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ING. HANA MOUČKOVÁ BYLA ZVOLENA STAROSTKOU ČOS

Sokol povede poprvé v historii žena
Starostkou České obce sokolské byla zvolena
Ing. Hana Moučková (nar. 1961). Hlas jí jako jediné kandidátce na tento post dalo 72 z 89 přítomných delegátů na zasedání výboru České
obce sokolské (ČOS). V čele této organizace tak
poprvé po téměř 150 letech stanula žena (Sokol
jako nejstarší tělocvičná organizace v republice
založen v roce 1862). Hana Moučková tak převzala funkci, na kterou 19. února letošního roku
ze zdravotních důvodů rezignoval bývalý starosta Jaroslav Bernard. Do zvolení nové starostky vedl Sokol první místostarosta Oldřich
Lomecký.
Hana Moučková je absolventkou Vysoké
školy ekonomické v Praze, od r. 1993 pracuje ne-

přetržitě v oblasti nemovitého majetku a investiční výstavby, od roku 1999 je vedoucí majetkosprávního oddělení České obce sokolské.
Je členkou TJ Sokol Lety a od roku 2004 je také
nepřetržitě členkou předsednictva ČOS. Nikdy
nebyla členkou žádné politické strany.
„Sokol potřebuje především stabilizovat v nynější nelehké finanční situaci, kdy se potýkáme,
stejně jako další sportovní organizace, s potížemi
způsobenými problémy Sazky, a. s. Věřím, že se
nám společnými silami celého hnutí podaří důstojně oslavit 150. výročí založení Sokola v roce
2012, jehož součástí bude i XV. Všesokolský
slet,“ uvedla po zvolení Hana Moučková.
Oldřich Lomecký, 1. místostarosta ČOS

Starostka ČOS Ing. Hana Moučková.

Slavnost svěcení praporu

Rozsah oslav i sletu brzdí rozpočet

Největší sokolskou událostí roku 1871 byla
slavnost svěcení sokolského praporu. Po úředních
obstrukcích v r. 1870 byla slavnost povolena
a uspořádána 29. května 1871. Toho dne se sjelo do
Brna 50 jednot sokolských z Čech (se 764 členy)
a 14 jednot moravských (s 298 členy), celkem s 41
prapory. Prapor z těžkého bílého a modrého hedvábí, na jehož jedné straně je vyšit nápis SOKOL
BRNĚNSKÝ a na druhé straně pták sokol držící
stuhu s nápisem TUŽME SE!, je uchován v prostorách stadionu Sokola Brno I a je svědkem kontinuity této největší brněnské sokolské jednoty.

Čtvrté zasedání výboru České obce sokolské
mělo 21. května 2011 obvyklý program rozšířen
o doplňující volby. Na uvolněné místo starosty ČOS
kandidovala sestra Ing. Hana Moučková. Byla zvolena 72 vyslanci z 89 přítomných. Do předsednictva kandidovali PaedDr. Karel Kovařovic z župy
Podbělohorské a Ing. Mgr. Miroslav Kroc z župy
Rokycanovy, který byl úspěšnější. Byli potvrzeni
kandidáti předsednictva do orgánů Sazky, a.s. Bratr
JUDr. André Němec do dozorčí rady a do představenstva pan JUDr. Ing. Petr Bernátka, zaměstnaný
na pozici insolvenčního správce.

Místostarosta Oldřich Lomecký přednesl
zprávu o ekonomickém stavu. Dotace Sazky byla
v rozpětí od 60 do 100 milionů. Nahradit tuto
částku bude velice složité. Rozpočet ministerstva
školství a financí zůstal pro tělovýchovu ve výši
roku 2010. Cesta s dotačními tituly z obcí, měst,
krajů, jakož i od sponzorů není v této krizové
době dostačující.
Sestra Karin Dvořáková informovala o přijatém rozhodnutí státních dotací pro naši organizaci a upozornila na nutnost vedení podvojného
účetnictví. V jednání s ministerstvy je návrh ČOS
na možnost účtování menších TJ ve zjednodušeném podvojném účetnictví.
Přijatý závazný řád předsednictva ČOS
č. XX/2011 o výkonu správy a hospodaření se sokolským nemovitým majetkem vyžaduje vyplnění nového formuláře evidence nemovitého
majetku a výkazu k pojištění nemovitostí všech
tělocvičných jednot.
Oslavy výročí 150 let ČOS a XV. Všesokolského sletu mají zpracovaný minimalistický plán
rozpočtu. Žádost o grant ve výši 60 milionů korun byl přijat s příslibem na 25, prozatím bez rozhodnutí i bez termínu. Výrobu náčiní i sletových
úborů není tedy možno zálohovat a cvičenci si
budou muset pravděpodobně své objednávky financovat ihned.
Sokolská vyznamenání byla slavnostně předávána v Michnově paláci. Stříbrné medaile za
obětavou a záslužnou činnost obdrželi i bratři
z TJ Sokol Brno I Jaroslav Nešpor a Stanislav
Vyzina. Srdečně blahopřejeme!
(LR)

Stránky v nové úpravě
Velká cena jižní Moravy v olympijském šplhu zaujala v modřickém obchodním centru Olympia diváky
vynikajícími výkony mladých i zkušených soutěžících a také bohatým rámcovým programem. O ten se
postarali pořadatelé z jihomoravských sokolských žup. Panel s nápisem 150 let v pohybu připomínal
blížící se jubileum založení Sokola. (text na str. 3)

Webové stránky naší župy se dočkaly nové
úpravy. Na dosavadní adrese www.sokolmachal.cz jsou tedy k dispozici informace o dění
v župě v novém uspořádání.
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Zasedání výboru župy Jana Máchala
Valná hromada se koná jednou za tři roky,
proto se letos sešel jen výbor župy Jana Máchala,
který tvoří vyslanci z jednotlivých jednot. Schůze
se účastnilo 58 vyslanců (73,5 %).
Schůzi řídil místostarosta br. Josef Kratochvíl.
Zprávu o činnosti přednesla starostka ses. Ludmila Ryšavá. Jednání se účastnili i hosté z ČOS.
Br. jednatel ČOS Jan Mandát informoval o stavu
ve společnosti Sazka a ses. Hana Moučková,
členka předsednictva výboru ČOS, uvedla důvody, proč kandiduje na funkci starostky ČOS.
Následovalo předání župních vyznamenání ses.
Švábenské, br. Jurečkovi, br. Hrančíkovi a br. Zástěrovi. Dále byly předneseny zprávy odborných
útvarů a poměrně živá rozprava. Závěr vyústil ve
schválení usneseni.

Usnesení výboru župy Jana Máchala,
konané dne 28. dubna 2011 v Brně
1. Výbor župy Jana Máchala bere na vědomí:
- zprávu o plnění usnesení poslední předcházející
valné hromady – přednesla ses. Kišová.
- informaci o situaci a majetku Sazky, a. s.
v úpadku – přednesl br. jednatel ČOS Mandát
- informaci o situaci v ústředí ČOS a důvodech
své kandidatury na funkci starostky ČOS –
přednesla ses. Moučková
- návrh rozpočtu odborných útvarů župy na 2011
dodaný všem v písemné podobě
- rozpočet akce Sokolské Brno 2010 – dodaný
všem v písemné podobě
- návrh odboru vzdělavatelů ve věci dočasného
zástupu vzdělavatele župy br. Nešpora
- zprávu o činnosti - přednesla starostka župy ses.
Ryšavá
- zprávu vzdělavatelského odboru – přednesl br.
Nešpor
- zprávu náčelníka a náčelnice župy – přednesl
br. Suchánek a ses. Dudová
- zprávu odboru sportu – přednesl br. Kratochvíl
- zprávu kontrolní komise – přednesla ses. Rajdová
2. Výbor župy Jana Máchala schvaluje:
- program jednání výboru navržený předsednictvem župy
- složení komisí: mandátová: ses. Fridrichovská,
Šafářová, Švábenská
návrhová: br. Chalupník, Kahoun, Jetelina, us-

Pétanque v Syrovicích
TJ Sokol Syrovice připravuje na sobotu
13. srpna 2011 čtvrtý ročník amatérského turnaje
v petanque. Turnaj je otevřený, bez rozlišení kategorií. Z účastníků z řad členů Sokola bude vyhlášen přeborník župy Jana Máchala.
(os)

Šikulová v Moskvě třetí
Sportovní gymnastka Sokola Brno I Jana Šikulová skončila třetí na bradlech na Světovém poháru v Moskvě, kde se do finále každého nářadí
probojovaly jen čtyři závodnice z dvanácti pozvaných. Vydařený výkon Šikulové byl oceněn
známkou 13,950, o pět setin bodu prohrála s Ruskou Annou Dementěvovou. Z vítězství se radovala Jessica Lopezová z Venezuely. Gratulace patří brněnské gymnastce i jejím trenérům
manželům Vyzinovým.

