 34,450.
Dvojice: 1. Pien Jansenová – Botond Kardos,
2. Sahar Windová – Kristián Boncsér (všichni
Niz.-Maď.), 3. Tabea Altová – Luka Vojand
(Něm.-Slovinsko), 4. Veronika Cenková – Daniel
Ponížil (ČR), 5. Jana Vrsalovičová – Igor Takáč
(Chorv.- Slovensko).
(zh)

Start v Brazílii
Nejlepší české plážové volejbalistky Lenka Háječková a Hana Klapalová ze Sokola Brno I se zatím v klidu připravují na start do olympijské sezony.
V Brně trénují pod vedením Milana Džavoronka
a občas tréninky spojí se slovenskými hráčkami Dominikou Nestarcovou a Natálií Dubovcovou. S kondicí jim pomáhá další bývalý reprezentant Milan
Hadrava. Po loňské úspěšné sezoně zahrnuje i letošní program vesměs grandslamové turnaje s účastí
světové špičky. K úvodnímu turnaji odcestují v polovině dubna do Brazílie, dále jsou na pořadu tři
turnaje v Číně, v červnu Moskva, Řím a norský Stavanger, v červenci Berlín, Klagenfurt a na rakouské
souboje už navazují olympijské hry.

Andrea Petříčková a Iva Valešová s bronzovými
medailemi z MS v japonské Kagošimě.

Medaile pro žákyně SBI
Družstvo mladších žákyń Sokola Brno I získalo na prosincovém přeboru České obce sokolské v Praze stříbrnou medaili. Startovalo ve složení Jiříková, Kršková, Kelarová a Křížová.
Bronzovou medaili vybojovala v individuální
soutěži jednotlivců Tereza Růžičková v kategorii
starších žákyň.

Štěpánský běh v Syrovicích s rekordní účastí
Druhý svátek vánoční patří v Syrovicích už
dvacátou sezónu i příznivcům běžeckého sportu.
„Se závodem jsme tehdy začali proto, že se nám
nechtělo o svátcích jen polehávat doma a přejídat
se. Bylo nás pár, teď už běhá několik stovek lidí,“
objasňuje vznik tradičního měření sil jeho organizátor Oto Suchánek. Vítězem hlavní kategorie
závodu, který byl třetím dílem Brněnského běžeckého poháru, se stal Jiří Homoláč.
Do Syrovic tentokrát dorazilo rekordních pět
set účastníků všech věkových kategorií. Nejmladším byl teprve roční David Horák, který své
první krůčky zvládl teprve před měsícem. „Závodíme celá rodina. Našeho nejmladšího trošku vylekal startovní výstřel a pustil si do kalhot, závod
ale přesto statečně zvládl,“ popisoval kuriózní závodní premiéru Davidův tatínek.
Počtvrté na závod dorazila i Eliška Freibergerová, mladá závodnice Moravské Slavie Brno.
„Nechtěla jsem se dívat na pohádky, atletika mě

Závodili i ti nejmenší.

baví víc, a tak jsem tady,“ vysvětlila dětsky neobvyklou volbu vítězka kategorie mladších žákyň.
Mezi ženami si vítězství z prvního závodu
v Jehnicích zopakovala brněnská triatlonistka Tereza Durdiaková. Na startu nechyběl ani ultramaratónec Daniel Orálek – vedoucí muž pořadí
Brněnského běžeckého poháru. Ten v Syrovicích
zkompletoval letošní medailovou sadu, když
k druhému místo z Jehnic a zlatu z Okrouhlé přidal tentokrát bronz. První doběhl Jiří Homoláč
z klubu VSK Univerzita Brno. Druhý vicemistr republiky v běhu na deset kilometrů Roman Rudolecký zvládl jen o málo kratší syrovickou trať za 28
minut a 18 vteřin. „Beru to hlavně jako přípravu na
sezónu. Proto letos v poháru nestartuju ve všech
závodech, ale nezvládl bych o Vánocích nic nedělat, a proto sem do Syrovic jezdím už čtvrtý rok po
sobě,“ vysvětlil jednadvacetiletý běžec.
Do konečného pořadí se započítá šest nejlepších výsledků desetidílného seriálu.

