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Sokolové v odboji
Kapitoly zaznamenávající odvahu a odhodlání
aktivních členů Sokola Komín vzdorujících v průběhu druhé světové války v zahraničí nacistické
okupaci byly zpracovány z iniciativy Sokola Komín
a nyní je možno se s událostmi plnými rizika, nebezpečí, bolesti, utrpení, bohužel i ztrát na životech,
ale v případě těch šťastnějších postav i poválečného
návratu domů seznámit na župních webových stránkách www.sokolmachal.cz. Text v rozsahu asi dvaceti rukopisných stran byl čerpán a doplněn fotografiemi z paměti ústřední postavy dění Antonína
Staňka narozeného v roce 1915 v Komíně.

Proti rakovině
ČOS navázala spolupráci s organizací Dialog
Jessenius. Informujeme o chystaném celorepublikovém projektu Ruce na prsa, který má za úkol
upozornit na jednu z nejzákeřnějších nemoci současnosti – rakoviny prsu. Školení na samovyšetření
bude v Brně probíhat v Galerii Vaňkovka ve dnech
21. 1.–2. 2. 2014 a v Olympii Brno 8. 7.–20. 7. 2014.

Letošní sokolské slavnosti v Roudnici nad Labem sice nepřálo počasí, ale na radosti to téměř
sedmi tisícům účastníků při vystoupeních pod Řípem nijak nevadilo, jak potvrzují ohlasy cvičenek
ze Sokola Ořechov v článu na třetí straně.

ČOS PO X. SJEZDU: EKONOMICKÁ STABILITA A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Polovinu členské základny tvoří mládež
V Praze se ve dnech 22. a 23. června 2013 konal X. sjezd České obce sokolské. Významnými
hosty jednání byli náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jan Kocourek, předseda sdružení sportovních svazů Zdeněk Ertl a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Delegáty
za župu Jana Máchala byli bratři Doležel, Džavoronok, Krutiš, Suchánek, Vlk, Vyzina a sestry Macounová a Ryšavá. Starostkou ČOS byla zvolena
opět Hana Moučková.
Předseda ČOV J. Kejval ve svém vystoupení mj.
uvedl, že český sport, aby dostál slyšení v rámci
naší politické reprezentace a celostátních struktur,
musí mít pouze jednu zastřešovací organizaci, která
bude zastupovat zájmy všech ostatních a touto zastřešovací organizací byl dle dohody zvolen ČOV.
Starostka ČOS sestra Moučková ve své zprávě
zdůraznila základní okruhy, jimž bude třeba věnovat důkladnou pozornost. Jsou to:
- ekonomická stabilita
- vícezdrojové financování
- spolupráce s obcemi, městy a kraji
- organizační struktura – legislativa, účinnost nového občanského zákoníku
- stabilizace klimatu ústředí
- společenská reprezentace ČOS – „zviditelnění“
naší organizace
- užší spolupráce, propojení ústředí a sokolských žup
- oslavy 150. výročí založení Sokola a XV. všesokolský slet bez dluhů
- zahraniční aktivity ČOS a spolupráce, Světový
svaz sokolstva
- oblast nemovitého majetku, pojištění
- členská základna

Struktura naší členské základny – z celkového
počtu 161 824 členů je asi 50 procent dětí a mládeže do 26 let. Členové jsou sdruženi v 1120 tělocvičných jednotách a 42 sokolských župách. Nepodařilo se zbrzdit, natož zastavit dlouhodobý
nepřetržitý trend, a to pokles členské základny. Příčin je několik – generační, ekonomické, ale také
programové. Příčiny musíme důsledně a objektivně
definovat, vyhodnotit a přijmout konkrétní plán,
jak vývoj průběžně měnit v náš prospěch.
Usnesení – sjezd uložil
Předsednictvu ČOS podat zákonodárným orgánům České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy návrh na vyhlášení 8. října Památným dnem sokolského hnutí – termín do 31. 12.
2013
1. Předsednictvu ČOS a jeho programové radě
připravit program spolku s výhledem do roku 2018
a tento materiál předložit k projednání nejpozději
na jarním zasedání výboru ČOS v roce 2014
Sjezd v souvislosti s legislativními změnami
1. Kontroluje:
a) nutnost upravit znění stanov v souvislosti
s přechodem na nový institut spolku, pobočných
spolků včetně úprav terminologie v návaznosti na
schválený nový občanský zákoník
b) nutnost přečíslování odstavců – formální
úpravy textace
c) nutnost úpravy stanov v souvislosti s potřebou
zajistit majetek ČOS proti zcizování
2. Ukládá předsednictvu ČOS zajištění změny
stanov za účelem uvedení stanov do souladu s institutem spolku a pobočných spolků v intencích nového občanského zákoníku, dále za účelem zajiš-

tění majetku ČOS proti zcizování a úpravy formální stránky stanov.
Následně po projednání změny stanov ve výboru
ČOS pověřuje sjezd výbor ČOS ke schválení
změny stanov, které bude v souladu s ustanovením
odst. 9.5.5.3. stanov platit do nejbližšího sjezdu
ČOS, který o ní rozhodne s konečnou platností.
Nové vedení ČOS – starostka: Hana Moučková, 1. místostarosta: Oldřich Lomecký, místostarosta: Jiří Juřena, jednatel: Miroslav Kroc.
Členové předsednictva: Josef Těšitel, Pavel Kramoliš, Miroslav Vlk, Tomáš Kučera, Helena Rezková. Předseda kontrolní komise: Oldřich Šlezinger (Sokol Brno I).
Náčelník ČOS: Petr Svoboda, 1. místonáčelník:
Pavel Strejček. Náčelnice ČOS: Lenka Kocmichová, 1. místonáčelnice: Ludmila Raková.
Vzdělavatel: Zdeněk Mička, 1. náměstek vzdělavatele: Bohumil Gondík. Předseda odboru
sportu: Petr Svoboda, 1. místopředseda: Milan
Džavoronok (Sokol Brno I), 3. místopředseda:
Stanislav Vyzina (Sokol Brno I).

Oceněný Choupenitch
Šermíř Sokola Brno I Alexander Choupenitch
byl vyhlášen nejúspěšnějším sportovcem ČOS za
rok 2012 v kategorii dorostu. Mezi dospělými obsadila plážová volejbalistka Hana KlapalováSkalníková (rovněž SBI) třetí místo. Slavnostní
vyhlášení se konalo v Tyršově domě za účasti starostky ČOS Hany Moučkové, náměstka ministra
školství, mládeže a tělovýchovy Jana Kocourka
a předsedy odboru sportu ČOS Petra Syrového.
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Stručně z předsednictva výboru župy Nelze vyčkávat
9. 5. 2013
- dotace z MŠMT na opravy a údržbu TVZ – žádost na 263 354 000 Kč, obdržená dotace
24 742 000, tj. 9 % ze žádosti. Počet žádajících TJ
850, akceptováno 704.
- br. Kratochvíl průběžně sleduje kalendář dotací
z kraje, jednoty budou informovány
- návrh br. Karla Svobody na vypsání sbírky na
postiženou oblast v americkém Westu, ČOS zaslala
finanční dar
- br. Pikula podal zprávu z jednání výboru ČOS
19.–20. 4., částka ze Sazky, rozpočet na rok 2013 ve
výši 117 milionů
- projednány podmínky pro výši členských známek na rok 2013-14
- 4. 5. se konal přebor župy v atletice na hřišti
Sokola Brno I, účast 158 dětí, 8. 5. proběhl tradiční
Olympijský šplh, účast 39 závodníků, 8. 5. se 42
dětí z TJ Nové Bránice a Hrušovan účastnilo soutěže ZZZ, zvítězilo družstvo NB
- dotace ze župy se nebudou rozdávat plošně, ale
podle aktivit v jednotách
- obdrženy dotace z Magistrátu města Brna, např.
na volnočasové aktivity dětí
- zástupci TJ Němčice chtějí vybudovat nové
multifunkční hřiště, peníze žádají z EU, župa napíše doporučení
- doporučení jednotám na území Brna zapojit se
do projektu Brno zdravé město alespoň jednou
ukázkovou hodinou
- festival sokolské kultury, smyslem akce je otevření stadionu pro širokou veřejnost, spojením umění
a sportu propagovat Tyršovu sokolskou myšlenku,
ve dnech 11.–18. 6. proběhne několik akcí na stadionu SBI, např. dialog mezi sportem a uměním, přednáška o sokolské architektuře, divadelní představení
- letošní rozpočet vzdělavatelského odboru
20 000 Kč, o dotaci lze žádat na ČOS
- návrh na vytvoření loga sokolské župy
- nové webové stránky, vedoucí odborů zašlou
požadavky na svoje záložky
- ses. Ryšavá se zúčastnila akce Program Sokola
– informace: vytvořeny pracovní skupiny, špatná
komunikace např. mezi náčelnictvem a ÚŠ, potřeba
placených trenérů, školení na svazech, nepracuje
Rada pro vzdělávání
- br. Pikula – je třeba žádat o dotaci kraje na akci
„ U nás v Sokole“
- br. Chalupník informoval o úspěších znojemských gymnastů, oddílu kulečníku a stolního tenisu
- ses. Ryšavá děkuje členům, kteří se zapojili do
Olympijského šplhu, vyzdvihla zástupce Sokola
Brno I, Nových Bránic, Syrovic, Jundrova, Ořechova, Rosic, Sobotovic a Neslovic, zvláštní pochvalu si zaslouží bratři Robert Šimík a Jiří Krejčí
- upozornění – připomínáme gramaticky správné
psaní názvu jednot TJ Sokol….
11. 6. 2013
- Sokol Střelice žádá o prodej pozemku obci,

