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TUŽME SE!

Choupenitch
mistrem Evropy
Šermíř Sokola Brno I Alexander
Choupenitch se stal juniorským
mistrem Evropy ve fleretu. Na
šampionátu v Jeruzalémě porazil
ve finále Francouze Baptistu
Mourraina 15:8. V semifinále zdolal Maďara Andráse Németha 15:12. Devatenáctiletého českého reprezentanta zdobí už celá řada
významných úspěchů. Týden před mistrovstvím
Evropy v Jeruzalémě obsadil druhé místo na turnaji Světového poháru seniorů v La Toruni a medaile má také z loňského MS juniorů a MS kadetů
v roce 2011, kde získal vždy bronz. Choupenitch
už dokázal vyhrát i juniorský Světový pohár
a mezi seniory se předloni prosadil na mistrovství
Evropy, kde byl sedmý. Opora šermířského oddílu Sokola Brno I se svému sportu věnuje s plným zaujetím a netají své velké přání prosadit se
také v měření sil v nejtěžší světové konkurenci
na olympijských hrách.

Prvním nácvičným srazem pódiové skladby Zimní sen se daly v Brně do pohybu přípravy na 15. světovou gymnaestrádu 2015 v Helsinkách.

PŘÍPRAVY NA 15. SVĚTOVOU GYMNAESTRÁDU V HELSINKÁCH SE DÁVAJÍ DO POHYBU

Jihomoravští autoři připravili novou skladbu
K nácviku skladeb reprezentujících Českou obec
sokolskou na 15. světové gymnaestrádě 2015
v Helsinkách se předběžně přihlásilo 587 cvičenců.
Z župy Jana Máchala projevilo zájem 53 členů. Koedukovaná hromadná skladba autorek Heleny Peerové a Anny Jurčičkové „Společně v pohybu“ na
hudbu skupiny Queen je určena pro všechny věkové kategorie mužů a žen. Výkonnostně jsou cvičenci rozděleni do tří skupin lišícími se úbory. Společné pro muže jsou dlouhé modré kalhoty a pro
ženy modré bermudy. Nejvýkonnější skupina cvičenců je oblečena do triček červené barvy, druhá
skupina v barvě modré a třetí v barvě bílé.
Hlavní myšlenkou autorek při použití těchto barev je zdůraznění naší trikolory. Efekt vytvoří obrat cvičenců zády k tribuně, kdy se celá plocha
rozzáří bílou barvou.
Sálová skladba autorů Hany Bučkové, Jiřího

Pracného, Dagmary Kratochvílové a Tomáše Kratochvíla „Zimní sen“ na střihovou hudbu světových melodií umožní vyniknout vyspělým cvičencům a současně dává možnost zacvičit skladbu
i méně zdatným. Těší nás, že čtveřice autorů,
členů naší župy, bude svoji skladbou již podruhé
reprezentovat Sokol na WG.
Své předběžné rozhodnutí musí zájemci nyní
potvrdit zasláním závazné přihlášky a uhrazením
zálohy 10 000 Kč do konce května 2014. Skupina
cvičící skladbu Zimní sen již absolvovala úvodní
seznámení na prvním srazu na rozdíl od hromadné
skladby Společně v pohybu, kdy první nácvik je
plánován na konec září.
Je stálý zájem o další cvičence, přesto, že kolotoč příprav se již rozjel. Stále se mohou přihlásit členové z našich řad i z řad široké veřejnosti.
Účast na světové gymnaestrádě je jedinečným

PŘEDSEDNICTVO ŽUPY JANA MÁCHALA SVOLÁVÁ

ZASEDÁNÍ VÝBORU ŽUPY
na čtvrtek 24. dubna 2014 v 16 hodin
v malém sále sokolského Stadionu Kounicova 20/22, Brno
Program:
1. Zahájení
2. Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a schválení programu
3. Kontrola plnění usnesení dle zápisu z valné hromady roku 2013
4. Zprávy činovníků
5. Zpráva revizní komise
6. Diskuse
Ludmila Ryšavá v. r.
7. Návrh usnesení a schválení usnesení zasedání
starostka župy
8. Závěr