Foto: 2x Iva Gambová
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Kristýna Pálešová ladí formu na Londýn
Sportovní gymnastka Sokola Brno I Kristýna
Pálešová se chystá na své druhé olympijské hry.
Účast si jednadvacetiletá rodačka z Ivančic zajistila v lednovém předolympijském testu v Londýně.
V konkurenci téměř stovky gymnastek obsadila 31.
místo, v redukovaném pořadí byla dokonce třináctá. Postupovalo 34 závodnic. Před čtyřmi roky
v Pekingu obsadila Kristýna ve víceboji 21. místo,
tehdy byla z celé české výpravy nejmladší a její
výsledek znamenal velký úspěch a příjemné překvapení. Přípravě na lednovou kvalifikaci věnovala
hodně času i úsilí, cvičila denně, včetně vánočních
svátků, někdy až osm hodin. Výsledný součet
53,032 bodu byl lepší než na říjnovém mistrovství
světa v Tokiu, přesto je zřejmé, že stále je co zlepšovat. „Na olympiádu se moc těším, jsem si však
vědoma, že musím zvýšit obtížnost sestav a zvládnout i nejtěžší prvky s jistotou,“ je si brněnská

Šermíře Choupenitche
čeká boj o olympiádu
Sedmnáctiletý fleretista Sokola Brno I Alexander
Choupenitch si po suverénních výsledcích v kategorii kadetů vede neméně skvěle i mezi juniory.
V konkurenci 122 šermířů vyhrál mj. turnaj Světového poháru v Mödlingu a zařadil se v této soutěži
na první místo. Za sebou už má i starty mezi seniory a prvenství v mezinárodním turnaji v Grazu
bylo velkým povzbuzením na cestě ke splnění odvážného cíle, kterým je start na letošních olympijských hrách v Londýně. I když v soubojích se seniory musí student brněnského Gymnázia Matyáše
Lercha často setřásat stopy respektu, podařil se mu
i mimořádný kousek v podobě výhry nad olympijským vítězem z Pekingu Kleibrinkem, dokonce
v poměru 5:0. Evropská část kvalifikace o účast na
OH 2012 se uskuteční 21. a 22. dubna v Bratislavě.
Bude to bitva o pouhá dvě postupová místa. (zh)

gymnastka vědoma, že ji opět čeká spousta dřiny.
Česká sportovní gymnastika nemůže v obrovské
světové konkurenci pomýšlet na zastoupení i v soutěži družstev. Výsledky na mistrovství světa omezily účast na OH v Londýně pouze na jednoho závodníka a závodnici. Šanci dostane Martin Konečný
a mezi ženami se mělo rozhodnout mezi Kristýnou
Pálešovou a Janou Šikulovou. Posledně jmenovaná
gymnastka, rovněž ze Sokola Brno I, si však na říjnovém MS při pádu na přeskoku natrhla vazy v kotníku, následovala sádra a tak držitelka stříbrné medaile ze závodu na bradlech z ME 2006 a řady
medailových umístění ve Světovém poháru musela
vzít na vědomí, že olympijský závod se jí, stejně
jako před čtyřmi roky, opět týkat nebude.
(zh)

Židlochovické úspěchy
V říjnovém badmintonovém turnaji žactva v Podivíně vybojovali první místa ve čtyřhrách Zbyněk
Palášek s Ivou Nechvátalovou, Veronika Srncová
s Marií Zbořilovou ve dvouhrách Zbyněk Palášek
a Veronika Srncová, všichni Sokol Židlochovice.
Turnaji žactva do 13 let v Ivančicích vyhrál ve
smíšené čtyřhře židlochovický pár Veronika
Srncová–Vojta Vidrmert. Veronika Srncová zvítězila také ve čtyřhře s Natálií Randulovou (Podolí)
a třetí prvenství vybojovala ve dvouhře.
Židlochovický badminton slaví svoje úspěchy
ve všech kategoriích žákovských soutěží. V rekonstruované sokolovně se daří vytvářet dobré tréninkové podmínky a zajistit kvalitní trenéry. Žactvu se trenérsky věnuje Kateřina Golová
s metodickou podporou Michala Weinbrennera.
I osobní příklad těchto dvou úspěšných hráčů oddílu strhuje děti k co nejvyššímu úsilí.
Josef Kratochvíl, starosta TJ Sokol Židlochovice
a Vlastimil Helma, vedoucí oddílu badmintonu

Novoroční basketbal
Tradiční novoroční turnaj basketbalistů uspořádala župa Jana Máchala v sobotu 7. ledna v hale
Sokola Brno I. Startovalo pět družstev sestavených z hráčů, kteří košíkovou hrají jen pro zábavu, přesto zápasy byly zajímavé a bojovné. Bez
porážky prošel turnajem tým Komenského, který
zdolal Geobio 22:2, Sokol Brno I 11:2, Sokol
Jundrov 12:7 a Sokol Pohořelice 28:4. Na 2.-4.
místo se zařadila družstva s dvěma porážkami
a o jejich pořadí rozhodovalo skóre. Pořadí: 1.
Komenského 8, 2. Sokol Jundrov 6, 3. Geobio 6,
4. Sokol Pohořelice 6, 5. Sokol Brno I 4. Ocenění
zaslouží rozhodčí Arnošt Sáňka, dvě sestry ze Sokola Jundrov, které zpracovaly zápisy z utkání
a také fotograf Ladislav Müller.
Ing. Karel Svoboda