(původně plánovaná směna nepředložena), Sokol
Ořechov žádá o odprodej nevyužitého pozemku pro
obecní účely, Sokol Veverské Knínice o postoupení
tělocvičny včetně pozemku do majetku obce - vše
schváleno
- dotace z MŠMT přeposlané z ČOS – částečná
úhrada údržby provozu poskytnuto 1 048 470 Kč
(požadavek TJ župy 26 400 000 Kč), organizace
sportovní činnosti, poskytnuto 147 989 Kč, návrh
na rozdělení dotací jednotám a návrh na krácení dotace z programu sportovní činnost jednot, pokud
doposud neobjednaly členské známky,
- smlouvy s jednotami zatím nelze vyhotovit, nejsou k dispozici pokyny z MŠMT
- rozprava o novém klíči rozdělení dotací na provoz a údržbu
- pomoc jednotám postižených povodní, budou
osloveny TJ viz příloha, za župu navržena částka 50
- byly zpracovány požadavky na granty vzdělávání cvičitelů všestrannosti a vybavení tělocvičen letos upřednostněny pouze jednoty
- letošní dotace na provoz a činnost župy – vyúčtování je nutno navýšit z vlastních zdrojů
- informace o kandidátech na nové volební období
- návrhy na uspořádání Sokolského Brna v roce
2015
- setkání členů českých a slovenských žup na Javorině – plánován zájezd členů TJ župy
- v nových volbách na předsedkyni koordinační
rady byla zvolena ses. Lída Ryšavá
- TJ Znojmo – nutná oprava stropu v tělocvičně,
propadl se
- dotaz br. Kadlece z TJ Radostice na ekologický
audit veřejných budov
11. 9. 2013
- br. Pikula zašle termínovou listinu pro zajištění
technické činnosti tělocvičných jednot
- žádost Mělčan o dotaci z programu 133 512
MŠMT doporučena
- žádost Sokola Znojmo o prodej nevyužitých pozemků městu, schváleno
- odbor sportu ČOS nebude od roku 2014 posílat dotace plošně, ale pouze formou grantů
- Zahradní slavnost uspořádal 27. 8. SBI, navázana byla spolupráce s občanským sdružením Post
Bellum, na projektu Paměť sokolů
- Sokolské Brno 2015 – výzva k tvorbě stadionových skladeb
- zaslán ekonomicko-legislativní monitoring, obsahuje zprávy a informace, které se nějakým způsobem týkají činnosti Sokola, zákony související
s novým občanským zákoníkem
- informace o pojištění majetku ČOS, nově uzavřen dodatek o pojištění cvičitelů a trenérů
v 06/2013
- rozprava o novém klíči rozdělení dotací na provoz a údržbu, zpracování údajů z TJ pro rok 2013
nebylo využito, dotace přiděleny dle pasportů.

Akce OV župy doplněné o významné akce v TJ
11.–13. 10.
19. 10.
2. 11.
9. 11.
24. 11.
24. 11.
8. 12.
14. 12.
26. 12.
5. 1.

Podzimní sraz žactva
Gymnastická průprava pro žactvo
Aerobik – seminář
Oblastní sraz mužů
Seminář pro ženy a seniorky
Seminář RD + PD
Župní přebor v plavání
Gymnastický dvojboj pro žactvo
Štěpánský běh
Župní přebor v basketbalu

Moravské Bránice
Sokol Brno I
ZŠ Horní, Brno
Sokol Brno I
Sokol Brno I
Sokol Brno I
Brno - Lesná
Prštice
Syrovice
Sokol Brno I

Z nového občanského zákoníku (NOZ) plynou
i pro občanská sdružení změny, s účinností už od
1. 1. 2014. Prozatím je nutno vše připravovat k tomuto datu, není možné vyčkávat, byla by to ztráta
času. Tato změna generuje požadavek na změnu
Stanov ČOS a na registraci všech žup a tělocvičných jednot jako samostatných pobočných spolků
ČOS (hl. spolek). Bez registrace totiž tyto organizační jednotky, přes jejich samostatnou právní subjektivitu, nebudou po 31. 12. 2016 existovat, zaniknou se všemi důsledky (majetek)! Prozatím
nejsou známy všechny prováděcí předpisy, avšak je
třeba postupovat kupředu s legislativním materiálem, který je k dispozici.
Klíčové jsou tyto skutečnosti (ve smyslu NOZ):
a) odpovědnost hlavního spolku za závazky
spolků pobočných
b) statut „veřejné prospěšnosti“ – pokud nebude
spolek mít, pak je velmi vážně ohroženo financování. ČOS – příjem dotačních titulů.
c) ochrana majetku a s tím spojeno vymezení
způsobu jednání hlavního i pobočných spolků,
ochrana zájmů celé ČOS.
Plnění úkolu daného 10. sjezdem ČOS odpovědnost činovníků na všech úrovních řízení za
zdárnou registraci do veřejného registru!
Usnesení 6/1 předsednictva ČOS pověřuje statutární zástupce k zajištění zadávacího řízení ve věci
zápisu pobočných spolků do veřejných registrů,
které bude nutno učinit ve vazbě na nový občanský
zákoník. Statutární zástupci jsou tímto pověřeni
k provedení veškerých souvisejících právních aktů.
V souvislosti s informovaností organizačních
složek ČOS pro tento důležitý legislativní krok
bude připravena a distribuována infobrožura.
Usnesení předsednictva ČOS schvaluje uzavření
mandátní smlouvy na zpracování a vydání informační brožury, jejímž cílem bude zajistit předání
informací o legislativních změnách, které s sebou
přináší platný občanský zákoník. Určena je pro
členy a činovníky organizačních jednotek ČOS, jež
budou zapisovány do veřejných registrů, která bude
obsahovat i poučení o právech a povinnostech
osoby zapisované do veřejného registru, vzor dokumentů, které jsou potřebné pro zápis za cenu ve
výši Kč 294 600,– vč. distribuce do organizačních
jednotek.