tavení zapisovatele: ses. Kišová, ustavení ověřovatele zápisu: ses. Pecková, Dvořáčková
- zprávu o hospodaření za rok 2010 – přednesla
ses. Blatná
- návrh rozpočtu župy na rok 2011 předložený
v písemné podobě
- zásady k rozdělení dotací a příspěvků do TJ –
dodaný všem v písemné podobě
- ponechání 30 % výtěžku z jubilejní známky ke
150. výročí založení ČOS na účtech TJ
- vylosovat tři TJ župy a provést revizi hospodaření
3. Výbor župy Jana Máchala ukládá:
- sledovat aktuálnost evidenčních listů TJ, změny
neprodleně hlásit do kanceláře župy
- doplnit popř. ustanovit zdravotní odbor v TJ
- zaměřit pozornost na zajištění zdravotního dozoru při akcích pořádaných TJ
- zápisy valných hromad jednot budou obsahovat
povinný bod: plnění usnesení výboru župy
- předsednictvu župy kontaktovat ČOS s cílem
aktualizace postupů a metod při pasportizaci
majetku v souvislosti se žádoucí aktualizaci pojistných smluv
- všem činovníkům jednot, aby v příštím období
s dostatečným předstihem a ve zvýšené míře věnovali pozornost oceňování činnosti svých
členů a u příležitosti 150. výročí založení Sokola podávali návrhy k udělení sokolských vyznamenání
- snížení výše příspěvků pro osoby invalidní
a v nouzi na minulou úroveň – projednat na zasedání výboru ČOS
4. Výbor župy Jana Máchala doporučuje:
- všem TJ zabývat se pasportizací vlastního majetku a aktualizovat pojistné smlouvy
- předsednictvu župy zvýšit počet návštěv vedení
župy v TJ při vhodných termínech výročí, valných hromad, jubilejí apod.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

Časopis Sokol nyní
v elektronické podobě
Vydávání časopisu SOKOL v obvyklé tištěné
podobě bylo z úsporných důvodů na konci roku
2010 zastaveno a jeho redakce byla rozpuštěna. Po
několikaměsíční přestávce rozhodlo předsednictvo
ČOS, že bude časopis vycházet v elektronické podobě a začátkem května skutečně vyšlo první letošní číslo pod názvem e-SOKOL, které bylo rozesláno e-mailovou poštou všem župám, které je
mohou distribuovat dále. Redaktorem časopisu je
opět br. Zdeněk Kubín, který se obrátil na dosavadní dopisovatele s žádostí o spolupráci. Je tedy
příznivé, že byla zachována alespoň jistá kontinuita. Pro letošní rok se počítá i se dvěma tištěnými
vydáními. Nevýhodou elektronického vydání je, že
není přístupné těm (zejména starším) čtenářům,
kteří nemají přístup k internetu a nemají vlastní
e-mailovou adresu. Tisk celého čísla nepřichází
v úvahu, protože by byl velmi neekonomický a finančně neúnosný a tak nám nezbývá, než hledat
nějaký jiný způsob šíření informací z našeho e-SOKOLa. Velmi nepříznivé je, že žádná podoba aktuálního čísla časopisu SOKOL není k nalezení na
oficiálních webových stránkách sokol.eu!
Doporučujeme našim jednotám a jejich členům,
aby i nadále do časopisu dopisovali, ale pozor,
z technických důvodů se změnila e-mailová adresa
redakce. Články a fotografie zasílejte na adresu:
redakce.sokol@seznam.cz.
(neš)

Začala Sokolská liga
Oddíl plážového volejbalu Sokola Brno I připravil po loňské úspěšné premiéře opět Sokolskou ligu. Soutěž začala v závěru května, hracími
dny jsou v areálu Sokolského koupaliště na
Brněnské přehradě neděle. K účasti zvou pořadatelé zájemce z řad veřejnosti, vypsány jsou kategorie mužů, žen a mixy. Bližší informace na
www.sokolak.cz.
(zh)

Stručně z jednání předsednictva výboru župy
Ze zasedání 9. března 2011
- informace z mimořádného zasedání výboru
ČOS
- příprava volby nového předsedy a člena předsednictva
- prověření plnění termínů statistických údajů jednot
- projednány zásady pro rozdělování dotací a příspěvků
- projednán návrh rozdělení výnosu Jubilejní spolkové známky (30 % zůstane v jednotách)
- projednány rozpočty odborných útvarů a zprávy
o činnosti
- vzdělavatelský odbor navrhne půjčovní řád pro
výstavní panely
- organizace akce „Sletová štafeta“
- návrhy na ocenění spolupracovníků z jiných žup
- návrh na župní přebor ve sjezdovém lyžování v r.
2012
Ze zasedání 13. dubna 2011
- schválen půjčovní řád pro půjčování výstavních
panelů
- organizační příprava pro schůzi výboru župy 28. 4.
- návrh výboru župy prověřit účetnictví 3–4 jednotám župy

- informace o objednání jubilejních spolkových
známek jednotami, dosud neobjednaly čtyři jednoty
- vzdělavatelé budou jednat s magistrátem a příslušnými městskými úřady o možnosti umístit
pamětní desky v centru města
- br. Nešpora bude po přechodnou dobu zastupovat br. M. Doležel
- župa přispěje TJ Sokol Starý Lískovec přiznaným podílem z prodeje budovy v Citonicích, tj.
100 tis. Kč, celková škoda 2 mil.
Ze zasedání 11. května 2011
- informace z ČOS o Sazce
- akce „Česko se hýbe“ je nutno zpracovat župní
akce
- jednoty si mohou na své náklady nechat zpracovat nové pasparty
- jednoty které budou příští rok čerpat státní dotace, musí vést podvojné účetnictví
- projednána žádost TJ Sokol Němčice o finanční
příspěvek na opravu sokolovny – řešení přiděleno ses. Peckové
- zprávy odborných útvarů
- schváleno navržení ses. Hany Moučkové na
funkci starostky ČOS (13 pro, 1 se zdržel)
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Olympijský šplh nadchl diváky i organizátory
Společná akce sokolských žup Jihomoravského kraje se konala v sobotu 16. dubna 2011
v obchodním centru Olypia v Brně-Modřicích.
Propagační akce, která byla součástí Sokolského
Brna – Sokolgymu 2010, se letos změnila v závod zařazený mezi Velké ceny v olympijského
šplhu.
Hodinový blok složený z přehlídky činnosti
v našich jednotách vytvořil poutavý rámec před
zahájením vlastního závodu. Rázná hudba přivedla na pódium nejmladší mažoretky z Rosic –
Broučky. Pódiové skladby s názvem Mach a Šebestová, Mexiko a Jednou nebe zavolá s prvky
sportovní a estetické gymnastiky ze Sokola
Opava, byly proloženy vystoupením nejmladších
členů oddílu SG Brna I., poutavou Capoeirou
a cvičením Kata, jedním ze soutěžních disciplín
sportovního karate, v předvedení člena TJ Sokol
Husovice. Mistři světa, Evropy a současní mistři
České republiky pro rok 2011 v Armwrestlingu
ze Sokola Židlochovice se stali vyzyvateli pro návštěvníky. Mnozí si vyzkoušeli svoji sílu s přední
pákařkou a pákaři naší republiky.

Šavlisté v Brně o tituly
Oddíl Sokola Brno I uspořádal závěrečný turnaj mistrovství České republiky v šermu šavlí ve
všech věkových kategoriích. Absolutní prvenství
vybojoval Jan Doležal z AMU Praha, z domácích
šermířů Petr Wachsberger byl v Brně nejlepší
mezi juniory, celkově je druhý a mezi muži pátý.
Michal Škerle obsadil v závěrečném turnaji šesté
místo. Pořadí družstev: 1. AMU Praha, 2. Staré
Město, 3. Sokol Brno I.