Štěpánský badminton

Zlato pro Báru Otáhalovou

Stává se tradicí, že badmintonisté Sokola Židlochovice pořádají 26. 12. v sokolovně turnaj smíšených čtyřher. Tentokrát se sešlo 30 hráčů, kteří byli
rozlosováni do 15 dvojic. Herní systém byl stanoven
tak, aby si všichni zahráli stejný počet zápasů. Vítězové tří skupin se utkali o medaile. Vyhráli Vlastimil
Helma s Barčou Otáhalovou (vítězkou nedávného
celorepublikového turnaje žáků do 11 let), na druhém místě skončili Michal Světnička se Zdeňkem
Jurisem a třetí byl Pavel Giňa s Martinou Vidrmertovou. za Sokol Židlochovice Josef Kratochvíl

Již po šesté hostil Český Krumlov malé badmintonisty a badmintonistky z celé České republiky. Turnaj kombinuje ve dvou dnech soutěž
smíšených družstev a jednotlivců. Pro kategorii
žáků do 11 let představuje tento turnaj v podstatě
jedinou možnost změřit síly se stejně starými soupeři ze všech krajů. Letos zavítalo do Českého
Krumlova také družstvo Sokola Ilava ze Slovenska, které se prosadilo na první místo v soutěži
týmů a potvrdilo tak své mezinárodní zkušenosti
z jiných turnajů.

Jižní Moravu na turnaji reprezentovalo družstvo našich nejmladších ve složení Daniel Kostrhun, David Herzán (Podivín), Vojta Vidrmert,
Bára Otáhalová (Židlochovice), Adéla Krejčí
a Adéla Chadimová (Jehnice). V sobotu na turnaji družstev jihomoravští reprezentanti s jedinou
porážkou od slovenského mužstva z Ilavy obsadili třetí příčku.
Zlatou medaili do Židlochovic přivezla Bára
Otáhalová, která se v silné konkurenci žákyň stala
nejlepší hráčkou turnaje.

Golemova ruka poprvé v Židlochovicích
V sobotu 4. února proběhla v Židlochovicích
nejvýznamnější mezinárodní česká soutěž
v armwrestlingu – Golemova ruka. Poprvé se tato
soutěž, která se v České republice pořádá již
15 let, konala v našem městě díky kvalitě dříve
pořádaných soutěží. Do Židlochovic se sjelo přes
80 závodníků ze 7 zemí, mezi nimi i úřadující mistryně světa Lucie Debnárová.
AWC Sokol Židlochovice reprezentovalo 9 závodníků. Skvěle si vedli naši junioři, kteří v kat.
do 65 kg obsadili všechny medailové pozice. Tomáš Ivičič získal zlato na levou ruku, Petr Forejtek (stříbro levá ruka a bronz pravá), Ondřej

Haňka (stříbro pravá ruka) a David Machovský
(bronz levá ruka a 4. místo pravá ruka). Mezi juniory do 75 kg obsadil Martin Rodinger třetí
místo na levou ruku a čtvrté na pravou. V nejvyšší
soutěžní juniorské kategorii nad 75 kg získal nováček v našem klubu Jan Liška stříbro na pravou
ruku a na levou ruku byl čtvrtý.
V seniorech Leoš Zouhar obsadil v kat. do
80 kg levá ruka čtvrté místo a Radek Klein vybojoval do 90 kg bronz na levou ruku a čtvrté
místo na pravou. Celkem závodníci AWC Sokol
Židlochovice získali 8 medailí.
Za AWC Sokol Židlochovice Šárka Kleinová