Valná hromada župy
Valná hromada župy Jana Máchala zvolila na jednání konaném 17. 4. 2013 předsednictvo výboru župy
ve složení: starosta Ludmila Ryšavá, místostarosta
Josef Kratochvíl a Jiří Chalupník, jednatel Libuše Kišová, hospodář Milena Blatná a členové Leopold Pikula, Iva Oulehlová, Jiří Kadlec a Eva Fridrichovská.
Kontrolní komise: Antonín Grégr, Růžena Rejdová
a Jana Švábenská. Náčelník Oto Suchánek, náčelnice
Eva Dudová, předseda odboru sportu Milan Džavoronok, vzdělavatel Michal Doležel.
Z usnesení: Uplatňovat zásady při shromažďování, evidenci a ochraně osobních dat členů jednot, plnit povinnosti vůči župě a ČOS, zejména
v určených termínech předávat požadované údaje
– hospodářské ukazatele, statistiku o členské základně, registraci sportovních oddílů, vyúčtování
dotací, pečovat o majetek, dodržovat termíny revizí, předložit ČOS návrh na přerozdělení finančních prostředků ze spolkových příspěvků: 85 %
jednota, 10 % župa, 5 % ČOS a předkládat odboru
majetku ČOS požadavky na vypracování metodiky
- směrnice pro tvorbu paspartu.
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Župu Jana Máchala zastupovalo v Roudnici ve všech skladbách 245 cvičenců a cvičenek

Ořechovské sokolky pod Řípem
Ještě neuplynul ani rok od XV. Všesokolského
sletu, kterého se ořechovské cvičenky společně
s více než 15 000 dalšími členy Sokola zúčastnily,
a už dorazilo pozvání na další významnou akci,
tentokrát od sokolské župy Podřipské. Tato událost, nazvaná příznačně Sokolové pod Řípem, se
konala ve dnech 25. a 26. května 2013 v Roudnici
nad Labem a navazuje na mnohaletou tradici, neboť župa Podřipská za celou svoji historii uspořádala již 35 sletů, z toho 11 se jich konalo přímo
v Roudnici na Tyršově stadionu. Účast předčila
očekávání organizátorů – přihlásilo se více než
6800 účastníků ze všech 42 sokolských žup. Jako
zástupkyně župy Jana Máchala z Ořechova jsme
tedy rozhodně nemohly chybět a pozvání jsme bez
váhání a s nadšením přijaly. Župu Jana Máchala
zastupovalo v Roudnici ve všech skladbách celkem 245 cvičenců a cvičenek.
Na místo konání jsme dorazily již v pátek, kdy
začaly zkoušky hromadných skladeb a pokračovaly dále celou sobotu až do nedělního dopoledne
před samotným vystoupením. Pro účastníky byl
v rámci doprovodného programu naplánován
i společný výstup na Říp, kterého jsme se ale bohužel nemohly zúčastnit, protože se překrýval se
zkouškou naší skladby. Ochuzeny o turistickou
a poznávací část našeho výletu jsme ale nezůstaly
a vše jsme si nakonec vynahradily procházkou po
Roudnici, krásném udržovaném městě rozkládajícím se na levém břehu Labe. Toto městečko, ve
kterém žije 13 tisíc obyvatel, má velmi bohatou
historii a může se chlubit mnoha památkami, jimž
jednoznačně vévodí mohutný barokní zámek patřící rodu Lobkowiczů, který se nachází v samotném centru Roudnice.
Přátelská atmosféra a radost z opětovného setkání s cvičenci a cvičenkami ostatních žup se nesly celým víkendem a byly znát nejen při společných zkouškách, ale i ve spartánsky zařízených
tělocvičnách, které se pro tento víkend staly naší
ubytovnou. Na tyto skromné podmínky jsme ale
zvyklé a někdy jsme za ně i rády, zvlášť když si po
večerech můžeme ve velkém kolektivu, který
jedna školní tělocvična dokáže pojmout, společně
vyprávět veselé historky nebo si zazpívat.
Našemu nadšení z dalšího sokolského sletu bohužel nepřálo počasí, kvůli kterému byl i původně
naplánovaný slavnostní průvod městem značně
omezen. Celou neděli, tedy hlavní den celé akce,
pršelo a pršelo. Všech dvanáct skladeb, které byly
na této akci předvedeny, se tedy konalo na rozmoklém stadionu a za citelného chladu. Nepřízeň
počasí nás ale o chuť předvést nacvičené skladby

nepřipravila, naopak celkový dojem ještě umocnila, neboť nikdo z přihlížejících nemohl pochybovat o tom, že jsme všichni skutečně cvičili v duchu sokolského hesla: Tužme se!
Na akci Sokolové na Řípu si naše sestava ořechovských cvičenek zopakovala skladbu Kontrasty,
která sklidila velký úspěch na loňském XV. Všesokolském sletu a mezi námi sokolkami si získala
oblibu i díky slušivým červenobílým šatům doplněným o bílé šály. Druhá skladba byla zcela nová
- šlo o Waldemariánu autorky J. Žitné, která se
cvičí s trekovými holemi, a připravily jsme si ji pod
vedením starostky župy Jana Máchala Lídy Ryšavé. Tuto skladbu jsme si pak za úžasné atmosféry
zacvičily ještě na veřejném cvičení v Nových Bránicích a také na ořechovské akci Roztančená škola.

I přes zimu a déšť jsme si z Roudnice odvezly
mnoho nových dojmů a zážitků a naše poděkování
patří všem organizátorům a autorům skladeb, pracujícím na přípravě této akce celý předchozí rok,
i ostatním sokolům a sokolkám, se kterými jsme si
měli opět možnost zacvičit a sdílet naši zálibu
v aktivním trávení volného času.
Máme velkou radost, že naše nadšení dokáže
strhnout i ostatní, což se projevuje zvyšující se
účastí cvičenek ve cvičebních hodinách. Rády
mezi sebou přivítáme každého, kdo by si rád pravidelným pohybem zlepšil zdraví, zregeneroval
ducha i tělo a třeba se k nám i připojil při našich
společných nejen cvičebních výletech po celé republice.
Za ořechovské cvičenky Svatava Vašicová

Projekt Stolpersteine – Kameny zmizelých
V pátek 19. července se na dvou brněnských
adresách uskutečnilo pokládání Kamenů zmizelých (Stolpersteine). Jde o celoevropský projekt
připomínající oběti nacismu položením ,,dlažební
kostky“ s mosaznou destičkou a nápisem před
dům, kde oběti nacismu žili. Po celé Evropě je již
položeno 40 000 těchto Kamenů zmizelých. V České republice pak přes 800 a v Brně 62. Sokol
Brno I se jako první ze sokolských jednot do pro-

jektu zapojil letos poprvé a uctil tak památku
svých židovských členů zavražděných během
druhé světové války na základě rasových zákonů.
V blízké budoucnosti položí Sokol Brno I dalších
44 Kamenů i ostatním obětem z řad členstva Sokola Brno I.
Více informací o židovských obětech z řad
členů Sokola Brno I, kterým byl letos projekt Stolpersteine věnován, naleznete na www.zob.cz.

Dlažební kostky s mosaznou destičkou opatřenou osobními údaji přispívají v rámci projektu Stolpersteine
k uctění památky židovských občanů zavražděných během druhé světové války.
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Hanka a Patricie
uspěly v Soulu

Nejúspěšnější dvojice přeboru ČOS v plážovém volejbalu v Brně.

Přebor ČOS v plážovém volejbalu
V areálu sokolského koupaliště na Brněnské
přehradě uspořádala župa Jana Máchala přebor
ČOS v plážovém volejbalu mladších a starších
žáků a žákyň. Turnaj byl otevřený i pro nesokolská družstva. V sobotních zápasech mladších žáků
a žákyň startovaly tři dvojice chlapců – termín kolidoval s turnajem šestkového volejbalu - a deset
dívčích dvojic. Kluci hráli každý s každým dvoukolově a vyhrála dvojice Tadeáš Tezzele–Matyáš
Džavoronok ze Sokola Brno I, děvčata hrála ve
skupinách a zvítězila rovněž dvojice Sokola Brno I
Miroslava Dunárová–Šarlota Svobodová.
Na nedělní turnaj starších žáků se přihlásilo 19
dvojic. Hrál se pavouk pro 16 dvojic na dvě porážky, tři dvojice jsme museli odmítnout. Přijeli

účastníci z celé republiky (Praha, Pardubice,
Opava, Mnichovo Hradiště, Znojmo) a turnaj měl
dobrou úroveň. Zítězila pražská dvojice Martin
Kočka–Martin Kop.
Také starší žákyně hrály na dvě porážky a stejně
jak u kluků byla úroveň skvělá. Vyhrála brněnská
dvojice Kristýna Pavlovská–Kateřina Flajšingerová.
Po oba dny se na Sokolském koupališti urputně
zápolilo o každý míč, fandilo, viděli jsme radost
i zklamání mladých adeptů tohoto krásného sportu.
Přes špatnou předpověď nakonec počasí hlavně
v neděli vyšlo. Přeji si jen víc takových akcí po
celé republice pro tuto věkovou kategorii. V Brně
žákovské turnaje určitě opět uspořádáme.
Milan Džavoronok, hlavní trenér Sokola Brno