K závodu Velké ceny se přihlásilo 33 soutěžících v 6 kategoriích. Spolu s žáky, dorostenci,
muži a seniory nastoupily také ženy. Diváky
uchvátil zejména souboj ženy Katky Pilařové
s Lubomírem Joklem, starším o čtvrt století, zařazeným do skupiny seniorů. Vždyť vyšplhat na
laně bez přírazu do výšky 8 m je opravdu výkonem „borců“. Šplh na 4,5 m laně pro žákovské
a dorostenecké kategorie je zřejmě pro dnešní
mládež nedosažitelným cílem, neboť z oslovených základních a středních škol v Brně a okolí
se nepřihlásil jediný závodník. Výkon vítěze kategorie mužů Aleše Nováka ze Sokola Štemberk
– 5,61 s. je úžasný. Umístění dalších závodníků
v přiložené tabulce vypovídá o kvalitních výkonech všech zúčastněných.
Dekorování vítězů proběhlo v druhém bloku
doprovodného programu, kde se cvičenci Sokola
Vyškov představili ve třech pódivých, převážně
gymnastických skladbách. Se skladbami tanečního rázu se na pódiu předvedly ženy Sokola Líšeň. Úspěch dvou vystoupení taneční skupina
FLEX, z TJ Sokol Hodonín, která se v posledních dvou letech zaměřuje na styl Michaela Jacksona, umocňuje tanec Jakuba Resslera, kterého
jsme viděli i v semifinále soutěže Československo má talent.
Vydařená akce nadchla spoustu diváků, ale
i organizátory, kteří mají zájem vytvořit z této
akce tradici.
Výsledky Velké ceny jižní Moravy v olympijském šplhu – žáci I – 4,5 m: 1. Pavel Macháň
5,56 s., 2. Matěj Cigl (oba Sokol Brno I) 7,44.
Dorostenci II – 4,5 m: 1. Jiří Hanus (Sokol Příbram) 4,26, 2. Karel Janda (Sokol Libčice n. Vlt.)

4,42, 3. Jakub Nantl (Sokol Královo Pole) 5,21,
4. Kamil Gross 5,78, 5. Jan Opluštil (oba SBI)
5,92. Ženy III – 4,5 m: 1. Kateřina Pilářová
(ŠSK Palestra Praha) 6,99. Žákyně – 4,5 m: 1.
Magdaléna Růžičková 9,96, 2. Michaela Kašparová 10,00, 3. Tereza Růžičková 10,15, 4. Denisa
Škodová (všechny Sokol Brno I) 11,68.
Muži IV – 8 m: 1. Aleš Novák 5,61, 2. Martin
Kubánek (oba Sokol Šternberk) 6,71, 3. Tomáš
Filip (Palestra Praha) 7,08, 4. Aleš Kočí (Sokol
Šternberk) 7,27, 5. Martin Klejch (Sokol Liberec) 7,85, 6. Václav Kotlan (Sokol Příbram) 7,88,
7. Natanel Měcháček 7,97, 8. Jiří Tlamsa 8,38,
9. Daniel Martinec (všichni Palestra Praha) 8,40,
10. Jiří Effenbeerger 10,27, 13. Jiří Krejčí Jiří
11,24, 15. Rudolf Smejkal 12,91, 16. Martin Vlk
(všichni SBI) 13,59. Ženy III – 8 m: 1. Kateřina
Pilářová 15,33. Senioři V – 8 m: 1. Lubomír Jokel (oba Palestra Praha 17,07.
(LR)

Předběžné údaje o nácviku sletových skladeb
Česká obec sokolská
v roce 2012 oslaví
150. výročí svého založení – založení Sokola.
Nejdůležitější z akcí,
která se bude při této
příležitosti konat, je
XV. Všesokolský slet
v Praze 1.–7. července 2012.
Předběžný zájem cvičenců z naší župy o sletové skladby:
Muzikantova písnička – skladba pro rodiče
a děti – 17 párů (Mor. Bránice, Komín, Nové Bránice, Mělčany).
Člověče nezlob se – pro předškolní děti – 38
dětí (Mor. Bránice, Znojmo, Nové Bránice).
Ať žijí duchové – pro rodiče a děti a předškolní
žactvo – 11 RD + 20 předškolních dětí (Žabovřesky, Střelice, Syrovice, Neslovice, Vranovice).
Návštěvníci – pro ml. žákyně a žáky – 24 žákyň + 24 žáků (Mor. Bránice, Znojmo, Střelice,
Syrovice, Nové Bránice, Sobotovice).
Jonatán – pro ml. žákyně – 15 žákyň –
(Brno I, Střelice).
Dávej ber – starší žactvo – 20 žákyň + 20 žáků
(Moravské Bránice, Střelice, Syrovice, Nové Bránice, Vranovice).
Nebe nad hlavou – dorostenky, ml. ženy –
29 dorostenek (Brno I, Sobotovice, Vranovice).
Kontrasty – koedukovaná skladba pro ženy
a muže – 26 (Brno I, Žabovřesky, Znojmo, Ořechov).

Česká svita – pro ženy, seniorky – 54 žen
(Brno I, Znojmo, Komín, Střelice, Jundrov, Židlochovice).
Chlapáci III – pro dorostence a muže – 50
mužů (Mor. Bránice, Jundrov, Střelice, Syrovice,
Nové Bránice, Sobotovice, Silůvky, Židlochovice).
Všichni doufáme, že se počet cvičenců ve
všech věkových kategoriích ještě rozroste. Přejeme všem mnoho zdaru v nácviku a věříme
v hladký průběh tohoto našeho významného výročí.

Velké ceny v olympijském šplhu se zúčastnily
i ženy a zaslouženě jim patřil mimořádný obdiv.

Gymnaestráda v Lausanne se blíží
Termín Gymnaestrády 10.–16. července 2011
v Lausanne se neodkladně blíží a s ním i vystoupení cvičenců a cvičenek sokolské skladby Kontrasty. Již jde, jak se lidově říká, „do tuhého“.

Tomu odpovídal i první společný nácvik skladby
cvičenců Čech a Moravy ve dnech 14. až 15.
května na hřišti TJ Sokol 1 Smíchov. Díky odpovědnému nácviku sester Radky a Květy Daňkových, byla naše skupina z župy Máchalovy do kterého jsem byla zařazena i já, členka sokola Přerov
z župy Středomoravské-Kratochvilovy spolu s cvi-

čenkami župy Bukovského, jedna z nejlepších.
Náš celek byl velmi dobře připraven a zvládli jsme
cvičení se vzájemnou podporou bez větších problémů. Projevila se sokolská soudržnost a snaha
o co nejlepší provedení. Hlavně chci poděkovat
všem sestrám z této župy, jak mě přátelsky přijaly
mezi sebe. Aktivita všech cvičenců byla při nácviku i choreografických úpravách skladby velmi
dobrá i veselá. Odpovědnosti za reprezentaci ČOS
a republiky si byli všichni vědomi a s tím přistupovali ke všem změnám a úpravám, které při nácviku nastaly. Myslím, že se všichni těší na zdárné
ukončení nácviku a generálku v Praze. Předvedení
skladby ve Švýcarsku nás k tomu zavazuje.
Zdena Koluchová,
župa Středomoravská-Kratochvilova
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SOKOL GP BRNO: 2. ŠIKULOVÁ – RAMSEIER, 3. PÁLEŠOVÁ – KONEČNÝ

Vítězný rumunský pár Haiduová – Bataga
Prvenství v 15. ročníku závodu smíšených dvojic ve sportovní gymnastice Sokol Grand Prix Brno
vybojoval rumunský pár Raluca Haiduová a Cristian Bataga. Byl to nejlépe obsazený a také nejkvalitnější ročník soutěže pořádané Sokolem Brno I.
Startovalo 16 dvojic, zastoupeno bylo 13 zemí.
Záštitu převzal brněnský primátor Roman Onderka a také přítomnost starostky ČOS Hany
Moučkové, místopředsedy ČOV Josefa Dovalila,
předsedy odboru sportu ČOS Jana Ulrycha a v neposlední řadě i gymnastických olympijských medailistů Věry, Matyldy a Zdeňka Růžičkových v zaplněném hledišti sportovní haly SBI jsou důkazem
mimořádného významu mítinku.
Ralucu Haiduovou řadila mezi aspiranty na
přední umístění finálová účast ve víceboji na loňském MS i vynikající bilance na kladině a drobná
Rumunka vysokou obtížností i zvládnutím sestav
tento předpoklad potvrdila. Její přínos byl pro
prvenství rozhodující. Přední české reprezentantky
z pořádajícího oddílu vybojovaly ve vynikající
konkurenci umístění na stupních vítězů. Jana Šikulová už dvakrát GP vyhrála a letos obhajovala
loňské prvenství. Před rokem ovšem byl jejím partnerem Rakušan Fabian Leimlehner, jenž je zraněn.