Mladí jihomoravští reprezentanti, účastníci badmintonového turnaje Talent v Českém Krumlově.
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Plachetnice se sokolskou posádkou v Severním moři
V nedávné minulosti jsme uskutečnili výlety
do Nepálu a do Peru, kdy jsme zjistili, že lze za
nepříliš vysoké náklady navštívit vzdálené země,
s odlišnou přírodou, historií a kulturou. Nejvíce
práce dá najít téma, důvod návštěvy vzdálené
země, vytyčit nejlepší trasu a způsob cestování,
vhodný termín, sehnat správné kamarády, s nimiž
se cesta podrobně rozplánuje. A během putování
nepolevit, i když nás zmáhá únava, vždy kromě
přírodních krás vnímat lidi, kteří zde žijí, seznámit se s jejich zvyky a mnohdy se i poučit, inspirovat, protože naše přetechnizovaná společnost
zapomíná, že obstarávání živobytí nespočívá na
autovýletu s platební kartou do supermarketu
a kulturní a sportovní potřeby lze naplnit jinak,
než návštěvou rockového festivalu a shlédnutím
fotbalového zápasu. Tito lidé jsou tvůrci primárních hodnot, na což vynakládají značné úsilí
a přitom stihnou ctít tradiční kulturní akce a jejich život je vlastně neustálá fyzická činnost, kterou my doháníme v tělocvičnách. Při putování
mám batoh ozdobený sokolskou vlajkou a při klábosení s domorodci jim vysvětluji, co zde pohledáváme, co rádi zhlížíme a fotíme, odkud jsme,
jak žijeme a proč se doma sdružujeme do spolků,
např. Sokola.
V loňském roce jsme od 23. května do 12.
června uskutečnili úplně jinou cestu. Ve čtyřech
jsme využili nabídku na plavbu plachetnicí po Severním moři. Autem jsme dojeli do norského Bergenu, po důkladné celní prohlídce hlavně na alkohol jsme se nalodili na 12 m dlouhou
dvoustěžňovou plachetnici, která nám po další
3 týdny byla domovem. Kapitán, zkušený sokol
z Barákovy župy, sice v korespondenci překypoval odhodlaností doplout co nejdál, ale opatrnost
zvítězila. Naše cíle nebyly skromné, navštívit co
nejvíce skotských ostrovů v Severním moři. Nabízely se Faerské ostrovy, Hebridy, Orkneje, Fair
Isle, Shetlandy. Počasí bylo většinou deštivé, po
několika dnech školení navigace, obsluhy plachet, kormidla, způsobu plavby jsme opustili bezpečí fjordů a po linii šedesáté rovnoběžky vypluli
na širé moře. Pro suchozemce byly zajímavé těžní

plošiny a zaoceánské lodě, které jsme v uctivé
vzdálenosti míjeli. Po větrné noci přišel hezký
den a další noc se sílícím větrem, ráno jsme konečně uviděli pobřeží Shetlandů, ploché, travnaté, bez stromů, které zde v přírodě ve stálém
větru nevyrostou. Zakotvili jsme v Lerwicku,
hlavním městě ostrovů. Je to malebné středověké
kamenné městečko, přístav je cílem i velkých
osobních lodí – cruiserů se stovkami pasažérů.
Na ostrově si, stejně jako my, prohlíží rázovitou
přírodu beze stromů, na pastvinách ovce a poníci,
divocí králíci, spousta mořských ptáků na útesech, na severním lávovém poloostrově na ostrých skaliskách tuleni. Památky na osídlení doby
bronzové jsou docela zachovalé obytné obranné
věže s dvojitými zdmi, nejvyšší je asi 13 m vysoká. Sobotní večer se obyvatelé, zvláště mladí,
věnují bujaré zábavě v místních pubech. Je zde
zřícenina hradu, jehož hradby jsou osazeny středověkými děly a prostor zve k procházkám. Moderní muzeum je postavené z peněz daňových poplatníků, a proto se nevybírá vstupné. Je zde
všechno o přírodě, geologii, obyvatelích moře
i lidské historii do Světové války. Uchvátilo mne,
že spousta exponátů, zvláště minerálů má v zásuvkách pod vitrínami další vzorky, které je
možno uchopit a prohlédnout. Na jedné z multimediálních dotykových obrazovek jsem si např.
vybral nějakou rybu a následující animace předvedla, jak se loví či lovila v minulosti. Rybolov
zde kromě pastevectví býval hlavním zdrojem
obživy.
Po 3 dnech se kapitán přes naše remcání rozhodl k návratu do Norska, důvodem bylo blížící
se zhoršené počasí. Musel jsem oželet návštěvu
Orknejí, kde jsem se těšil na plavbu zátokou
Scapa Flow, kde německé ponorky potopily několik britských válečných lodí.
Při plavbě zpět panovalo nádherné počasí, teplota moře díky Golfskému proudu asi 8 st. C,
vzduch kolem 15, dokonce jsme šli do triček. Poslední službu u kormidla na Atlantiku jsem měl
ráno 2.00–4.00. Celou noc byla na severu záře jakou vídáme těsně po západu Slunce, na jihu