Plážové volejbalistky Sokola Brno I Hana Klapalová s Lenkou Háječkovou vybojovaly v minulých sezonách řadu vynikajících umístění v nejprestižnějších světových soutěžích. Letos se však
už tato dvojice na pískových dvorcích neobjevuje
díky tomu, že Lenka se chystá na mateřství. Její
místo zaujala teprve osmnáctiletá Patricie Missottenová a je zde ještě jedna změna. Hanka se vdala
a má nové příjmení Skalníková. Nová dvojice už
má za sebou nejen složité začátky, ale také řadu turnajů, ve kterých děvčata naznačila, že mohou navázat na dosavadní výsledky sokolských plážových
volejbalistek. Podařilo se jim například vybojovat
třetí místo na mistrovství České republiky a příjemným překvapením byla zejména druhá příčka
na světovém Challengeru v korejském Soulu.
O podstatnou změnu v herním systému nového páru
se postaral trenér Milan Džavoronok, jenž zkušenější Hanku přesunul z dosavadní blokařské pozice
do pole a její úlohu na síti převzala Patricie, která
do Brna zamířila z Prostějova.
(zh)

Vavříny z Osijeku
Sportovní gymnastky Sokola Brno I Kristýna
Pálešová a Jana Šikulová se v závodě Světového
poháru v chorvatském Osijeku kvalifikovaly do finále na bradlech. Kristýna získala stříbrnou medaili, Jana skončila na 5.místě a nakonec ji páté
místo vyneslo v celkovém hodnocení série SP
a nejvyšší příčku. Kristýně patří druhé místo. Výsledky – Osijek – bradla: 1. Jekatěrina Kramarenková (Rusko) 14,426, 2. Kristýna Pálešová (ČR)
14,050, 3. Jessica Lopez Arochaová (Venezuela)
13,875, .. 5. Jana Šikulová (ČR) 12,450. SP celkově: 1. Šikulová 94 b., 2. Pálešová 80, 3. Steingruberová (Švýcarsko) 68. V Osijeku startovaly
sportovní gymnastky ze 33 zemí.
(zh)

Gymnastky Sokola Brno I ovládly šampionát
Za drtivé převahy závodnic Sokola Brno I probíhalo červnové mistrovství ČR ve sportovní gymnastice. V Ostravě se v soubojích české elity sice počítalo se zřetelnou převahou Kristýny Pálešové a Jany
Šikulové a tato dvojice se také podělila o mistrovské
tituly, ale o senzaci se postaraly Alice a Nika Jáňovy.
Konečná bilance vyznívá ve prospěch závodnic Sokola Brno I tak výrazně, že z patnácti udělovaných

Dvanácté místo Vranovic
Členové oddílu silového trojboje Sokola Vranovice zaznamenali v dosavadním průběhu sezony příznivé výsledky. Na mistrovství Moravy
v Krnově byl v kategorii do 83 kg Pavel Pláteník
druhý díky celkovému výkonu 647,5 kg a zajistil si přímý postup na mistrovství ČR. Jiří Furch
byl v téže kategorii pátý s 522,5kg. MČR v silovém trojboji dorostenců a juniorů se konalo
v Nymburku. Dorostenec David Dubský byl třetí
výkonem 340 kg. V kategorii juniorů do 83 kg se
umístil Dominik Kurka na osmé příčce
s 452,5 kg. Michael Čech v juniorské kat. do
120 kg obsadil páté místo s 560 kg. V pořadí oddílů obsadili závodníci TJ Sokol Vranovice z 25
zúčastněných oddílů 12. místo.
I. Karpíšek

medailí odvezly do Brna třináct. A v klasifikaci víceboje má Brno v první osmičce pět gymnastek.
Pokud jde o počet medailí, je na tom nejlépe Jana
Šikulová s bilancí 2-3-0, v zisku zlatých medailí je
však bilance příznivější pro vítězku víceboje Kristýnu Pálešovou: 3-1-0. Nejvyšší známku ve finálových bojích si odnesla Kristýna Pálešová, na bradlech dostala 14,250 b.
Výsledky – víceboj: 1. Kristýna Pálešová 54,500,
2. Jana Šikulová 53,450, 3. Alice Jáňová 49,350, 5.
Nika Jáňová 45,850, 7. Veronika Drápalová 44,550,
8. Simona Kozáková 44,350. Finále – bradla: 1. Pá-

lešová, 2. Šikulová, 3. A. Jáňová. Kladina: 1. Pálešová, 2. Šikulová. Prostná: 1. Šikulová, 2. Pálešová,
3. Alice Jáňová. Přeskok: 1. Šikulová, 2. N. Jáňová.
Trenéra SBI Stanislava Vyzinu také potěšily výkony mladých brněnských gymnastek. „Kromě
Alice a Niky, které se rázně přiblížily k absolutní
špičce, mám radost také z výkonů Veroniky Drápalové, Simony Kozákové v elitní kategorii žen a navíc Petra Fialová přidala v šampionátu juniorek
k třetímu místu z víceboje ještě zlato z finále na
bradlech a v mistrovství kadetek vyhrála Lucie Jiříková víceboj,“ dodal Stanislav Vyzina.
(zh)

MEMORIÁL JANA GAJDOŠE A SOKOL GP BRNO

Listopadové gymnastické přehlídky
Každoročně v listopadu pořádá oddíl sportovní
gymnastiky Sokola Brno I dvě mezinárodní soutěže řadící se svým významem k vrcholným událostem tohoto sportovního odvětví. Víkend 16.
a 17. 11. bude patřit mládeži. V 22. ročníku Memoriálu Jana Gajdoše se představí chlapci a děvčata nejdříve v závodech družstev a nedělní finále
určí pořadí nejúspěšnějších jednotlivců. V loňském
roce bylo ve startovní listině zastoupeno jedenáct
zemí. O týden později, v sobotu 23. 11. bude spor-

tovní hale SBI hostit 17. ročník závodu vybraných
smíšených dvojic Sokol Grand Prix Brno. Zařazení
závodu do termínové listiny mezinárodní federace
FIG dává dobré vyhlídky na zajímavou konkurenci
a tedy i na vysokou úroveň předvedených výkonů.
Oba závody představují skladbou programu i kvalitou účastníků mimořádně zajímavou nabídku, což
se v minulosti pravidelně odráželo v zaplněném
hledišti a pořadatelé právem očekávají, že nejinak
tomu bude i letos.
(zh)
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Přebory župy a ČOS v sokolské všestrannosti
V přeboru se soutěží v plavání, sportovní gymnastice, šplhu a atletice. Otevřené soutěže se
zúčastnilo 225 závodníků a to z našich tělocvičných jednot Sokol Brno I, Nové Bránice, Moravské Bránice, Syrovice, Radostice, Neslovice, Střelice, Sobotovice, Komín, Mělčany a z hostující
tělovýchovné jednoty Prštice.
Výsledky - žáci I: 1. Marek Schoř (Nové Bránice), 2. Zdeněk Hrouzek (Prštice), 3. Petr Špalek
(Nové Bránice), žáci II: 1. Matěj Fňukal (Brno I),
2. Kryštof Nechvátal (Brno I), 3. David Juřina

Srncová vybojovala bronz
Z oddílu badmintonu TJ Sokol Židlochovice si
na mistrovství ČR vedla nejlépe Verča Srncová,
která v kategorii U15 získala bronzovou medaili
spolu s Bertou Ausbergerovou. V nejmladší kategorii jeden vyhraný zápas Báry Otáhalové
v obou párových disciplínách je do jisté míry překvapením (ve smíšené čtyřhře to bylo 9. až 17.
místo, ve čtyřhře 5. až 8.). Ondra Král si odváží
z turnaje dospělých dvě pátá až osmá místa z párových disciplín. Dále jako hostující hráč Slavie
TU Liberec přispěl k výhrám nad Hradcem Králové a USK Plzeň 8:0 a 6:2 a přispěl tak k udržení
Liberce v extralize.
Za oddíl badmintonu TJ Sokol Židlochovice
Ing. Karel Král

Sokolská plavba po Vltavě
Děvčata z TJ Sokol Radostice se v sobotu 21.
září vypravila do Prahy na akci „Sokolská plavba po
Vltavě“ pořádanou při příležitosti výročí narození
zakladatele České obce sokolské Miroslava Tyrše.
Dopoledne jsme strávily na nádvoří Tyršova domu,
kde byly připraveny různé atrakce – od trampolín a
nafukovacího pásu až po trenažér býka. V poledne
jsme se projely ekovláčkem po Praze a odpoledne
nás parník Vyšehrad, největší ze zdejší flotily, provezl po jedné ze svých tras. Domů jsme si odvážely
spoustu zajímavých zážitků, byl to báječně prožitý
víkend.
TJ Sokol Radostice

Prohra ve finále
Mladí florbalisté Sokola Komín byli úspěšní
v prestižním turnaji Florbal Hummel Open. Komínská žákovská sestava doplněná o hráče Sokola
Adamov absolvovala turnaj pod názvem FBŠ Hattrick a postoupila až do finále, kde podlehla družstvu Black Angels Praha 3:10.