Nahradil ho Švýcar Mark Ramseier a konečné
druhé místo je cenným umístěním. Jana k němu
přispěla vynikající známkou na svých oblíbených
bradlech 14,55 a s umístěním je spokojena. „Raluca Haiduová byla skvělá, její vystoupení bylo
nádherným zážitkem,“ dodala na adresu Rumunky.
Kristýna Pálešová stála v Brně nejvýš rovněž dvakrát (2007 a 2008), poté ji vyřadilo zranění, operace a dokladem dalšího zlepšení po nucené pauze
je nyní třetí příčka vybojovaná společně s nejlepším českým gymnastou Martinem Konečným.
Toho sice tížilo čerstvé zranění ruky ze cvičení na
bradlech, přesto obětavě zvládl i finálovou hrazdu
a výrazně přispěl k umístění na stupních vítězů.
„Mám ze svých výsledků dobrý pocit, věřím, že je
to slušný příslib do dalších závodů. Martina obdivuji, ale mám i obavu, zda mu zranění z Brna nezkomplikuje další plány,“ dodala Kristýna Pálešová.
Pořadí: 1. Raluca Haiduová – Cristian Bataga
(Rum.), 2. Jana Šikulová – Mark Ramseier (ČR –
Švýc.), 3. Kristýna Pálešová – Martin Konečný
(ČR), 4. Giulia Steingruberová – Slavomír Michňak (Švýcarsko – Slovensko), 5. Angelina Kyslaová – Maksim Semjankiv (Ukrajina), 6. Tjasa
Kysselefová – Alen Dimič (Slovinsko), … 15. Nika
Jáňová – Richard Bráblík (ČR – ČOS).
(zh)

Fiala s nejvyšší známkou
Oddíl sportovní gymnastiky Sokola Brno
I uspořádal v sobotu 14. 5. přebor ČOS. Startujících bylo 119, z pořádající jednoty si vedli nejlépe Martin Fiala a Jan Kačer, kteří zvítězili ve
svých kategoriích a Fialovy výsledky v šestiboji
byly navíc oceněny nejvyšší známkou celého přeboru 70,50.
Výsledky – nejmladší žáci: 1. David Box
(Znojmo), mladší žáci: 1. Martin Fiala (SBI), 2.
Daniel Ponížil (Prostějov), 3. Vojtěch Šácha
(SBI), starší žáci: 1. František Černý (Znojmo),
2. Matěj Cígl (SBI), kadeti: 1. Lukáš Koudelka
(Prostějov), … 4. Martin Gulda (SBI), dorostenci: 1. Martin Szabó (Poděbrady), junioři:
1. Jan Kačer (SBI), muži: 1. Filip Šmejkal
(Praha-Vršovice).
(zh)

Modřice pokořily mistra
Nohejbalistům Sokola Exmost Modřice patřila
v tabulce extraligy po polovině základní části
soutěže druhá příčka. Ztrátami jsou zatím remíza
s vedoucími Karlovými Vary 5:5 a domácí prohra
se Žatcem 3:6. Naopak se podařilo zdolat doma
obhájce titulu Šacung Benešov přesvědčivě 6:1
a prohru ve stejné výši si z Modřic odvezl Slavoj
Český Brod. Tým Sokola Exmost citelně postrádá
dlouhodobě zraněného Bubniaka.

Vyhrál Francouz Serri, Choupenitch druhý
Brněnský turnaj v šermu Sokol Cup se v dubnu
konal pod záštitou primátora města Romana Onderky a Česká obec sokolská jej zařadila mezi své
nejvýznamnější akce. Díky dlouholeté tradicí
a kvalitě získal mezinárodní uznání a byl zařazen
Evropskou šermířskou konfederací do kalendáře
série turnajů kategorie U 23. Na stupně vítězů se
v silné konkurenci 47 šermířů z 8 zemí probojoval i domácí borec Saša Choupenitch, když až ve
finále podlehl Francouzi Serrimu 10:15. O třetí

Mládež žije florbalem

Gymnastky Sokola Znojmo o sobě daly při tradičních závodech ve Šlapanicích pořádně vědět.

Znojemský úspěch
Šlapanický Koniklec je název gymnastických
závodů, kterých se pravidelně zúčastňují závodnice Sokola Znojmo a ani na XI. ročníku se mezi
65 účastnicemi soutěže určitě neztratily. Přestože
to pro některé z nich byly první závody, vedly si
výborně. Z nejmladších se dařilo nejlépe Katce
Machalové, která vybojovala páté místo. Anička
Wojnarová byla devátá a Bára Nováková Vpatnáctá. V kategorii mladších žákyň byla Anička
Červinková první, Alžběta Poláková šestá, Eva
Kubková desátá a Magda Zdražilová třináctá.
Mezi staršími žákyněmi obsadila Alžběta Zdražilová třetí místo a dorostenka Martina Konečná
nenalezla přemožitelku a odvezla si prvenství.

Odbor všestrannosti župy Jana Máchala v období 2010/2011 uspořádal pro všechny věkové kategorie osm florbalových turnajů. Zásluhou na tom
mají organizátoři ze Sokola Brno I Robert Šimík
a Vojtěch Sluka. V brněnském regionu měla naše
župa toto zastoupení: mladší žáci I.a čtyři družstva,
mladší žáci I.b tři družstva, starší žáci tři družstva
a junioři čtyři družstva. Juniorská kategorie byla
rozšířena o muže, a tím se zvedl počet startujících
družstev i z jiných žup.
V kategorii ml. žáků I.a byl v brněnském regionu
nejúspěšnější Sokol Brno I.
Družstva ml. žáků I.b Sokola Znojmo a Brno I
postoupila z oblastních přeborů do přeborů ČOS východ ve Frýdlantu nad Ostravicí. Družstvo Brno I.
v turnaji obsadilo první místo.
St. žáci Sokola Silůvky postoupili na oblastní přebor ČOS v Brně, kde skončili na třetím místě a jen
krůček chyběl k postupu na přebor ČOS v Praze.
V kategorii juniorů z brněnského regionu postoupila do oblastního přeboru ČOS východ do Zábřehu družstva Komína a Syrovic (6. a 5. místo).
Vedoucí brněnské oblasti Oto Suchánek

místa se podělil Bělorus Kuryshka a Rus Kovrizhin. Umístění dalších aktérů z pořádajícího Sokola Brno I: 16. Václav Kundera, 23. Jan Srna,
26. Jan Burda, 27. Miroslav Přichystal, 28. Tomáš Andrysík, 36. Jan Kratochvil, 43. Jan Ondráček. V kategorii žen byla početně účast slabší,
ale konkurence silná. Zvítězila Slovenka Cellerová před Šabartovou z USK Praha, o 3.místo se
dělily Slovenka Hanzelová a Běloruska Piarková.
Bohužel bez brněnské účasti. Podařil se však učinit velký krok vpřed k propagaci šermu a povědomí u české veřejnosti. Na ČT4 Sport byl odvysílán perfektní záznam z turnaje. Za to patří
velký dík redakci sportu brněnské televize a zejména panu Martinu Kozákovi.
Saša Choupenitch tedy i v konkurenci věkově
starších soupeřů potvrdil svoje kvality. Připomeňme jeho letošní 3. místo na mistrovství světa
a titul mistra Evropy v kadetské kategorii. (zh)

Mladí florbalisté Sokola Brno I.
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Atletické přebory nejmladšího žactva a rodičů s dětmi
Celkem se zúčastnilo 57 dětí z jednot: Sokol
Brno I, Žabovřesky, Jundrov, Sobotovice, Střelice, Komín, Husovice, Černovice. Pomáhalo 8
cvičitelů z jednot Sokol Žabovřesky, Brno I, Ořechov, Jundrov, Rosice.

Chlapci 3 roky a mladší: 1. Kamil Tesáček
13, 2. Bartoloměj Šimek 10. Děvčata 3 roky
a mladší: 1. Markéta Velešíková (všichni Komín)
9, 2. Michaela Krajnová 8, 3. Anna Mičkovská
(obě Střelice) 5.

Vysoké cíle AWC Sokol Židlochovice
Oddíl AWC Sokol Židlochovice má v současné
době 18 členů, a to 3 juniorky, 5 juniorů, 9 mužů a 1
ženu, kteří trénují ve čtyřech tréninkových základnách – hlavní základna je na ZŠ Židlochovice,
druhá na ZŠ Labská v Brně a další nově v Náměšti
nad Oslavou a v Žiželicích. Tréninky zahrnují posilovnu, šplh, nácvik dynamiky a techniky.
Během soutěžní sezony, která trvá od září do června,
se naši závodníci pravidelně účastní nejen domácích
soutěží jako je extraliga, což je nejvyšší celorepubliková soutěž v armwrestlingu a zároveň nominace na
MR dospělých a MR juniorů, ale také mezinárodních
závodů na Slovensku, v Maďarsku nebo Belgii, kde
obsazují pravidelně medailové pozice.
Za čtyři soutěžní období od vzniku oddílu se členům Sokola Židlochovice podařilo vybojovat 23 titulů mistra ČR, dále z ME po čtyřech stříbrných
a bronzových medailích a šest bronzových medailí
z MS. Vynikající je zejména bilance Radka Kleina
a Šárky Dařílkové. Zatím se tedy nepodařilo získat
z ME ani z MS zlato a k dosažení těchto met směřuje úsilí závodníků i trenérů.
Ve spolupráci se slovenskými reprezentačními
trenéry sestavujeme novou tréninkovou metodiku
zaměřenou na rozvoj dynamické síly a techniky.
K ještě lepším výsledkům by měla přispět i nová
specializovaná posilovna, kterou budeme budovat
v sokolovně. Částečně svépomocí si vyrobíme speciálně zaměřené stroje, které nejsou v žádné komerční posilovně v České republice. Snahou vedení
oddílu je také vytvoření takových podmínek, které
by podpořily aktivní zájem mládeže o sport.
V letošním roce pořádal AWC Sokol Židlochovice také nejprestižnější mezinárodní soutěž pro ju-

niory Visegrad Grand Prix. V pořádání se střídají
ČR, Slovensko a Maďarsko. Českým pořadatelem
byl vždy Sokol Židlochovice. Letošního ročníku se
zúčastnilo přes 100 závodníků z 5 zemí. Na základě
plné spokojenosti s pořadatelstvím a vzhledem ke
kvalitním podmínkám s sokolovně získal AWC Sokol Židlochovice od České asociace přetláčení rukou pořadatelství nejprestižnější soutěže v ČR
a také jediné mezinárodní soutěže v armwrestlingu,
která se v ČR pořádá – Golemovy ruky. Tato soutěž se koná každoročně začátkem února a pravidelně se jí účastní asi 120 závodníků z 10 zemí.
Šárka Kleinová,
vedoucí AWC Sokol Židlochovice