temná obloha, vůkol ani stopy po člověku, jen
racci hledali potravu nebo spali na vlnkách. Motor bručel na 1800 otáček, kurz udržoval autopilot. Toto se změnilo asi hodinu, co jsem zalehl.
Náraz vln mne přehodil z pryčny na pravoboku na
levobok, loď sténala pod vichrem do 19 m/s, vítr
poničil plachtoví a utrhl fošnu, na které bylo připevněno ráhno, několikrát nás přelila vlna, nakonec jsme v mlze dojeli do fjordu.
Zbylých 10 dnů jsme projížděli přes 200 km
dlouhým Sognefjordem, pozorovali vodopády,
skalní stěny a ledovce (Jostedalský je dost rozlehlý), které ležely nad 1200 m k vrcholkům kolem 1600 m. Osady tvořilo pár malebných chalup, dřevěný luteránský kostel, plantáže malin,
jahod, jabloní. Samoobsluhy a hospody nabízely
plechovkové pivo od 150 Kč výše. Do Norska se
jezdí i za rybařením. Nikdo z nás neměl rybářské
zkušenosti, měli jsme půjčené dvě udice, dokoupili vlasce a pletené šňůry s návnadami na pilkrování a tak jsme to v jedné zátoce na hloubce
asi 80m vyzkoušeli. Asi dílem náhody se mi podařilo trefit do hejna makrel a já na jedno nahození lapil jednou i tři kusy. Za půl hodiny jsme
měli spíš starost, abychom tolik ryb stačili zpracovat a sníst. Dokonce jsem ulovil i jednu chobotnici. Šéfkuchař Honza za našeho přispění připravil vynikající pokrmy.
Cestu domů autem jsme zvolili vnitrozemím,
opět zprvu kolem fjordů, pak podél jezer a řek,
vodopády jsme už vnímali jen ty největší a nejvodnatější, pod jedním převislým dokonce vedl
chodník, vyjeli na náhorní plošinu Hardangervidda, do arktické oblasti se zpola zamrzlými jezery, ledovci a štíty do 1600 m. Jak se silnice stočila k jihu, sjížděli jsme do krajiny tundry, kousek
níž neprostupné křoviny a lesy tajgy s močály,
které se postupně s klesající výškou měnily v jehličnaté lesy, spatřili jsme losa a začali bzučet komáři. Potok, podél něhož jsme jeli, se změnil
v řeku, která protékala spoustou jezer, kempy
v okolí nabízely nejrůznější sportovní aktivity,
hlavně turistiku, cykloturistiku, skálolezení, rybaření a splouvání divoké vody.
Norsko je zajímavá krajina pro turistu, jachting
je zřejmě i hlavním sportem a chalupaření na březích fjordů rozšířenou zábavou. Lidé jsou si v těchto podmínkách zvyklí pomáhat a otevřené příbytky jsou důkazem.
Srpen 2011
Karel Svoboda, náčelník SBI
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JAN HELCELET USILOVAL O VÝCHOVU CVIČITELŮ A BUDOUCÍCH UČITELŮ TĚLOCVIKU

Vzpomínka na moravského národního buditele
V pondělí 2. ledna 2012 uspořádala župa Jana
Máchala na Ústředním hřbitově v Brně setkání
k uctění památky významné osobnosti moravského obrozeneckého hnutí MUDr. Jana Helceleta u jeho hrobu při příležitosti 200. výročí narození tohoto národního buditele, profesora
a zakladatele prvního českého tělocvičného
spolku na Moravě.
V 15 hodin vyšel průvod v čele s praporečníky
obou brněnských sokolských žup. Prapor župy
Jana Máchala nesl Jiří Pracný doprovázený br.
Mirkem Jandáskem, prapor župy Dr. Jindry Vaníčka nesl Petr Pošmurný, prapor Sokola Husovice nesl bratr Svatopluk Valníček, doprovázený
sestrou Pavlou Dominikovou. Následovali čestní
hosté - náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
pan ing. Stanislav Juránek, proděkan Fakulty
sportovních studií Masarykovy univerzity pan
Prof. PhDr. Michal Charvát, CSc, členové předsednictva výboru ČOS – vzdělavatel bratr
RNDr. Zdeňek Mička, CSc. a jednatel bratr
JUDr. Jan Mandát, dále delegace župy Jana Máchala, župy Dr. Jindry Vaníčka, župy Slovácké,
župy Krále Jiřího a tělocvičné jednoty Sokol
Brno I v čele se starostou ing. Martinem Vlkem,
Zdeňkem Václavíkem a ing. arch. Václavíkem.
Zúčastnil se rovněž předseda Československé
obce legionářské Brno 2 bratr Bohuslav Páral
a několik desítek dalších členů a příznivců Sokola. Průvod vykročil směrem k pomníku Jana
Helceleta. Hrob byl vyzdoben českou a sokolskou vlajkou a před pomníkem byl položen věnec s květinami a stuhou od statutárního města
Brna.
Zazněly fanfáry Sukova pochodu V nový život
a moderátor Michal Doležel – člen Sokola Brno I
– přivítal přítomné, mezi nimi i pravnučku Mojmíra Helceleta, tedy pra-pra-pravnučka Jana Hel-

celeta, významného moravského národního buditele, profesora a zakladatele prvního českého
tělocvičného spolku na Moravě.
Jaroslav Nešpor, který byl hlavním iniciátorem a organizátorem setkání, ve slavnostním proslovu zdůraznil, že spolek zakládaný Janem Helceletem a moravskými buditeli, měl mít výrazný
smysl a cíl pedagogický, především vychovávat
ze svých řad cvičitele a budoucí učitele tělocviku, sloužit ozdravění a výchově mladé generace moravské mládeže, zatímco ve stejné době
ve vlastenecké Praze zakládaná tělocvičná jednota Pražská, měla podle Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera výrazný program výchovy tělesné i mravní v duchu boje za národní
osvobození z rakouského područí.
V Praze bylo jako ústřední heslo Sokola na-