Libuše Kišová v. r.
jednatelka župy

zážitkem, umocněný společným prožíváním vystoupení. Věřím, že vystoupení sokolských sportovců bude svou úrovní patřit opět k nejzajímavějším. Všem cvičencům přeji, aby neztratili elán
a nácvik prošli s úsměvem.
Lída Ryšavá

Na obzoru Zimní sen
V neděli 30. března 2014 se v Brně, v tělocvičně ZŠ Horní, uskutečnil první nácvičný sraz
pódiové skladby, připravované pro XV. Světovou
gymnaestrádu 2015 v Helsinkách. Název skladby
„Zimní sen“ odráží originální výběr hudebního
doprovodu, který tvoří vánoční a zimní melodie.
Nebývalý zájem o tuto skladbu přilákal k účasti
padesát cvičenců z pěti žup. Přičemž několik dalších účastníků se do cvičení chystá zapojit později. Nácvik vedla sestra Hana Bučková za asistence spoluautorů Dagmar Kratochvílové, Tomáše
Kratochvíla a Jiřího Pracného. Díky vysoké kázni
cvičenců a jejich zaujetí o novou skladbu byla
zvládnuta pohybová průprava tří oddílů z celkových pěti. Procvičil se country tanec, krokovka
a valčík. Cvičenci si na místě prohlédli návrh cvičebních úborů. Zájemcům byly předány pracovní
videonahrávky rozhodujících částí skladby a hudební doprovod. Pokud se to podaří, tak se příští
nácvičný sraz uskuteční v rámci akce „U nás v sokole“ v Židlochovicích 21. června. Další nácvičný
sraz je naplánován na měsíc září tohoto roku.
Všichni zájemci o tuto skladbu jsou srdečně
zváni, účast na WG 2015 v Helsinkách není podmínkou. Kontakt na autory: wg2015@seznam.cz
Dagmar Kratochvílová
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Stručně z předsednictva výboru župy
11. prosince 2013
- součástí Sokolgymu v roce 2015 bude Sokolské Brno
- probíhají práce na digitalizací ČOS; br. Tomáš Kučera upozornil na nutnost prezentace činnosti Sokola jako služby veřejnosti
- finance z ČOS na všechny dotace rozeslány;
PŽ se usneslo, že stávajícím jednotám je potřeba
pomoct s pasportizací, jednotám, které nevlastní
sokolovnu doporučujeme, aby adresu sídla jednoty po domluvě nechaly převést na adresy obcí
nebo na městská zastupitelstva
- je třeba sledovat webové stránky ČOS
www.čos, kde jsou všechny pozvánky i na akce
ÚŠ (školení II. tř., AE, pobyt v přírodě)
- upozorňujeme jednoty na nutnost vést podvojné účetnictví, v případě nezbytné podpory při
zavedení podvojného účetnictví kontaktujte kancelář župy
- v Rytířském sále brněnské Nové radnice se
uskutečnilo historicky první udílení medailí Za
zásluhy Sokola Brno I
- v případě, že jednota na svých akcích prodává
alkohol, je povinnost mít koncesi
- kontrolní komise provedla revizi účetnictví
župy, výsledná zpráva byla bez závad
15. ledna 2014
- P ČOS zrušilo ke 13. 12. 2013 registraci TJ
Sokol Přibice, čímž tato jednota v rámci České
obce sokolské zanikla
- připomínáme jednotám povinnost založení
datových schránek (pokud mají zaměstnance)
- „Olympijský park“ na Letné, z ČOS přiděleno
10 míst pro děti na 9. 2., vedoucí skupiny br. Suchánek a 10 míst pro dospělé na 23. 2. Dodatečně
nabídnuto ještě 14 míst pro děti a jednoho vedoucího – nabídku obdržely nejaktivnější jednoty
- br. vzdělavatel písemně připomněl 45. výročí
sebeupálení Jana Palacha
- 19. 1. se konal sraz vedoucích sportů na ČOS,