(Brno I), žáci III: 1. Martin Odehnal (Brno I), 2.
Jakub Šmerda (Brno I), 3. Štěpán Oulehla (Nové
Bránice), žáci IV: 1. Martin Oulehla (Nové Bránice), dorostenci: 1. Pavel Macháň (Brno I), muži:
1. Jiří Effenberger (Brno I), 2. Jiří Krejčí (Brno I).
Žákyně I: 1. Tereza Putnová (Nové Bránice), 2.
Barbora Oulehlová (Nové Bránice), 3. Alexandra
Holá (Nové Bránice), žákyně II: 1. Hana Nešpůrková (Nové Bránice), 2. Alice Dofková (Brno I), 3.
Eliška Andrýsková (Brno I), žákyně III: 1. Monika Štěpánková (Neslovice), 2. Nikola Langerová
(Brno I), 3. Martina Opálková (Neslovice), žákyně
IV: 1. Stella Ferencová (Radostice), 2. Barbora
Smutná (Radostice), 3. Andrea Melicharová (Brno
I), dorostenky: 1. Veronika Šimberová (Sobotovice), ženy: 1. Tereza Tomanová (Brno I), 2. Jana
Tkadlečková (Brno I).
Vedení náčelnictva děkuje všem cvičitelům za
přípravu soutěžících a za odborné rozhodování přeboru. Podrobné výsledky všech disciplín jsou k nahlédnutí na webových stránkách: www.sokolmachal.cz.
Přebor ČOS v sokolské všestrannosti – umístění soutěžících z naší župy – žáci I (27 startují-

cích): 15. Marek Schoř, 24. Petr Špalek. Žáci II
(30): 8. Matěj Fňukal, 9. Kryštof Nechvátal, žáci
III (20): 2. Martin Odehnal, 9. Jakub Šmerda, žáci
IV (16): 10. Martin Oulehla, 12. Michal Kilián,
dorostenci (11): 3. Pavel Macháň, muži (18): 4.
Jiří Krejčí Jiří.
Žákyně I (29): 27. Tereza Putnová, 28. Barbora
Oulehlová, žákyně II (35): 29. Alice Dufková, 31.
Hana Nešpůrková, žákyně III (33): 24. Monika
Štěpánková, 29. Nikola Langerová Nikola, SBI, žákyně IV (24): 10. Stella Ferencová Stella, 18. Barbora Smutná, dorostenky (24): 23. Veronika Šemberová, ženy (16): 6. Tereza Tomanová, 10. Jana
Tkadlečková.

Šlapanický koniklec 2013
V 13. ročníku závodu ve sportovní gymnastice
Šlapanický koniklec se dařilo závodnicím ze Sokola Znojmo. V kategorii nejmladších žákyň obsadila Markéta Navrkalová třetí a Eva Moltašová
čtvrté místo.
Mezi mladšími žákyněmi byla Klára Kočková
první, Tereza Kotábová druhá a 5.–7. místo obsadily Elena Pokorná, Katka Machalová a Barbora
Nováková. Starší žákyně: 2. Anička Červinková,
ženy: 1. Martina Konečná.

Župa Jana Máchala uspořádala atletické závody pro nejmladší žactvo

Nádherné okamžiky na stupních vítězů
V úterý 21. května 2013 pořádala župa Jana Máchala v areálu Sokola Brno-Žabovřesky Rosnička
tradiční atletické závody pro děti předškolního
věku. Chlapci a děvčata v úvodu převzali lístky na
zapisování výkonů a startovní čísla, která jim doprovázející rodinní příslušníci připevnili na trička.
Potom se „závodníci“ hlasitě pozdravili a rozcvičili hrou na zvířátka. Také si zahráli na diváky koňských dostihů a pak vše začalo. Soutěžilo se v běhu
na 20 metrů, hodu míčkem a skoku z místa. Kdo
měl všechny disciplíny splněné, lístek se svými výkony odevzdal na počítací stanici a vydal se do
okolí hřiště, kde byla připravena zábavná hra.
Děti se tedy ani chvilku nenudily. Z jejich výkonů bylo vidět, že ve svých jednotách pilně trénovaly a na závodech do toho daly opravdu
všechno. Byly moc šikovné, a tak si medaile a diplomy, které dostaly všechny děti, zasloužily.
Celkem se závodů zúčastnilo šedesát dětí ze čtyř
jednot a kromě organizátorů pomáhalo dalších deset
cvičitelů. Všem patří velké poděkování. S poděkováním nesmíme zapomenout ani na rodiče, kteří své malé
závodníky podporovali, jak nejlépe uměli, radili, fandili a drželi dětem palce. Tak zase za rok nazdar!

Renata Šťastná ze Sokola Jundrov patřila k doprovodu sedmnáctičlenné skupiny jundrovských
dětí a k vydařenému soutěžení na Rosničce se vrátila zprávou, jejíž podstatnou část otiskujeme.
Myslíte si, že předškolní děti jsou na pořádné
závodění ještě malé? Tak to zřejmě ještě neznáte
oddíl předškolních dětí ze Sokola! Jundrovský oddíl předškolních dětí využil možnosti zúčastnit se
atletických závodů, které pořádala sokolská župa
Jana Máchala v areálu Rosnička. Většina dětí se na
atletickém sportovišti objevila poprvé. Akce pro
nás začala již o pár týdnů dříve. Pilně jsme k tréninku využívali každou hodinu, která je pro nás
v Sokole vždy v úterý vyhrazena. A vyplatilo se
to. Po prvních nejistých pokusech se naši sportovci
osmělili a k velké radosti vlastní i přítomného doprovodu čekaly mnohé nádherné okamžiky na
stupních vítězů.
Celkem se z Jundrova nádherného sportovního
dění zúčastnilo 17 dětí. Možná z nich jednou budou opravdu velcí sportovci, těmito závody jsou
k tomu o krůček blíž. Poděkování patří nejen malým závodníkům, ale i organizátorům a v neposlední řadě také rodičům, kteří dobře plnili úlohu
fanoušků.
Škoda jen, že často děti v pozdějším věku odchází sportovat jinam a nepokračují v rozvíjení
svého talentu v Sokole. Máme co nabídnout…
Z výpravy Sokola Jundrov vybojovali první
místa (ročníky 2006–2010) Jan Cígler, Nela
Vlčková, Jakub Šípek, Jan Bečvář, Kamil Tesáček,
Natálka Novotná a Lea Cirbusová. Druhá místa:
Ivo Cirbus, Klára Holánová, Martin Fandrla, Adéla
Novotná, Markéta Velešíková, třetí místo: Marek
Kašpar, 4. místo: Alexandra Píšková a Adéla Bradáčová, 6. místo: David Velešík a 7. místo: Antonín Zlevor.
Startovní pole před premiérou. Okamžiky plné očekávání.
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Brněnská vzpomínková setkání
U pomníku T. G. Masaryka v Brně se 14. září
za účasti delegace Sokola konalo vzpomínkové
setkání při příležitosti 65. výročí úmrtí prezidenta
Edvarda Beneše a k 75. výročí mnichovské zrady.
Zástupce Československé obce legionářské Jan
Kruml ve svém vystoupení ocenil mimořádný přínos E. Beneše při budování svobodné a demokratické ČSR. Zmínil se rovněž o všech významných
událostech a rozhodnutích, které předcházely
osudné katastrofě.
Edvard Beneš díky neobyčejné diplomatické
schopnosti docílil mezinárodní uznání hranic
ČSR, zabezpečení obrany a svrchovanosti našeho
státu, s bolestí však musel prožívat, jak naši spojenci podléhali Hitlerovské demagogii a výhrůžkám. Po mimořádném zasedání vlády ČSR konaném 30. září 1938 nezbylo než konstatovat:
Podřizujeme se rozhodnutí, které bylo učiněno
v Mnichově bez nás a proti nám…! Rozbití ČSR