Josef Fleischlinger oslavil sté narozeniny
V pondělí 12. prosince 2012
oslavil brněnský basketbalista,
hokejista, trenér a rozhodčí, účastník tří olympiád Josef Fleischlinger sté narozeniny. Je pozoruhodné, že až do konce minulého
roku pracoval na zkrácený úvazek v účtárně Sokola Brno I.
S cvičením začínal v šesti letech v Sokole Brno
I, tehdy ještě v sále Besedního domu, později v zámečku v Lužánkách a v druhé polovině dvacátých
let už pomáhal aktivně při výstavbě dodnes dobře
sloužícího Stadionu. Nezapomíná poznamenat, že
k tomu, aby se i mládež zapojila do výstavby, nebylo třeba nikoho pobízet, neboť samotná představa
díla nabízejícího nové možnosti, byla nesmírně
motivující a na atmosféře byl znát i projev hrdosti,
jednota postavila úžasný komplex za pouhé dva
roky. Navíc se stavělo v sousedství německé reálky, dnešní elektrotechnické průmyslovky a v tom
byly po častých potyčkách s německými studenty
i pocity naplněného vlastenectví.
Josef Fleischlinger patřil k cvičencům, které to
táhlo ke kolektivním sportům. Fotbal, házená, volejbal, v zimě se na cvičišti upravilo kluziště a hrál
se hokej. V roce 1926 byl u vzniku oddílu košíkové, po Vilému Špačkovi se stal jako nejstarší

hráč trenérem. Sokol Brno I rychle smazával náskok pražských družstev a v poválečných letech
slavili Brňané pět titulů mistrů republiky v řadě.
S tím souvisela i nominace do reprezentace, jejímž
trenérem byl jmenován Fleischlinger. Své svěřence dovedl k dvěma stříbrným medailím na mistrovstvích Evropy 1947 v Praze a 1955 v Budapešti. Na olympijských hrách 1948 v Londýně byl
československý tým sedmý, o čtyři roky později
v Helsinkách nepostoupil z kvalifikace.
Už v té době však byl „Sepl“, jak je mezi přáteli nazýván, také rozhodčím, basketbalovým i hokejovým a právě s hokejem vyrazil v roce 1948 na
zimní olympiádu do Svatého Mořice. Později už
pískal jen basketbal, v roli mezinárodního rozhodčího a také uznávaného komisaře objel pořádný kus světa.
Pro sporty, jimž se věnoval, vykonal obrovský
kus práce. Stal se uznávanou osobností a získal
řadu ocenění. K nejvýznamnějším patří cena Fair
play za celoživotní službu sportu a Čestný diplom
Českého olympijského výboru. V prosinci převzal
k jubileu Zlatou medaili České obce sokolské a při
slavnostním vyhlašování nejlepších brněnských
sportovců za rok 2011 byl za nadšených ovací zaplněného kongresového sálu hotelu Voroněž začleněn do síně slávy brněnského sportu.
(zh)

vrženo heslo „Silou k svobodě,“ které mohlo být
považováno za výzvu k boji proti císařství, proto
nebylo přijato. Dr. Miroslav Tyrš, první zvolený
místostarosta a později dlouholetý náčelník Sokola Pražského, navrhl heslo „Tužme se,“ které
bylo vyšito i na prvním spolkovém praporu
a stalo se „nejvyšším“ sokolským heslem. Na
druhé straně praporu byl v rudém poli bílý pták
Sokol s rozepjatými křídly – dílo Josefa Mánesa
– v době, kdy v názvech spolku a jednot byl pro
rakouské úřady název českého spolku „Sokol“
nepřijatelný.
Heslem Jana Helceleta i jeho syna Ctibora
bylo: „KRÁSA, PRAVDA, SVOBODA!“
Jako druhý řečník vystoupil prof. PhDr. Michal Charvát, CSc., proděkan Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, který zdůraznil význam prvních sokolských tělocvičných
jednot pro výchovu učitelů tělesném výchovy.
Uvedl též, že v duchu Jana Helceleta pracovali
jeho následovníci, takže bylo Brno a Morava
(Olomouc) vždy v čele úsilí vychovat další
a další pedagogické pracovníky v oboru tělesná
výchova (Kinantropologie). Uvedl, že také vznik
nové samostatné Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v roce 2002 je vlastně důsledkem celkového pedagogického zaměření činnosti Jana Helceleta a Sokola na Moravě vůbec.
Po zaznění básně Františka Kožíka „Věnec vavřínový“ z úst mladého herce divadla Na provázku a divadla Facka Michala Bumbálka pokládaly k pomníku jednotlivé delegace kytice se
stuhami. Za jihomoravské sokolské župy položili kytici starostka pořádající župy Jana Máchala
sestra Ludmila Ryšavá a náčelník Oto Suchánek.
Zpravodajský záznam ze vzpomínkového setkání
odvysílala Česká televize.
PaedDr. Jaroslav Nešpor, vzdělavatel ŽJM