Víčka pro Maričku
Ráda bych poděkovala za spolupráci při sbírání
plastových víček pro Maričku. Sbírka byla po čtyřech měsících ukončena a víčka odevzdána do
sběrny. Celkem jsme nasbírali 260 kg. Peníze putovaly přímo ze sběrny na účet Maričky. Současně
přikládám bankovní účet, na který lze individuálně přispět. Číslo účtu pro Maričku je:
204060507/0600. Ještě jednou děkuji všem, kteří
se do sbírky zapojili.
Renata Šťastná, starostka TJ Sokol Jundrov

22. 1. se bude konat župní sraz vedoucích
sportů TJ, na kterém se budou připravovat granty
ČOS
- výročí 25 let od obnovy Sokola navrhuje ses.
Ryšavá uspořádat setkání pro seniory, kteří se obnovy zúčastnili
- ses. Ryšavá informovala o průběhu předvedení skladby pro gymnaestrádu v Helsinkách, na
kterou je přihlášeno 300 členů
- ses. Ryšavá podala návrh na uskutečnění zájezdu na Bradlo k památníku M. R. Štefánika, termín konání 3. 5. 2014 na náklady členů
12. února 2014
- uskutečněno setkání zástupců brněnských
žup, objasnili si rozdíly v organizačním řízení
a seznámili se s celoročními plány. Z časových
důvodů nedošlo k diskusi o společných projektech. Ses. Ryšavá navrhuje Move Week
- přípravný výbor Tělocvičné jednoty Sokol
Miroslavské Knínice uspořádal 9. 2. ustavující
valnou hromadu, které se zúčastnila starostka
župy ses. Ryšavá. Písemně se zaregistrovalo 18
zájemců, členů divadelního kroužku. Byl zvolen
výbor jednoty, starostkou jednoty se stala Anna
Klímová, byl ustaven vzdělavatelský odbor. Jednota má silnou podporu od vedení obce
- proběhla schůzka zástupců odboru sportu TJ
Župní předseda OS br. Džavoronok informoval
o podmínkách pro udělení grantů. Je potřeba zasílat termíny sportovních akcí pro sestavení termínové listiny
- Muzeum romské kultury v Brně připravuje
projekt nazvaný Svět bez hranic, jehož součástí
bude i stejnojmenná výstava, na níž se budou prezentovat romští sportovci. Sokol Brno I je partnerem projektu
- Sokol Brno I zaregistroval nově vzniklý symfonický orchestr Sokola Brno I, skládající se ze
40 studentů konzervatoře
- výsledek letošního hospodaření: ztráta
73 545 Kč, čerpání proběhlo v souladu s předloženým rozpočtem, nižší dotace z ČOS, rozpočet
na rok 2014 bude vyrovnaný
- v prosinci 2013 vydala Sokolská župa Středomoravská – Kratochvilova v Přerově knihu Jaroslava Skopala:Zápasy s totalitou a útěky za svobodou. Kniha obsahuje i sokolskou historii. Cena
150 Kč včetně poštovného. Objednávky Irena
Darmová, Brabansko 2,750 02 Přerov, elektronicky zstredom@volny.cz, tel. 774 838 108.
- br. Stojar zmínil 100. výročí Sokola Brno I.,
návrh na uspořádání koncertu
- diskuse o počtu vydávání župního zpravodaje,

Akce OV župy Jana Máchala doplněné
o významné akce v TJ
24. 4.
26. 4.
30. 4.
3. 5.
3. 5.
10. 5.
17. 5.
23. 5.
24. 5.
14. 6.
20.–22. 6.

výbor župy – předsálí stadionu
župní přebor v atletice – SB I
veřejné cvičení – Syrovice
turnaj ve florbale – SB I
výlet Bradlo
Olympijský šplh v Olympii – OC
Olympia
Pohádkový les – Špilberk, Brno
župní přebor v atletice – RDPD Rosnička – Žabovřesky
in-line Brno-Komárov
pohyb nás baví – SB I
U nás v Sokole – Židlochovice