v roce 1938 bylo předehrou k nové světové válce.
Prezidentu Benešovi, který světovou válku předvídal, se dostalo mezinárodního uznání a zadostiučinění. Využil je v zápase o obnovu samostatného Československa. Mnichov se však stal jeho
osobním traumatem, který jej provázel při dalších
jednáních a který se také podepsal na jeho zdravotním stavu. Zemřel předčasně a zcela vysílen
po dalším traumatu z komunistického puče před
65 lety, dne 3. září roku 1948. „Jméno prezidenta
Beneše bývá i dnes zlehčováno a dehonestováno.
Je na nás, abychom jeho hrdinský celoživotní zápas o svobodné a demokratické Československo
hájili a bránili tak i naši historii“, dodal Jan
Kruml.
Sokolská delegace bude přítomna i na slavnostním shromáždění k 95. výročí vzniku ČSR, které
se uskuteční v pondělí 28. října u pomníku T. G.
Masaryka na Komenského náměstí v Brně.

Rajhradský cvičitelský rekordman František Gregor
Bývalý starosta TJ Sokol Rajhrad a stále aktivní cvičitel sokolské mládeže br. František
Gregor letos slaví neobvyklé jubileum – dovršil
šedesát let nepřetržitého cvičitelství žáků, což je
výkon hodný obdivu. Jak to tedy před šedesáti
lety začalo?
„Za jednoho nevlídného večera v listopadu
1953 někdo u nás zazvonil. Otevřel jsem a za
dveřmi stálo asi tak dvacet chlapců. Vedl je Jarek Maršálek a jak ho znáte, šel přímo k věci:
Franto, pojď nás do sokolovny cvičit, bez vedoucího nás nechtějí pustit. Nemohl jsem je
nechat ve štychu. Sám jsem jako žák po válce
cvičil, v roce 1949 byla ale činnost Sokola zne-

Veřejné cvičení k jubileu
župy Dr. Jiřího Vaníčka
V sobotu 21. září se cvičenci z tělocvičných
jednot župy Jana Máchala zúčastnili v rámci
oslav 100. výročí založení sokolské župy
Dr. Jindry Vaníčka veřejného cvičení v Újezdu
u Brna. Program byl zahájen položením kytic
k pomníku T. G. Masaryka. Poté následoval průvod cvičenců na sokolské hřiště. Po zdravicích
představitelů Sokola a Újezdu začalo samotné vystoupení ve skladbách dětí, žen, mužů a sportovních oddílů. Poděkování patří cvičencům, kteří
přispěli ke zdaru tohoto veřejného cvičení a to TJ
Sokol Brno I, Ořechov, Střelice, Jundrov, Syrovice, Nové Bránice, Rosice a Židlochovice.
Uznání zaslouží rovněž pořádající jednota za organizaci a pohoštění.

Pomoc postiženým jednotám
Naše župa se při odstraňování následků jarních
záplav zapojila do projektu Na pomoc postiženým jednotám. Tělocvičné jednoty Moravské
Bránice, Brno I, Ořechov, Syrovice, Nové Bránice, Radostice, Vranovice, Veverské Knínice
a Židlochovice zaslaly na povodňové konto
15 000 Kč, členové 2000 a župa vyčlenila 5000
korun. Tato souhrnná částka byla rozdělena mezi
dvě jednoty, a to TJ Kopidlno (župa Jičínská –
Bergova) 10 000 a TJ Terezín (župa Podřipská)
12 000 Kč.

možněna. Cvičením žactva byla vlastně neoficiálně obnovena činnost jednoty. Cvičení
žactva bývalo dříve zaměřeno převážně na základy gymnastiky, bylo třeba kluky naučit kultuře pohybu těla. Některým to šlo a tak se
hlavně žáci později uplatnili i ve vyšších soutěžích házené, volejbalu či kopané. V poslední
době je to jiné, mimo gymnastiky se věnujeme
základům míčových her a nejoblíbenější je florbal“.
Šedesát let cvičitelské činnosti je nepředstavitelně dlouhé období, Co únava a myšlenky na
ukončení aktivního cvičitelství?
„Dříve ne, ale v poslední době jsem o tom začal uvažovat. Ale když pak vidím, jak to ty kluky
baví, že mají taky jinou zábavu než počítač, tak
to zatím odkládám. Mohl bych skončit a s dobrým pocitem, kdybych měl ochotného pomocníka, který by cvičení převzal. Ale skutečnost je
taková, že pokračuji dál“.
Jak se dařilo zvládat funkci starosty a cvičitele
v Sokole vedle osobního a profesního života?
„Ále celkem dobře. Činnosti v Sokole jsem
mnohé podřizoval. Šlo to i proto, že jsem měl
kolem sebe, zejména ve výboru TJ, řadu ochotných lidí, kteří pomáhali. Musím zmínit alespoň moji sestru Jiřinu Srncovou, dlouhá léta se
starala o finance a sokolka to byla tělem i duší.“

Kdyby bylo možné splnit za tu obětavost
a spoustu práce nějaké přání, co by to bylo?
„Přání teda mám! Hlavně, aby zdraví vydrželo… to mně ale Sokol nezajistí. Osobní
přání bych měl, aby v rajhradském Sokole byl
dostatek cvičitelů pro žactvo ve všech složkách.
To ale chci asi příliš mnoho.“
Zaznamenal J. Žampach

Památný den Sokola
V noci ze 7. na 8. října 1941 proběhla tzv. ,,Sokolská akce“, při níž zatklo gestapo přední činovníky Československé obce sokolské, včetně
starosty Stanislava Bukovského, kteří byli následně deportováni do koncentračních táborů.
Hned následující den vydal zastupující říšský
protektor Reinhard Heydrich nařízení o rozpuštění sokolské organizace. Tímto aktem byla ohrožena samotná existence naší organizace. Česká
obec sokolská se proto rozhodla vyhlásit 8. říjen
za Památný den Sokola a usilovat o uzákonění tohoto dne jako Památného na celorepublikové
úrovni. Sokol Brno I k této příležitosti vytvořil
krátký spot.

Zviditelníme nabídku?
Září je pro většinu členů tělocvičných jednot ve
znamení návratu do sokoloven k pravidelnému
pohybu. Přichází období, kdy se naše řady rozšiřují o nejmladší, plní se oddíly rodičů a dětí
i předškolních dětí. Také „noví senioři“ hledají
aktivity pro vyplnění volného času. Přejeme
všem, aby získali kamarády, přátele, osvojili si
nové dovednosti, rozvíjeli obratnost, zvyšovali
kondici a upevňovali zdraví.
Umožnit zájemcům všech věkových kategorií
kvalitně trávit volný čas je jedním z předních
úkolů naší organizace. Abychom toto dokázali
splnit, musíme naší nabídku dostatečně medializovat. Škoda zvláště pro tělocvičné jednoty města
Brna, že nedokázaly využít akce „Brno – Zdravé
město“, nebo se prezentovat články ve zpravodajích městských částí.
Trenérský rekordman František Gregor při činnosti, která ho baví už šedesát let.
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Setkání na Velké Javořině

Jiřina Srncová a František Gregor s rajhradským
sokolským praporem.
100 let Sokola Rajhrad a sokol prapor Rajhrad.