Chlapci 4 roky: 1. Marek Vyhlídal (SBI) 23,
2. David Brtník (Střelice) 22, 3. Matěj Hanák
(Sobotovice) 14. Děvčata 4 roky: 1. Barbora
Kuželová (Žabvovřesky) 23, 2. Gabriela Pelcová
(Komín) 15, 3. Magdalena Plchová (Jundrov) 14.
Chlapci 5 let: 1. Jindřich Žítek (Jundrov) 26,
2. Daniel Peterka (Žabovřesky) 22, 3. Vítek Tadyjev (Sobotovice) 21. Děvčata 5 let: 1. Adéla
Dadáková (Jundrov) 35, 2. Ema Strahovská (Žabovřesky) 34, 3. Lucie Vyskočilová (Jundrov)
33.
Chlapci 6 let: 1. El Haimer Shaid (Sobotovice) 44, 2. Filip Vyhlídal (SBI) 38, 3. Martin
Šafránek (Černovice) 29. Děvčata 6 let: 1. Erna
Bartoňová (Husovice) 44, 2. Anna Tesáčková
(Komín) 41, 3. Lenka Urbanová (SBI) 34.
Děvčata 7 let: 1. Alena Roblíčková (Žabobřesky) 50, 2. Adina Galetová (SBI) 48, 3. Monika Vodičková (Žabovřesky) 43. Chlapci 7 let:
1. Josef Štěrbák 46, 2. Jakub Novák 39, 3. Eduard Štěrbák (všichni SBI) 29.
Jarmila Staňková, župní vedoucí PD

Přebor župy v sokolské všestrannosti
V sobotu dne 7. května 2011 se konal v na
brněnském hřišti Pod lesem - Rosnička přebor
župy Jana Máchala v atletice. Přeboru se zúčastnilo
122 závodníků, v mužských kategoriích 53 a v ženských 69 z Nových Bránic, Brna I, Mor. Bránic,
Syrovic, Radostic, Neslovic, Střelic a Sobotovic.
Výsledky – žáci I: 1. Matěj Fňukal (Brno I.),
2. Matyáš Urbánek (Mor. Bránice), 3. Filip Janek
(Syrovice). Žáci II: 1. Martin Odehnal (Neslovice), 2. Jan Sotolář (Brno I.), 3. Adam Hron (Mor.
Bránice). Žáci III: 1. Martin Oulehla, 2. Michal
Weber (oba Nové Bránice), 3. Marcel Mucha (Mor.
Bránice). Žáci IV: 1. Václav Ryšavý, 2. Vojtěch
Oulehla (oba N. Bránice). Dorostenci: 1. Jan
Oploštil. Muži: 1. Vladimír Janský, 2. Jiří Krejčí
Jiří, 3. Jiří Effenberger (všichni Brno I.).

Žákyně I: 1. Vendula Svobodová (Střelice), 2.
Eliška Andrýsková (Brno I.), 3. Martina Shorná
(Radostice). Žákyně II: 1. Martina Opálková, 2.
Monika Štěpánková, 3. Eva Schneiderová (všechny
Neslovice). Žákyně III: 1. Barbora Smutná, 2. Regina Dervišovská (obě Radostice), 3. Zuzana Janáčková (Brno I.). Žákyně IV: 1. Zdeňka Muchová
(Mor. Bránice), 2. Terezie Novotná, 3. Martina Novotná (obě Střelice). Dorostenky: 1. Dita Jeřábková (Neslovice), 2. Monika Kozlová (Brno I.), 3.
Šárka Světlíková (N. Bránice). Ženy: 1. Jana Tkadlečková, 2. Kateřina Strašilová (obě Brno I.), 3.
Petra Vaníčková (Střelice).
Vedení náčelnictva děkuje všem cvičitelům za
přípravu závodníků a za odborné rozhodování
přeboru.

Badmintonová sezona Ondry Krále
Badmintonistovi Sokola Židlochovice Ondrovi
Královi se vstup do kategorie dospělých vydařil.
Ve čtyřhře se pohyboval v první desítce a výrazného zlepšení se dočkal i ve dvouhře. V Hradci
Králové se dostal do semifinále a pokračoval turnajem na začátku prosince v Brně, kde obsadil
5.–8. místo. Po intenzívní přípravě v únoru a březnu přišel nejúspěšnější turnaj této sezony. V Plzni
se dostal ve smíšené čtyřhře do čtvrtfinále, ve
čtyřhře a dvouhře skončila jeho pouť v semifinále.
Jako jediný hráč vybojoval dvě medaile. V českém
aktualizovaném žebříčku dospělých mu ve čtyřhře
patří 6. místo, ve dvouhře 9. a ve smíšené čtyřhře
13. místo. Díky těmto výsledkům je Ondra Král
nejúspěšnějším židlochovickým hráčem v dosavadní historii oddílu. Přejeme mu mnoho dalších
úspěchů.
Na badmintonovém mistrovství ČR 2. a 3.
dubna v Českém Krumlově si v kategorii U13
vedla skvěle Veronika Srncová ze Sokola Židlochovice, která si ve čtyřhře dívek společně s D.
Budzelovou (Klimkovice) odvezla bronzovou me-

daili. V mixu skončila Veronika Srncová s M.Vašátkem (Klimkovice) na 5.–8. místě a pár Katka
Otáhalová s Petrem Golou na 9.–16. místě. Poprvé
mezi 16.nejlepších ve dvouhře dívek postoupila
Katka Otáhalová.
V Ivančicích se konal krajský přebor žáků
v badmintonu kat. do 13 let. Výprava Sokola Židlochovice si odvezla 10 medailí. Vítězkou KP dívek ve dvouhře se stala Veronika Srncová, na
3.místě se umístila Katka Otáhalová. Ve dvouhře
chlapců Petr Gola skončil na 3.místě. Ve čtyřhře
dívek jsme si odvezli všechny medaile: zvítězil pár
Veronika Srncová – M. Světničková (Jehnice), 2.
Katka Otáhalová – A.Švecová (Podivín) a 3. Barča
Otáhalová – Mája Zbořilová. Ve čtyřhře chlapců
zvítězil pár Petr Gola – J. Bureš (Jehnice), 3. Vojta
Vidrmert – M. Dostál (Podolí). V mixu si pár
Katka Otáhalová s Petrem Golou odvezli stříbrnou medaili a Veronika Srncová s Vojtou Vidrmertem bronzovou. Své první zkušenosti zde sbíraly Ema Veselá a Anička Zbořilová.
Vlastimil Helma, předseda oddílu badmintonu

Úspěšné hráčky a hráči oddílu badmintonu Sokola
Židlochovice.