Jubilant Čestmír Tvarůžek
Bývalý starosta TJ Sokol Brno-Jundrov,
který se významně podílel na obnově jednoty
v Jundrově jako činovník, tak i cvičitel žactva
dožívá 80 let. Jundrováci mu přeji zdraví
a mnoho sil do dalších let.
Slaměník
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SOKOLOVNA VE STARÉM LÍSKOVCI UŽ MÁ STŘECHU, CHYBÍ JEŠTĚ PODLAHA

Rok tvrdé dřiny, ale starosti nekončí
Jak známo, budovu TJ Sokol Brno Starý Lískovec postihl 9. 12. 2010 požár. Příčinou byla technická závada. Shořela střecha, podlaha a část vnitřního vybavení. První odhady škody zněly na
4 miliony korun. Snažili jsme se napáchané škody
odstranit svépomocí, některé práce však bylo třeba
zadat odborným firmám. Jako první se nám snažila
pomoci župa Jana Máchala, pod kterou naše jednota
spadá. Obdrželi jsme částku 200 000 Kč, alespoň
pro začátek. Další prostředky jsme obdrželi od ČPP
– pojistné plnění ve výši 2 433 052 Kč. Sehnali jsme
také sponzory: Eko Komíny 35 000 Kč a jeden člen
Sokola poskytl dar 10 000 Kč.
Mezi členy Sokola jsme mimo povinných příspěvků vybrali 36 400, dále bývalí příznivci Sokola
přispěli 30 000 Kč, ÚMČ Starý Lískovec poskytl
dotaci ve výši 100 000 Kč a RWE Transgas pomohl
částkou 20 000 Kč. Celkově to činí 2 864 452 Kč.
Na opravu bylo zatím vynaloženo 3 000 452 Kč
a momentálně jsme v situaci, že máme budovu pod

Zdeněk Janík – 80 let
Sokolská cesta jubilanta začala již v roce 1938
v žactvu Sokola Brno I. Po válce v dorostu cvičil
pod vedením br. Hrabce a Limerta, ale pěstoval i atletiku, českou házenou a byl platným členem dorosteneckého družstva v ragby. Sportování ukončilo zatčení a věznění za protistátní činnost, takže
si užil práci v dolech – Oslavany a Jáchymov.
V prosinci 1989 na výzvu br. Jandáska se zapojil do
nácviku sletové skladby zahraničního Sokola na slet
v Paříži. Účastnil se prvních akcí na obnovení Sokola. Aktivně pracoval v předsednictvu výboru
župy a posléze několik funkčních období ve výboru
Sokola Brno I. Hlavní však byla jeho cvičitelská
aktivita, kdy při nedostatku cvičitelů se ujal nácviku
skladby pro seniory – Věrnou gardu na XII. slet
v roce 1994. Po té se stal nezastupitelným organizátorem všech cvičení Věrné gardy v župě. Za svou
aktivitu byl poctěn stříbrnou medaili ČOS.
Další jeho aktivitou bylo organizování vzpomínkových akcí u pomníku TGM. Vzhledem k prožitkům z období totality se aktivně účastnil práce
v Konfederaci politických vězňů, kde působil i ve
funkci předsedy pobočky. Jeho aktivitu ukončila nemoc, se kterou úspěšně bojuje a přesto se nadále
zúčastňuje i jako divák významných akcí Sokola.
Takže, Zdenku, hodně sil.
(Sjr)