Každoročně se koná setkání českých a slovenských sokolů na Velké Javořině. Naše župa vyzvala zájemce o tuto akci a tak jsme se v sobotu
14. září sešli na parkovišti u Ústředního hřbitova
a autobusem jsme vyrazili. Počasí nebylo valné,
celou cestu pršelo až lilo. Po asi dvouhodinové
jízdě jsme dorazili k Holubyho chatě, kde již byli
sokolové ze Slovenska a ze žup Komenského, Slovácké a Středomoravské-Kratochvílovy. Po přivítání sestrou Oľgou Samákovou, starostkou župy
Považskej M. R. Štefánika a sestrou jednatelkou TJ Sokol Uherský Brod Helenou Leblochovou krátce přítomné pozdravila sestra Lída Ryšavá, starostka naší župy a dále vzdělavatelka župy
Slovácké. Zazněly obě hymny – slovenská a česká, které jsme si s radostí zazpívali.
V chatě bylo veselo, lidová hudba s malým asi
dvanáctiletým bubeníkem, zpívalo se a taky občer-

stvovalo. I když venku pršelo a byl vítr a mlha, větší
část účastníků se vypravila po hřebenové cestě asi
2 km k památníku česko-slovenské vzájemnosti na
vrcholu Velké Javořiny a k pomníku Josefa Vavrouška – velkého propagátora česko-slovenské
vzájemnosti, kde byly položeny věnečky (musely
být k pomníku přivázány, aby je vítr neodnesl). Po
zmoklém návratu pokračovala dál veselá zábava,
zpívalo se, tančilo a byla pěkná pohoda.
Rozloučili jsme se asi ve 14 hodin a odcestovali do Velehradu, kde byla prohlídka baziliky
s výkladem. Zde se již počasí umoudřilo a dokonce i chvílemi vysvitlo slunce.
Z naší župy se zájezdu zúčastnilo 46 sokolů
a sokolek z osmi jednot a myslím, že všichni byli
spokojeni a vůbec jim nevadilo „psí“ počasí na
Velké Javořině. Takových akcí víc!
Jana Švábenská, Sokol Brno III

Oslava v lesku olympijského zlata

Historie praporu
TJ Sokol Rajhrad
V roce 1935 oslavili rajhradští sokolové 30. výročí založení jednoty. Na výroční schůzi 22. června
byl přečten zápis z ustavující schůze odboru Sokola, Václav Maršálek přečetl stručné dějiny Sokola Rajhrad a oznámil, že jednota má slavnostní
prapor. Delegace členů jednoty odnesla květiny na
hroby zemřelých členů jednoty. Ve druhé části výroční schůze bylo předvedeno rytmické cvičení na
melodie Dvořákovy Humoresky. Po projevech
vzdělavatele Jaroslava Plcha a bývalého starosty
jednoty Ludvíka Sojky bylo jednání ukončeno
státní hymnou, při které provedly krojované složky
cvičenců skupinu symbolizující naší republiku.
Následujícího dne 23. června byl při veřejném
cvičení odhalen nový slavnostní prapor jednoty.
Prapor byl pořízen přičiněním Ludmily Peškařové
nákladem 2645 Kč (sbírkou bylo získáno 2351
Kč). Autorka návrhu Ludmila Peškařová, která
rovněž k praporu věnovala stuhu (ta se bohužel do
dnešních dnů nezachovala) poté prapor představila. Prapor vyšívala další členka jednoty Františka Hrůzová.
Při příležitosti 100. výročí založení Sokola Rajhrad (1905–2005) byla městem Rajhrad pořízena
stuha, kterou k praporu přidal místostarost města
František Ondráček.

Další triumf Modřic
Sportovní centrum Nymburk bylo dějištěm dalšího triumfu nohejbalistů Sokola Exmost Modřice, kteří v superfinále extraligy zdolali Šacung
Benešov 5:3 a získali tak už devátý titul mistrů republiky. Extraligou prošli bez jediné prohry.

Dvě „zlaté“ Věry se sešly v Brně při oslavě 85. narozenin Věry Růžičkové a to bylo vzpomínek…

Pětaosmdesáté narozeniny oslavila v srpnu sportovní gymnastka Věra Růžičková. Ačkoliv se stejným zápalem se v mládí věnovala skokům do vody
a basketbalu, nejcennějšího triumfu dosáhla jako
členka vítězného družstva sportovních gymnastek
Československa na olympijských hrách 1948
v Londýně, kam se nominovala jako závodnice Sokola Brno I.
Patřila jí role náhradnice, ale tragický úděl Elišky
Misákové, kterou postihlo onemocnění dětskou obrnou a ještě v průběhu OH navzdory péči lékařů zemřela, způsobil, že Věra Růžičková se zapojila do
soutěže a svým výkonem výrazně přispěla k zisku
zlatých medailí. Nadále zůstala věrná gymnastice
v roli trenérky, mj. i působením v Británii, a také činnosti v Sokole. Po roce 1989 se jako členka předsednictva ČOS a místopředsedkyně odboru sportu významně podílela na obnově Sokola a svoje
diplomatické i jazykové schopnosti uplatnila i v roli
místostarostky Světové sokolské federace. Své bohaté zkušenosti uplatňuje i v současnosti zejména
v jihomoravské organizaci Českého klubu olympioniků. Legendu českého sportu zdobí houževnatost,
díky které překonala nejednu těžkou životní překážku
a nejen ve sportu, ale také při plnění pracovních úkolů
byla a stále je spolehlivým článkem. Zmínku zaslouží
i Věřin manžel Jiří, který svoji ženu přivedl ke sportovní gymnastice a v roli trenéra ji připravoval na

olympijskou soutěž. Velmi slušných výsledků dosáhl
také syn Vilém a u gymnastiky musíme zůstat i budeli řeč o švagrovi Zdeňkovi a jeho ženě Týně, ti vlastní
dokonce čtyři olympijské medaile.
V roce 1998 byla Věra Růžičková uvedena do
Sportovní síně slávy města Brna a v únoru letošního
roku obdržela Cenu města Brna udělovanou významným osobnostem za jejich podíl na rozvoji jihomoravské metropole a Českým olympijským výborem jí byla udělena cena Fair play za celoživotní
činnost ve sportu.
Už po termínu narozenin se podařilo Českému
klubu olympioniků jako dárek ze všech nejvydařenější připravit v oblíbeném středisku zábavy Šelepova No.1 na počest jubilantky sportovní a kulturní
program se spoustou gratulantů v čele s držitelkou
sedmi zlatých olympijských medailí Věrou Čáslavskou, předsedkyní ČOS ing. Hanou Moučkovou
a přátel z řad sportovců. Dvě zlaté Věry se na upraveném prostranství v parku před stovkami diváků
sešly u kladiny umístěné nízko nad zemí a jubilantka
se na důkaz, že je stále fit, s elegancí jí vlastní prošla po nářadí, na kterém udržet rovnováhu bývá
často složité. Na závěr vydařeného odpoledne byl
v sále střediska premiérově promítnut film Zlato pro
Elišku o pozoruhodném příběhu českých sportovních gymnastek na olympijských hrách v Londýně
v roce 1948.
(zh)
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Divadlo žije aneb Přes dvacet let
na prknech knínické sokolovny
Dvacet let v lidském životě, reprezentuje jednu
celou generaci. Generace, která je spojená s dvacetiletou aktivní činností divadla, již vytváří tradici.
Vedle těchto vysoce kulturních obsahů se k pojmu
tradice řadí i dočasně platné zvyklosti – to, co je
běžné a obvyklé. Na začátku byl cílem založení divadla jen pokus oživit český fenomén amatérského
divadelnictví a sokolskou tradici vzdělavatelské
činnosti. Jestli dnes diváci přicházejí na každoroční
premiéry ochotnického divadla do sokolovny ve Veverských Knínicích jako na něco samozřejmého, co
očekávají a na co se těší, je to ta největší pocta, které
se nám, divadelníkům, dostává.
Hrajeme rádi. Toto jednoduché konstatování má
hluboký význam. Setkáváme se s postojem – vždyť
oni to dělají jenom proto, že je to baví. Každá volnočasová aktivita je založena na principu aktivního
přístupu, sebe obohacování a kultivované zábavy.
Divadlo nás baví. Slovo baví, v sobě nese i odvrácenou tvář. Někdy nelehké a zdlouhavé zkoušky,
učení se textu, hledání a obětování volného času,
respektování ostatních, toleranci i kompromisy
a práci. Divadlo obecně je ale postaveno na přenosu
atmosféry. Jestli představení tvůrci připravují s láskou k divákovi, propotí na zkouškách nejeden kostým, ale při tom je to těší a prohlubují tak navázaná
přátelství, je to v konečné verzi, na premiéře znát.
Divák to pozná, nelze ho ošidit. Buď se baví, nebo
ne! A protože na našich představeních bývá atmosféra veselá a uvolněná, můžeme konstatovat, že se
nám pobavit obecenstvo daří.
Říká se, že člověk pozná, jak stárne, podle toho,
že vidí vyrůstat a dospívat své děti. My navíc stárneme s výčtem realizovaných představení. Za dvacet let máme na kontě 20 velkých premiér a přes 30
tzv. malých představení. Inscenací adventních, mi-