21. 6.
9. 8.
říjen
říjen
říjen
listopad
listopad
prosinec

hudba a pohyb – Židlochovice
turnaj v pétanque – Syrovice
sobota s AE – Jundrov
abeceda gymnastiky – SB I
jak s náčiním – SB I
pohybem ke zdraví – SB I
doškolovací seminář RD + PD – SB I
sportovní hry – metodika – Nové Bránice
prosinec župní přebor v plavání – Brno-Lesná
prosinec gymnastický dvojboj pro žactvo –
Prštice
26. 12. Štěpánský běh – Syrovice

návrh dvakrát za rok, jarní a podzimní vydání, jednomyslně odsouhlaseno
- br. Chalupník informoval o rozsáhlé rekonstrukci sokolovny TJ Znojmo
- br. Stojar připomněl 100. výročí konání prvního brněnského sletu. Prodiskutován návrh na
župní akademii nebo koncert orchestru Brna I
12. března 2014
- po odevzdání župních grantů bude zpracována
termínová listina konání sportovních akcí
- pořadatel župního turnaje (přeboru) při vyúčtování předloží: pozvánku nebo propozice na
akci, výsledkovou listinu, stručnou zprávu (počet
účastníků nebo družstev, počet organizačních pracovníků a rozhodčích a doklady k proplacení (po
schválení předsedou odboru sportu budou uhrazeny)
- PV župy pověřuje br. Doležela přípravou kulturního programu – koncertu ke 100. výročí konání prvního brněnského sletu, návrh do 14. 5.
2014
- starostka župy vyslovila poděkování přípravnému týmu Sokola Židlochovice za zaslání informace o programu akce „U nás v Sokole“.

Župní statistika
Župa Jana Máchala má k 1. lednu t. r. 51 tělovýchovných jednot se 7711 členy, z toho: mužů
2624, žen 2226, dorostenců 352, dorostenek 149,
žáků 1195, žákyň 1165.
Největší jednoty: Sokol Brno I 1400 členů, Žabovřesky 538, Střelice 517.
Sporty: 27 druhů, nepočetnější kopaná, SG,
florbal, ve 23 TJ celkem 2534 sportovců.

Oblastní cvičitelské srazy
Oblastní sraz žen se uskutečnil dne 8. 2. 2014
v základní škole na Horní ulici, Brno. Zvučná
jména lektorek přilákala k účasti na Oblastním
srazu velké množství cvičitelek našeho kraje.
Všechny bez výjimky netrpělivě očekávaly seznámení se se skladbou Marie Frantové pro připravované Sokolské Brno. Kondici a práci s náčiním si účastnice ověřily při cvičení s Jindrou
Košťálovou. Sestry Kocmichovy uvedly cvičenky
„do varu“ v hodině tance. Závěrečný aerobik v bazénu s Radkou Pazourkovou působil relaxačně.
Semináře a srazy pořádané župou Jana Máchala jsou vždy hojně navštěvovány a kladně hodnoceny viz hodnocení sestry náčelnice župy Pernštejnské:
„Nazdar, moc chválím sobotní seminář, ve
všech hodinách jsem se bavila, zacvičila si a bazén na závěr je vždycky super. Díky a těším se na
další.
S pozdravem Eva Brázdová.“
Březnový oblastní sraz cvičitelek aerobiku byl
zaměřen na nové prvky v aerobních sestavách
a dále na procvičení posilovacích cviků. První hodina byla ukázkou tvorby sestavy na Dance aerobik, která se skládala ze 3 samostatných bloků
a ukázkou asymetrické choreografie. Cvičitelka
Michaela Macháčková.
Druhá hodina byla ukázkou aerobní sestavy zaměřená na procvičení posilovacích cviků, sestava
byla složena ze 3 bloků. Cvičitel Marek Weinštuk.
Třetí hodina byla zaměřena na pilates. Zpevnění svalstva (zádového, břišního a hýžďového),
čímž se vytváří základ pro správné držení těla.
Rozvíjení ohebnosti, rovnováhy, koordinaci a dýchání.
Cvičitelka Monika Bednářová
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Beachvolejbal startuje
Volejbalový oddíl TJ Sokol Brno I uspořádá
v letošním roce kromě kvalifikačního turnaje na
mistrovství České republiky žáků a žákyň dne 28.
5. 2014 také sérii čtyř žákovských turnajů s mezinárodní účastí O pohár hejtmana Jihomoravského
kraje žáků a žákyň v beachvolejbalu v termínech –
8. 5., 24. 5., 31. 5., 28. 6. 2014 – finále.
Oddíl připravuje také turnaje dospělých a beachvolejbalové kempy. V areálu Sokolák na Brněnské
přehradě jsou v plánu kempy pro dospělé v termínech 2.–4. 7. a 20.–22. 8., pro děti 7.–11. 7. bez
ubytování a 21.–25. 7. s ubytováním. Do klubových
kempů se v termínech 11.–15. 8. a 18.– 22. 8. mohou po do mluvě přihlásit i nečlenové oddílu. (zh)