střechou kompletně opravenou, ale zbývá dokončit
podlahu a potřebných 500 000 korun nám chybí. Již
v roce 2011 jsme žádali opakovaně o finanční pomoc krajský úřad, bohužel bez výsledku. Oslovili
jsme primátora města Brna, taktéž bez výsledku.
Neuspěli jsme u více než 50 firem, takže v současné
době je jednota v platební neschopnosti. Platíme pronajaté prostory pro cvičence, kteří v jednotě setrvali.
Úbytek členů od doby požáru je velký, z původních
140 členů je nás registrovaných pouze 90 a z toho 25
členů je v důchodovém věku. Pronájem v roce 2011 činil 95 000 Kč, a to za pouhých 9 měsíců. Další poplatky jsou za energii, přestože se necvičí, topit i svítit se musí, protože probíhají drobné opravy.
Žádáme o finanční pomoc ČOS, župu Jana Máchala, ale bez výsledku. Myslím, že budova, která je
využívána pro tělovýchovu i společenské akce, by
neměla dopadnout tak, že se zavře. Vím, že nejsme
jediná jednota, která potřebuje finanční prostředky,
ale ostatní aspoň cvičí ve svých prostorách a nemusejí vynakládat prostředky jinam. Pokud naše budova fungovala, neměli jsme problémy, získávali
jsme prostředky z pronájmů. Teď však vůbec nic.
Dne 22. 2. 2012 se konala valná hromada jednoty,
které se zúčastnila zástupkyně župy a vysvětlila, že
momentálně peníze nejsou nikde. Je 150. výročí založení Sokola, připravuje se slet a to je spolu se známými problémy s financováním značné zatížení.
Ráda bych vyzvala všechny opravdové příznivce
Sokola, aby se zamysleli nad tímto případem. Pokud
by někdo mohl naší jednotě pomoci, nechť se nám
ozve na e-mailovou adresu bsotolarovasokol.st.liskovec@seznam.cz, nebo telefonicky na starostku
Sokola 774 41 33 44. Budeme vděčni za každý příspěvek, děláme vše, aby jednota budovu zprovoznila. Naše číslo účtu je 201955540/300. Věřím, že
se řešení najde a budeme schopni pokračovat tak,
jako od roku 1990, kdy byla budova vrácena Sokolu.
Božena Sotolářová, starostka Sokola Starý Lískovec

Tyršův pomník poškodili sprejeři
Na začátku ledna 2012 si vyhlédli neznámí vandalové pomník Miroslava Tyrše v židlochovickém
parku k ukojení svých sprejerských tužeb. Dnes
už jsou nápisy díky starostovi jednoty Sokol Židlochovice Josefu Kratochvílovi odstraněny, za
což mu patří dík. A vy, sprejeři… styďte se!
Za Sokol Židlochovice Oldřich Kahoun

Gymnastické družstvo Sokola Nové Bránice vybojovalo v Brně i v Olomouci páté místo.

Vydařená premiéra
Sedmičlenné družstvo dětí ze Sokola Nové Bránice se zúčastnilo soutěže Malý Team Gym v Brně.
Malé gymnastky a jeden gymnasta takto měřili síly
poprvé a s pátým místem byli spokojeni. V diváckém hodnocení byli vyhlášeni nejsympatičtějším
družstvem. Získali krásný dort, po kterém se jen zaprášilo. Sestavu tvořili Ondřej Zoufalý, Alexandra
Holá, Nela Weberová, Barbora Oulehlová, Karolina
Klímová a Hana Nešpůrková. Družstvo postoupilo
do dalšího kola, které se konalo ve sportovní hale
UP Olomouc a zde opět vybojovali páté místo.
Radka Preisingerová, Dana Schodová a Pavla
Weberová

Karnevalový rej
Sokolská župa Jana Máchala a Sokol Žabovřesky zvou děti a rodiče do královského hradu
na karnevalový rej pořádaný v sobotu 3. března
od 14.30 hod. v sále Stadionu, s.r.o. na Kounicově ul. 20 pod názvem Ať žijí duchové. Čeká vás
spousta zábavy a překvapení. Vstupné dospělí 80
Kč, členové ŽJM 50 Kč, děti zdarma.

Dětský maškarní ples
Tradičního dětského maškarního plesu v Syrovicích se zúčastnilo více jak 70 dětí v krásných kostýmech a maskách. Celé odpoledne se tancovalo
a soutěžilo. Pohled na šťastné děti plné dojmů byl
pro sokolské organizátory nejlepší odměnou.

Pyžamový ples v Židlochovicích
V sobotu 14. ledna 2012 se uskutečnil druhý ročník skvělého Pyžamového plesu. Pod taktovkou Vebra bandu a divadelního odboru
při Sokolu Židlochovice se opět po roce rozjela jedinečná zábava,
okořeněná o nezvykle pojatou úpravu účastníků. Věřte nebo ne, ale
více jak 120 lidí v pyžamech a nočních úborech rozličných střihů
a materiálů, skotačilo do brzkých ranních hodin. Unavení účastníci
mohli také využít postel, umístěnou uprostřed tanečního parketu, ke
krátkému odpočinku či skotačení. A že tam bylo místy těsno, není
třeba připomínat. Před půlnocí byla vyhlášena mimořádně bohatá
tombola a rozdáno bylo více jak 130 cen. Děkujeme sponzorům, kteří
do tomboly přispěli a podpořili tak místní sokoly. Věříme, že se akce
líbila, a už teď se těšíme na další ročník.
za divadelní odbor Martin Janíček
K pyžamovému plesu patří neodmyslitelně rozpustilá nálada.
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