kulášských besídek pro děti, představení pro neslyšící, festivalových i zahraničních účastí a také televizních dokumentů. Není účelem tohoto článku vyjmenovat všechny realizace, ani všechny herce,
kteří divadlem prošli. To bychom zaplnili celý zpravodaj statistickými údaji. Možná je ale zajímavé
připomenout, že naše divadlo je specifické koncepcí
představení. Jen málokteré bylo pojímáno klasicky.
Jiráskovu Lucernu jsme inscenovali retrospektivně,
Orfea do podsvětí doprovázeli Asterix s Obelixem,
Limonádová Joa byla nejen koňskou, ale i feministickou operetou, Velká ryba byla světovou divadelní
adaptací… a tak bychom mohli pokračovat.
Letos jsme nastoupili 21 divadelní sezonu. S loňským jubileem přišlo i bilancování. My sami nemáme ctižádost překročit naše možnosti ani neočekáváme děkovné a oslavné ódy. Pro nás je
zadostiučiněním hojná návštěvnost představení, zájem publika, bouřlivý potlesk i podpora obce
a místní organizace Sokola. Divadlo děláme pro lidi
a pro obecní zájem. Náš soubor je otevřený, každý
může přijít a hrát s námi. V souboru spolupracujeme bez ohledu na věk a zásluhy, starší i omladina.
Je velmi potěšující, že naše divadlo mládne.
Sokolské ochotnické divadlo ve Veverských Knínicích žije!
Mgr. Zuzana Armutidisová
Sokol Veverské Knínice

Když jsem se ten den ráno v pět hodin probudila
a pohlédla z okna, koukala na mě obloha pokrytá
tmavě šedými mraky, které pouštěly dolů na zem
nekonečné proudy vody. Naštěstí když jsme kolem
sedmé hodiny přijeli ke Špilberku, už nepršelo a roztrhanými mraky občas vykouklo i sluníčko. Pohádkové bytosti si sice přinesly své vlastní deštníky, ale
nakonec je nepotřebovaly.
A tak když děti začaly přicházet po deváté hodině
na start, z oblohy už je vítalo sluníčko. A samozřejmě i král Jiří a královna Jája. Dali dětem úkol
namalovat krásný obrázek, který byl vystaven v Galerii na hradě. Výměnou za obrázek děti dostaly průvodní list Pohádkovým lesem a po cestě vyznačené
barevnými papíry se vydaly mezi pohádky. Na každém stanovišti je uvítaly pohádkové bytosti a daly
dětem úkol, za jehož splnění byla odměna.

Miloš Růža s Cenou Oslavan
Starosta Sokola Padochov Miloš Růža převzal
na slavnostním zasedání zastupitelstva Oslavan
Cenu města Oslavany za dlouholetou a obětavou
práci v oblasti sportu, osvětové a kulturní činnosti.
Předsednictvo župy Jana Máchala se připojuje ke
gratulantům.

Dva dny ve Vlkově se spoustou zážitků
Ve dnech 21. a 22. 6. uspořádal oddíl všestrannosti
Sokola Vranovice pro svá žákovská družstva dvoudenní výlet do přírody, cílem byl Vlkov u Tišnova.
Po příjezdu do Vlkova byly děti rozděleny do
dvou družstev. Na družstvo modré a družstvo červené. V těchto družstvech děti po celý pobyt soutěžily a plnily různé úkoly. Za splněné úkoly každé
družstvo získalo body. Za tyto body pak dostalo
speciální peníze „Vlky“ a „Vlčky“ a za ty si mohli
členové družstva v obchůdku „U Vlka“ nakoupit
různé dobroty nebo malé věcné ceny.
Našim cílem byla chata na samotě u rybníka,
vzdálená asi 4 km od nádraží ČD. Modří i červení
putovali s mapou v ruce, na které bylo vyznačeno
pět kontrolních stanovišť s dovednostními, a znalostními úkoly – i úkoly ze ZZZ. Děti měly například během cesty natrhat co nejvíce rostlin, z kterých si musely uvít věneček a později na chatě určit
jednotlivé rostliny. Absolvovat hod do „slunečního“ terče. Narýžovat zlato u studánky, ulovit
v lese a v potoku co nejvíce zvěře, ptáků a ryb a zajistit si prut na opékání buřtů.
Večer nás pak čekal nejdůležitější úkol. Děti si
na „noční obloze“ (černé plachtě) natrénovaly
hvězdnou oblohu a pak při noční hře pomocí svíček musely sestavit vylosované souhvězdí.

O Pohádkovém lese
na Špilberku

Druhý den ráno jsme vyrazili do lesa poznávat
stromy a keře. Při hře „Budko, kdo v tobě přebývá“
soupeřící družstva měla za úkol uhodnout, jaké
zvíře je v budce ukryto. Podmínkou bylo, že se
mohlo použít jen „ulovené“ zvíře z předešlého dne.
Byli jsme překvapeny, že si děti vybíraly zvířata
poněkud zvláštní – plcha velkého, hraboše polního
či motýlici lesklou, asi si myslely, že by jelena či
srnce soupeři hned poznali. Po příchodu z lesa na
ně čekal další nelehký úkol a to, rozdělat si oheň
a uvařit čočkovou polévku v kotlíku, oškrábat
brambory a udělat okurkový salát. Tento úkol plnily děti nadšeně, včetně chystání a sekání dřeva.
Maso – karbenátky jsme jim usmažili raději
v chatě.
Po výborném obědě – opravdu se vše podařilo,
začaly děti zdolávat vodní překážky. Po improvizovaném lanovém žebříku. Je sice pravda, že maximální počet zdolaných příček byl 5, a i po druhé
příče děti padaly do vody. Myslím, že jim to vůbec
nevadilo. Šlo tu vlastně o odvahu šlápnout na pohyblivý stupínek a vědět, že okamžitě padnu do
vody. Legrace jsme si při tom užili až až.
Dva dny utekly jako voda a večer jsme se v pořádku vrátili domů se spoustou zážitků. Výlet se líbil a je pro nás inspirací do dalších akcí.

V Perníkové chaloupce mohly děti nakouknout
do pece, kde babičky pečou voňavé sladké perníčky.
Za odměnu pak jeden děti dostaly. Zlatovlásce pomohly najít rozkutálené korálky, Lesní víla jim dala
za úkol poznat květinku. Popelka potřebovala pomoci s přebíráním hrášku, aby stihla královský bál.
Čert a Káča děti poslali do pekla pro stužku a na Čarodějnickém vrchu už čekaly Čarodějnice s kouzelnými košťaty, na kterých děti skládaly letecké zkoušky. Vodník Česílko a studánková víla požádali děti
o nakrmení rybiček a dětmi oblíbení Pat a Mat neuměli zatlouct hřebík, takže jim musely pomoci opět
děti. Kdo zvládl tohle supertěžké stanoviště, prošel
tunýlkem a na dalším stanovišti nakrmil hladového
Otesánka, který na děti čekal se svojí maminkou
i babičkou. A odsud to bylo už jen kousek do cíle,
kde na děti čekal král Jiří a královna Jája a sladká
odměna za splnění všech pohádkových úkolů.
Pohádkové bytosti byly nadšené počtem dětí, kterých letos přišlo do Pohádkového lesa více než sto
padesát a také tím, jak byly všechny děti šikovné.
Rozzářené oči dětí a jejich usměvavé tváře jsou
důkazem toho, že se jim v pohádkovém lese líbilo.
Slíbily, že zase přijdou a pomohou pohádkovým postavičkám se vším, co budou potřebovat.
Na tomto místě bych ráda poděkovala všem pohádkovým bytostem za obětavou práci, všem, kteří
se podíleli na přípravě pohádkového lesa a zasloužili se o její bezchybný průběh. Zvláštní poděkování
patří Veřejné zeleni města Brna, která zajistila stanoviště Lesní víla. Budu ráda, když se příští rok při
této akce zase spolu setkáme.
Jarmila Staňková, župní vedoucí nejml. žactva
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