Podporujeme projekt
Brno – Zdravé město
Sokolská župa Jana Máchala podporuje iniciativu Magistrátu města Brna v projektu Brno –
Zdravé město reagující na opakovaná varování
odborníků o škodlivosti kouření na lidský organismus včetně kouření pasivního. Konkrétním
krokem k naplnění tohoto programu je rozšíření
sítě nekuřáckých restaurací i dalších zařízení bez
cigaretového kouře.

Omice 100, Ořechov 110
V letošním roce slaví řada tělocvičných jednot
začleněných do župy Jana Máchala významná jubilea. Kulatých 100 let uplynulo od vzniku Sokola
Omice a ještě o deset let dříve, v roce 1904, byl založen Sokol Ořechov. V roce 1919 vznikly tyto
jednoty slavící letos 95 let trvání: Hvozdec, Syrovice, Nové Bránice, Neslovice, Padochov, Plaveč,
Tvořihráz, Blížkovice a Zastávka. Gratulujeme!

Beachvolejbalový areál Sokola Brno I na Brněnské přehradě bude i letos dějištěm řady významných soutěží.

Sokolské setkání u mohyly
M. R. Štefánika na Bradle
Sokolská župa Jana Máchala v Brně se připojuje k akci Sokolské župy Slovácké – Jarní setkání sokolů u mohyly Milana Rastislava Štefánika pořádané při příležitosti 95. výročí úmrtí
generála M. R. Štefánika na Bradle v sobotu
3. května 2014 s programem:
Strážnice – plavba výletní lodí po Baťově kanálu, prohlídka města.
Bradlo – setkání, Košiariska – muzeum.

T Ě L O C V I Č NÁ J E D N OTA S O KO L Ž I D L O C H OV I C E
srdečně zve na setkání

U NÁS V SOKOLE
které se uskuteční 20.–22. června 2014 v Židlochovicích
PROGRAM
Pátek 20. 6.
- příjezd účastníků od 15 do 18 hodin
- oficiální zahájení
- úvodní slovo, představení jednoty
- návštěva výstavy z historie jednoty a její činnosti
- předvedení ukázky z pódiové skladby Zimní
sen, pro WG v Helsinkách autorů z místní jednoty
- společenský večer s živou hudbou
Sobota 21. 6.
- dopolední procházka městem s výkladem zakončená přijetím účastníků starostou města
- odpolední výšlap na rozhlednu s výkladem
- celovečerní představení divadelního odboru
Během dne:
- pro zájemce připraveny cvičební hodiny s lektory (aerobik, zdravotní TV)
- ukázka a nácvik župní skladby pro Sokolské
Brno autorky M. Frantové
Neděle 22. 6.
- dopolední prohlídka zámku s průvodcem
- pro zájemce nácvik skladby Zimní sen