První vavříny gymnastek
Dobrého výsledku dosáhly nejmladší gymnastiky Sokola Brno I v neděli 22. 5. v závodě Bedřichovský ježek v Jihlavě. Leontýna Černocká zvítězila v kategorii mimi a bronz přidaly Tereza
Kaliničová také v kategorii mimi a Barbora Trávníčková v kategorii I (2003-2004).
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Oceňujme práci cvičitelů, trenérů i činovníků
„Kulatá“ výročí jsou důvodem a příležitostí
k tomu, aby se lidé scházeli, vzpomínali, blahopřáli, děkovali si navzájem i zveřejňovali a oceňovali zásluhy těch spolupracovníků, kteří svou obětavostí přispěli k úspěšné činnosti svého oddílu,
jednoty, spolku. Ti nejobětavější obvykle nepracují
pro svůj osobní prospěch, finanční odměnu nebo
veřejné uznání, ale uznání jejich zásluh ze strany
spolupracovníků je potěší, dodává jim vážnost,
uspokojení i odhodlání k další nezištné práci.
V příštím roce si budeme připomínat 150. výročí založení prvních sokolských tělocvičných jednot. Proto mi dovolte, abych připomenul, že bude
toto výročí také jednou z příležitostí k ocenění nejlepších sokolských cvičitelů, trenérů, činovníků
i jinak zasloužilých členů. Jaké k tomu máme možnosti?
Bylo by dobré, kdyby činovníci sokolských jednot a jejich oddílů s dostatečným předstihem v seznamech svých členů vyhledali ty, kteří si ocenění
jejich činnosti (jak jsem uvedl výše) zaslouží a zvážili míru a tedy i úroveň jejich ocenění. Sokolská
činnost může být oceněna na úrovni jednoty, župy
nebo ČOS. Příležitostí k vyznamenání mohou být
i významná osobní jubilea (50, 60, atd.).
Předsednictvo župy může udělit Pamětní list
a medaili župy Jana Máchala. Tato ocenění udělí
zpravidla při významnější příležitosti, kterou může
být výroční schůze jednoty, zasedání výboru župy,
župní akademie, nebo jiné slavnostní setkání. Další
ocenění jsou stanovena předsednictvem České
obce sokolské.
V současné době platí řád pro udílení sokolských vyznamenání schválený v roce 2003 a publikovaný jako Závazný pokyn předsednictva výboru ČOS č.4/2003. V něm se mimo jiné uvádí:
I. 1. Sokolská vyznamenání jsou udělována jako
ocenění sokolské práce na úseku tělovýchovném,
sportovním, kulturním, výchovném a společenském.
I. 3. Sokolskými vyznamenáními jsou: Pamětní

list ČOS, bronzová medaile ČOS, stříbrná medaile
ČOS a zlatá medaile ČOS.
I.6 Návrhy mohou podávat tělocvičné jednoty
Sokol, sokolské župy, odborné útvary ČOS a členové výboru ČOS.
Pamětní list ČOS je udělován jako ocenění sokolské práce na úrovni jednoty případně župy.
Uděluje předsednictvo výboru ČOS a může být
udělen k životnímu jubileu, jubileu jednoty nebo
župy, nebo za splnění konkrétního významného sokolského úkolu.
Bronzová medaile ČOS je oceněním sokolské
činnosti na úseku tělovýchovném, kulturním a společenském, která svým významem přesahuje práci
v jednotě a podílí se na metodické nebo organizační činnosti župy. Uděluje ji předsednictvo výboru ČOS
Stříbrná medaile ČOS je udělována za vynikající sokolskou činnost na úseku tělovýchovném,
sportovním, organizačním a kulturním jako společenské ocenění a uznání mnohaleté práce přesahující rámec sokolské župy, za mnohaletou vynikající
činnost ve výboru nebo v odborných a jiných orgánech ČOS. Uděluje ji výbor ČOS.
Zlatá medaile ČOS je nejvyšším oceněním
a uznáním sokolské činnosti a věrnosti sokolským
ideálům. Uděluje se za mimořádně významný sokolský čin, činnost v ústředí ČOS nebo v zahraničním Sokole. Je udělována výborem ČOS.
Návrhy na udělení vyznamenání ČOS předkládá
navrhovatel na stanoveném tiskopise (tiskopis v el.
podobě je možno vyžádat v kanceláři župy), návrhy musí být doporučeny nadřízeným orgánem
a potvrzeny razítkem se dvěma podpisy statutárních zástupců. Bližší podrobnosti jsou uvedeny
v Závazném pokynu, který je k dispozici v kanceláři župy.
Sokolská Cena Aloise Hudce byla nově zavedena v roce 2009. Je udělována Výborem ČOS jako
ocenění členům nebo kolektivům ČOS za
a) výrazné a dlouhodobé šíření a podporu myš-

Valná hromada TJ Sokol Rajhrad
Ve středu 27. dubna se konala v rajhradské
sokolovně pravidelná valná hromada TJ Sokol
Rajhrad za účasti starosty města Rajhrad pana
Františka Ondráčka a předsedy RAFK o. s. pana
Vladimíra Štěpánka. Na úvod zasedání byla minutou ticha uctěna památka zesnulé sestry Jiřiny
Srncové.
Valné hromady se zúčastnilo 28 delegátů zastupujících jednotlivé odbory, oddíly a výbor tělocvičné jednoty. Nejdříve starosta TJ br. Vladimír Ohlídal přednesl zprávy o stavu členské
základny, o činnosti výboru TJ Sokol za r. 2010,
o hospodaření TJ v r. 2010 a návrh rozpočtu na letošní rok. Ze zpráv mimo jiné vyplynulo, že
máme registrováno celkem 265 členů, z toho ale
jen 38 dorostenců a žáků a 17 dorostenek a žákyň,
že stále probíhají opravné a rekonstrukční práce
na sokolovně (např. oprava parket v přísálí, výměna oken v budově, přebudování posilovny na
barové zázemí pro společenské akce atd.) a že
velké úkoly nás ještě čekají, zejména zateplení
a fasáda budovy a také oprava střechy.
Poté zástupci oddílů a odborů přednesli své
zprávy o činnosti, ve kterých hodnotili výsledky
své oddílové činnosti. Za nadprůměrnou aktivitu

zaslouží pochvalu především Věrná garda, oddíl
historického šermu, oddíl šachu a vodácký oddíl.
Na závěr rokování vystoupili oba hosté, kteří
ocenili významný sportovní a společenský přínos
Sokola pro město Rajhrad a vzájemnou spolupráci
a vyjádřili pochopení pro časově náročnou a obětavou práci v dobrovolné občanské organizaci.
Jiří Žampach
místostarosta TJ Sokol Rajhrad

Jarní běh Gránicemi nabídl účastníkům pestré
zážitky.

lenky fair – play v sokolském sportu a tělovýchově
spojené s čestným jednáním,
b) mimořádný čin v duchu fair – play na sokolských akcích vedoucí například k obětování nebo
snížení své šance na výhru podle hesla „vítězit ano,
ale ne za každou cenu“, nebo k záchraně života případně zdraví jiných soutěžících.
Tady je důležité vědět, že je možno návrhy na
ocenění z jednot, žup nebo odborných útvarů podávat vždy do 31. října kalendářního roku na předepsaném tiskopise a s příslušnými doporučeními.
Řád pro udílení sokolské Ceny Aloise Hudce je
v plném znění také k dispozici v kanceláři župy.
Pamětní stuha ČOS se uděluje jednotám pouze
v roce výročí tělocvičné jednoty: 100, 110, 120,
130, 140 let od založení. Podmínkou je, že má tělocvičná jednota vlastní prapor! Žádost musí být
doručena Vzdělavatelskému sboru ČOS nejméně
3 měsíce před předáním a to s příslušnými údaji
o praporu, fotodokumentací a potvrzením projednání v předsednictvu župy.
Čestné členství v tělocvičné jednotě Sokol
a sokolské župě může přiznat zasloužilému členu
valná hromada tělocvičné jednoty nebo župy. Písemná forma tohoto ocenění je v kompetenci jednoty nebo župy. Uděluje se za mimořádnou sokolskou činnost v jednotě nebo v župě, a to zpravidla
na závěr aktivní činnosti člena, nebo při odchodu
do jiné jednoty nebo župy.
Jsou to tedy náměty nejen k zamyšlení, ale i návody, jak vyznamenat naše dobré a nejlepší spolupracovníky. Podrobnosti naleznete v příslušných
řádech, které jsou k dispozici v kanceláři župy.
Snad nemusím připomínat, že předání každého
ocenění by mělo mít oficiální ráz a vhodnou společenskou úroveň.
(jn)

Jarní běh Gránicemi
s podtitulem Příroda – nejlepší tělocvična – to
je tradiční akce znojemského Sokola, otevřená
všem dětem jako závod jednotlivců. Na trati 2 km
dlouhé s 80 m převýšením si děti vyzkouší např.
chůzi na chůdách, přechod potoka po lanové
lávce, vázání uzlů, hod na cíl (šiškou do stromu),
obvazování poraněné končetiny, závodníci určují
rostliny, které zde rostou, ale také pojmenovávají
význačné dominanty města Znojma, a s využitím přírodních podmínek tohoto členitého údolí
potoka plní ještě několik dalších obměňovaných
úkolů. Protože se rok od roku zvyšuje o tuto akci
zájem rodičů s dětmi, rozšířili jsme závody o tuto
kategorii. Ve čtvrtek 28. dubna jsme spolu strávili příjemné sportovní odpoledne.
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Sokolské srdce Jiřiny Srncové dotlouklo… Pohádkový les
V sobotu 9. dubna 2011 zemřela významná
členka TJ Sokol Rajhrad sestra Jiřina Srncová.
Téměř 70 let svého aktivního života strávila Jiřina Srncová v rajhradské sokolovně a na rajhradském sokolském hřišti. Narodila se v roce
1924 a do Sokola vstoupila jako čtyřletá žákyně.
V letech 1945–1948 byla náčelnicí jednoty a vedoucí dorostenek. V tomto období byla též náčelnicí VII. okrsku a členkou župního náčelnictva
sokolské župy Jana Máchala.
X. všesokolského sletu se zúčastnila jako dorostenka, na XI. sletě vedla dorostenky a cvičila
s ženami. Normalizační zásahy v 70. letech minulého století na čas narušily její sokolskou činnost, ale v roce 1984 do rajhradské sokolské jednoty opět aktivně vstupuje. Do pilné práce se
s plným nasazením pustila po roce 1989, kdy
podstatnou měrou přispěla k obnově rajhradského
Sokola pod křídly ČOS. V té době pracovala
v kontrolní a revizní komisi sokolské župy Jana
Máchala. Sedmdesátku oslavila v kruhu Věrné
gardy na XII. sletu, s Věrnou gardou cvičila na
župních sletech v Ostravě, Liberci, Kroměříži

a v Košicích, nechyběla na
XIII. všesokolském sletu
v Praze v roce 2000. Po zásluze jí byla Českou obcí sokolskou udělena medaile Za
věrnost, která jí byla slavnostně předána na IV. zasedání obecního zastupitelstva 23. června 1999. Její
jméno se objevilo mezi oceněnými sokolskými
pracovníky 9. listopadu 2002, kdy jí byla, při příležitosti 110. výročí založení sokolské župy Jana
Máchala, předána pamětní župní medaile. Zastupitelstva Rajhradu ocenilo sokolskou práci Jiřiny
Srncové udělením čestného občanství města Rajhradu. Toto ocenění převzala Jiřina Srncová
4. března 2005 při příležitosti oslav 100. výročí
založení TJ Sokol Rajhrad. V sobotu 16. dubna
2011 jsme se s Jiřinou Srncovou rozloučili.
Petr Žižka

Brňané mezi elitou

Tělocvičná jednota Sokol Střelice se 9. května
2011 rozloučila s naší sestrou Aničkou Kilianovou, která zemřela ve věku 84 let. Práci v Sokole
zasvětila celý svůj život. Dlouhou řadu let byla
cvičitelkou a náčelnicí naši jednoty. Nacvičovala
na několik všesokolských sletů a pod jejím vedením jsme se sletů zúčastňovali. Česká obec sokolská ocenila její nezištnou, obětavou a odpovědnou
práci Bronzovou medailí za sokolskou činnost.
Děkujeme Ti, sestro Aničko, že jsme mohli v Tvé
přítomnosti, prožívat krásné chvíle v sokolovně.
Budeme dlouho vzpomínat. Čest Tvé památce.
Sestry a bratři ze Sokola Střelice

Mladší žáci z oddílu Gullivers Sokol Brno I vybojovali v květnu na tradičním setkání nejlepších
florbalových týmů České republiky v Hranicích
na Moravě skvělé druhé místo. V prestižním turnaji nechyběli zástupci sedmi extraligových
klubů. Tým Gullivers SBI se jako jeden z účastníků nepůsobících v extralize postaral o velké
překvapení postupem do finále, ve kterém po dramatickém průběhu podlehl FBŠ Bohemians
Praha 2:4. Pozoruhodné jsou výhry Brňanů nad
Jaroměří 15:5 a nad Vítkovicemi 11:1.
(zh)

Poslední rozloučení
s Aničkou Kilianovou

Významné dny a výročí
ČERVEN
1861– nar. br. Karel Kettner, cvičenec Sokola Pražského a od r. 1882 náčelník Sokola Brno
I, 1886-1888 náčelník Sokolské župní jednoty
Moravské a poté člen náčelnictva ČOS
1891 – nar. br. JUDr. Ladislav Feierabend,
člen ČOS, národohospodář a politik, čelný člen
odboje v politickém ústředí, sdružující organizace pro shodu s exilovou vládou. Později se stal
jejím členem. Po únoru 1948 byl nucen opět
uprchnout. Stal se činným členem Rady svobodného Československa, působil v čs. exilovém rozhlasu.
1921 – nar. br. Ing. Jiří Herzán, cvičitel a závodník Sokola v Třebíči. V době násilného umlčení Sokola pracoval jako vedoucí táborů v přírodě. V roce 1990 přijal funkci starosty Sokola
v Třebíči a poté i v sokolské župě plk. Švece. Později se stal zakladatelem a organizátorem pobytu

v přírodě a vodní turistiky v jednotě, župě
i v ČOS, kde byl činným členem náčelnictva
ČERVENEC
1921 – nar. br. Petr Chrastina, člen, gymnasta, atlet a sportovec Sokola Dejvice. Po únoru
1948 emigroval do Kanady, kde se stal úspěšným
podnikatelem, spoluzakladatelem jednoty Sokola T.G. Masaryka v Montrealu, dlouhodobým
členem výboru a poté místostarostou
SRPEN
1891 – zemřel br. Jan Neruda, básník spisovatel, mladočeský novinář, prozaik a redaktor deníků Čas, Hlas, Národní listy i beletristic. časopisů Květy, Lumír aj., v nichž vytvořil český
fejeton. Je považován za klasika české literatury.
Miloval svůj národ, proto se stal zakládajícím členem Sokola Pražského, radoval se z jeho rozvoje,
účastňoval se jeho akcí, přispíval o něm do veřejného tisku.

Veřejná cvičební hodina v Syrovicích
Již tradičně se posledního dubna sešli v syrovické sokolovně cvičenci se svými cvičiteli při veřejné cvičební hodině. Jako první bylo na pořadu
vystoupení rodičů s dětmi ve skladbě s obručemi,
poté předškolní děti cvičily na trampolínce a na
koberci. Mladší a starší žákyně předvedly cvičení
na hrazdě a na lavičce, mladší i starší žákyně měly
připravenou pódiovou skladbu.

Mladší žáci vystoupili na trampolíně, na kruzích a také předvedli krátkou ukázku florbalového tréninku. Po ukončení veřejné cvičební hodiny vzplál táborák, samozřejmě došlo i na
opékání špekáčků a společné upálení čarodějnice.
K závěrečnému bodu programu se cvičenci po setmění vydali na stezku odvahy.
Věra Jašková, vzdělavatelka Sokola Syrovice

na Špilberku
„Dobrý den děti, vítáme vás v Pohádkovém
lese. Věříme, že pohádkové bytosti, které potkáte,
se vám budou líbit, dají vám úkol, který snadno
zvládnete a určitě vás i odmění.“
Toto slyšeli od Křemílka a Vochomůrky všichni,
kteří přišli v sobotu 21. května 2011 na brněnský
hrad Špilberk a ať už cíleně nebo omylem se ocitli
na startu Pohádkového lesa, který pro děti připravila sokolská župa Jana Máchala a Sokol Brno Žabovřesky. Hned na stratu děti dostaly první úkol.
Namalovat pěkný obrázek, který bude vystaven
v galerii u Pařezové chaloupky.
Pak se děti s rodiči odvážně vydali po cestě za
pohádkami. Čekaly tam na ně pohádkové bytosti
se svými úkoly a odměnami. Děti potkaly deset
pohádek:
Maxipsa Fíka s jeho autíčkem, Hrnečku vař
s barevnými bublinami, Perníkovou chaloupku
s výbornými perníčky, Zlatovlásku v jejím altánku,
Popelku s miskami plnými hrachu, Kocoura v botách a jeho bludiště, Indiány na indiánských slavnostech, Sněhurku s červivým jablíčkem, spoustu
vodníků, jejich rybičky a stříkací pistolky a Čarodějnice na košťatech s dračími vejci.
Nakonec přišli všichni opět na start, který se zatím přeměnil na cíl. Tam děti ukázaly, že splnily
všechny úkoly pohádkových bytostí, dostali pohádkový diplom a Křemílek s Vochomůrkou je pozvali na návštěvu do Pařezové chaloupky. Tam si
na stromě lízátkovníku“ každý našel svou odměnu
– že neuhodnete, jakou?
Pohádkové bytosti byly nadšené počtem dětí
(přišlo jich asi 150) a jejich šikovností a už teď se
těší, že se s nimi příští rok opět uvidí.
Šťastné děti plné dojmů, vyčerpaní a přesto usměvaví rodiče, příjemně unavené pohádkové bytosti – všechny uvnitř hřeje příjemný pocit, ať už
z dobře splněných nebo dobře připravených pohádkových úkolů – a to přece stojí za to!

V sobotu 21. května prožívaly děti na cestách pod
brněnským Špilberkem při tradiční akci sokolské
župy Jana Máchala a Sokola Žabovřesky pohádkové příběhy.

Obhájili třetí místo
Florbalové družstvo mužů Sokola Syrovice
odehrálo v Brně-Lesné od září do května 10 turnajů v rámci amatérské florbalové ligy. Díky vítěznému závěrečnému turnaji se syrovickému
celku podařilo obhájit loňské třetí místo.
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Uznání pro divadelní soubor Sokola Židlochovice
Divadelní odbor Sokola Židlochovice patří neoddiskutovatelně ke kulturnímu životu našeho
města. Díky své cílevědomé práci byl Českou obcí
sokolskou pozván k účasti na VII. Národní přehlídku sokolských divadelních souborů, která se
konala v Boskovicích. Představení našeho souboru
bylo v pátek 1. dubna 2011 a bylo zahajovací inscenací přehlídky.
Na národní přehlídku jsme jeli s veselohrou
Františka Ferdinanda Šamberka Jedenácté přikázání, v úpravě Richarda Mihuly, kterou jste
mohli vidět na našem jevišti v listopadu 2010
a v reprízách 23. a 24. 3. 2011. Přezkoušení a přípravy na přehlídku zabraly dva měsíce intenzivní
práce všech zúčastněných. Každý se zaměřil
především na další zdokonalení a osvojení role
a plné zvládnutí typologie postav.
Z vlastního vystoupení byla cítit uvolněnost
herců, jejich pohoda, hravost, humor a smysl pro
situační komiku. Počáteční nervozita a tréma byly
potlačeny přípravou scény, ozvučení a osvětlení.
Celý soubor podal dobrý kolektivní výkon, za
který získal uznání přítomných.
Po představení se soubor sešel s představiteli
pořadatele, tj. zástupci České obce sokolské (ČOS)
na neformální besedě, kde převzali z rukou vzdělavatele ČOS, bratra Doc. RNDr. Zdeňka Mičky,
CSc., Pamětní list. Pánové Karel Semerád, režisér
Divadla Zlín a Bohumil Gondík, 1. náměstek
vzdělavatele ČOS zhodnotili představení a upozornili na některé nedostatky. Šlo především o některé opožděné nástupy a s tím související dodržování temporytmu inscenace. Na druhé straně
vyzdvihli celkový dojem z inscenace a její zpracování.
Z hereckých výkonů byli oceněni zejména Milan Košar st. za roli Králíčka a kultivovanou jevištní řeč a Tonda Houdek za výkon v roli Pecky,
který svou lidovostí zvládal úskalí všech situací,
které před něho jeho až chorobná ctižádost v roli
stavěla. Z hudebního hlediska byl oceněn song
Střely v podání Milana Sklenského. Ocenění
jmenovaného nijak nesnižuje práci ostatních účinkujících. Musíme ocenit disciplinovanost, sebekázeň a dodržování režijního záměru všemi účinkujícími, což přispělo k celkové úrovni představení.

Zálesácká zdatnost
V rámci župního zálesáckého závodu zdatnosti
uspořádal Sokol Hrušovany u Brna 30. dubna tradiční branné závody. Závodníci si vyzkoušeli nejen svoje znalosti o přírodě, zdravovědě, topografii, uzlech, morseovce, stavbě stanu, ale také svou
fyzickou zdatnost v hodu na cíl, ve šplhu na laně
a lanové lávce. Výsledky – mladší kategorie 711 let: 1. Táborníci Hrušovany (Martina Juráková,
Eva Krafková, Lída Humlíčková), 2. Sokol Nové
Bránice I (Štěpán Oulehla, Jan Střecha, Matěj
Schoř), 3. Sokol Nové Bránice II (Ondřej Zoufalý, Adam Šembera, Vít Pokorný). Starší kategorie (12-15 let): 1. Táborníci Hrušovany (Denisa
Procházková, Štěpán Chalupa, Pavel Pospíšil), 2.
Sokol Nové Bránice (Vojtěch Oulehla, Tomáš
Pexa, Tomáš Nešpůrek), 3. Sokol N. Bránice II
(Michal Weber, Martin Oulehla, Lucie Malíková).

V závěru besedy poděkovala sestra Doc. PhDr.
Květoslava Volková, jednatelka vzdělavatelského
odboru ČOS za práci a aktivitu celého souboru
a vyzvala nás k prohloubení spolupráce při současné nabídce pomoci ze strany ČOS.
Převážná část souboru absolvovala zbývající
část přehlídky, tentokrát v rolích diváků, ale hlavně
kolegů. Měli jsme možnost setkávání a výměny
zkušeností s ostatními soubory. Bylo to zajímavé
pozorování práce jiných amatérů, bylo pro
všechny inspirativní a motivující. Velmi zajímavé
bylo uvedení Prodané nevěsty, kterou společně

nacvičily soubory z Pyšel, Slatiňan, Lázní Toušeň
a Prahy-Královských Vinohrad, pod záštitou
Vzdělavatelského odboru ČOS. Na tomto představení bylo vidět, že i amatérské divadlo, pokud
má odpovídající zázemí a možnosti, může vytvořit inscenaci na profesionální úrovni.
Z našeho pohledu jsme zaznamenali pouze jeden, ale o to výraznější nedostatek, a to malou návštěvnost způsobenou nedostatečnou propagací
jednotlivých představení. Tento problém se netýkal pouze našeho souboru, ale obecně celé přehlídky.
Lubomír Spáčil

Členové oddílu všestrannosti Sokola Vranovice absolvovali během aprílového výletu do přírody pestrý
a zajímavý program.

Aprílový výlet do přírody plný zážitků
Oddíl všestrannosti Sokola Vranovce zorganizoval 2. dubna pro své členy z řad žákovských
družstev jednodenní aprílový výlet do přírody. Zájem byl velký, celkem jelo dvacet děvčat a kluků
a sedm dospělých.
Na nádraží byly děti rozděleny do dvou družstev na modré a červené a v těchto skupinkách pak
děti celý den soutěžily a získávaly body. Za ně pak
dostaly speciální peníze „vlky“ a „vlčky“ a za ty
si mohly v obchůdku „U Vlka“ nakoupit různé
dobroty a malé věcné ceny.
Už ve vlaku jsme začali hrát veleúspěšnou hru
„Garibaldi“, a sbírat tak body. Ve Vlkově na nádraží na nás už čekala sestra Jana, nikoli však
s chlebem a solí, ale s vajíčkama. Každé dítě mělo
to své střežit a opatrovat jako oko v hlavě, protože
za neporušené vejce mohlo získat body pro své
družstvo. To, že vajíčka byla uvařená, jsme dětem
tak nějak zatajili.
Našim cílem byla chata na samotě u rybníka,
vzdálená asi 5 km od nádraží. Modří i červení putovali s mapou v ruce každý svojí trasou, na které
bylo pět kontrolních stanovišť s dovednostními,
znalostními i žertovnými (aprílovými) úkoly. Děti
měly například během cesty nalézt věc začínající
na každé písmenko z abecedy. A zkuste najít něco,
co začíná na „Y“, absolvovat štafetový běh kolem
hřiště se zavázanýma očima, nebo oprava textu
z historie naší vlasti o „praotci Čechomorovi, jak

přišel na horu Šíp“.Obě družstva v přádku dorazila
do cíle, kde na ně čekal další úkol, rozdělat oheň
a uvařit gulášovou polévku v kotlíku ze surovin,
které si děti směnily za získané body. A musím
uznat, ač bych to nikdy neřekla, že i slazená polévka nechutná špatně. Po výborné polévce jsme si
ještě opekli špekáčky, abychom zahnali hlad a nabrali sílu do dalších her. Poté jsme vyrazili jako lovečtí psi pomoci „línému hajnému“ ulovit co nejvíce zvěře a získat tak nějaký ten další bod pro svůj
tým. A tak se běhalo po lese a hledaly se obrázky,
na kterých byly kachny, husy, bažanti, zajíci, vlci,
kanci, srnky, jeleni… Děti se snažily zapamatovat
si přesné souřadnice na obrázku, kde se které zvíře
nachází a ulovit je. To se to střílí, když zastřelíte
orla, který je chráněný a přijdete tak o tisíc bodů.
Pak jsme vyrazili do lesa na jahody. Však to znáte,
v dubnu je les plný jahod zcela běžně. Nebo ne?
Tak to je jen malá ukázka toho, co jsme za celý
den stihli.
Velký dík patří všem, kdo se zúčastnili a také
doprovodu, který tvořili Marie Goliášová, Jana
Hladká, Marta Goliášová, Helena Hladká, Jirka
Korčák, Dominik Kurka, Romana Zajícová
a Věrka Tesařová (maminka doprovodka).
Den nám utekl jako voda a večer jsme se v pořádku a vrátili domů se spoustou zážitků a pamětním listem.
Marie Goliášová, Jana Hladká
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