Ubytování
- v tělocvičně sokolovny (vlastní karimatka, spacák)
Stravování
- možno zajistit oběd na sobotu a neděli a večeři na sobotu (cena: jídlo 70 Kč, vše 200 Kč)
- jídlo nutno objednat na přihlášce
- snídaně vlastní (možno zakoupit v nedalekém marketu)
- dle dohody bude otevřen bufet v budově sokolovny
S sebou
- vhodná obuv a sportovní oblečení do přírody i na
cvičení, přezůvky do tělocvičny, hudební nástroje,
karimatku, spacák, dobrou náladu
Účastnický příspěvek 200 Kč bude vybírán na místě
v hotovosti
Kontakt
- Tělocvičná jednota Sokol Židlochovice, Tyršova
161, 667 01 Židlochovice
- e-mail: unasvsokole@sokol-zidlochovice.cz
- tel.: 776 046 452 (br. Kratochvíl)
Doprava
- z Brna: autobusem z UAN Zvonařka, stanoviště 6,
spoj č. 505, nebo osobním vlakem směr Vranovice
(Břeclav) do stanice Hrušovany u Brna, odtud autobusový přípoj č. 521, 522 směr Hustopeče u Brna.
Z autobusového nádraží v Židlochovicích nelze sokolovnu přehlédnout.
Přihlášky do 10. 6. 2014
Srdečně zvou pořadatelé

Odjezd autobusu v 7 hodin z parkoviště
u Ústředního hřbitova. Cena 350 Kč zahrnuje dopravu autobusem a lodí.
Informace a přihlášky v kanceláři župy tel.
541 213 240, mobil 739 652 508, e-mail: sokol.machal@volny.cz, ucto.machal@volny.cz.

Posily cvičitelských sborů
Školení a doškolování cvičitelů i trenérů je důležitou částí programu ČOS k zajištění a udržení
kvality cvičebních a tréninkových hodin na vysoké úrovni. Pouze kvalitní a soustavné vzdělávání nám umožní obstát v konkurenci na poli tělovýchovy a sportu. Obzvláště nás těší zájem
o absolvování cvičitelských kurzů.
V průběhu měsíce ledna a března proběhlo
školení cvičitelů všestrannosti III. třídy. Stalo se
již tradicí, že o školení pořádané naší župou, projevují zájem budoucí cvičitelé z okolních žup.
Řady cvičitelů v šesti župách posílilo 25 absolventů. Vše proběhlo bez zádrhelu, lektoři – trenéři Sokola Brno I a pedagogové Fakulty sportovních studií vedli přednášky na vysoké úrovni.
Frekventanti projevovali velký zájem o přednášenou látku, metodiku nácviku a jejich přístup byl
obdivuhodně aktivní. K závěrečným zkouškám
přistoupili dobře připraveni. Kvalifikaci získali
Dana Kratochvílová a Miluše Cetlová z TJ Sokol
Znojmo, Radovan Malachta, Zuzana Černohlávková, Andrea Melicharová, Dana Ciglová a Tomáš Tuč z Brna I, z Ořechova Svatava Vašicová,
Jitka Klimová z Nových Bránic, Jindřich Martinec ze Sokola Radostice, Libuše Majdlová z Ostopovic, z Brna-Komína Hana Vymazalová a z tělocvičné jednoty Padochov Martin Konečný.
Nezbývá než jim přát, aby jim nadšení pro práci
cvičitele dlouho vydrželo.
Dobrovolná práce se stává v posledních letech
výjimkou, a proto si vážíme cvičitelů a trenérů,
kteří v pravidelných cvičebních hodinách a sportovních trénincích na úkor svého volného času
odvádějí ve prospěch dětí i dospělých kvalitní
práci.
Lída Ryšavá
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Snímek z badmintonového přeboru župy
v Židlochovicích.

Otevřený badmintonový
župní přebor žactva
v Židlochovicích

Brněnský regionální přebor ve florbalu
V neděli 6. dubna jsme v prostorách Sokola
Brno I ukončili sezonu 2013/2014 turnajů ve
florbalu v rámci všestrannosti. Naše župa je organizátorem této regionální soutěže v kategoriích mladšího žactva I.a (děti 7–10 let), I.b
(11–13 let), staršího žactva (14–17 let), juniorů
a mužů. Díky tomu, že župa a Sokol Brno I dokoupily mantinely, mohou zápasy probíhat v tělocvičně a hale současně, a tak vzniklo více časového prostoru. Tyto turnaje jsou otevřené i pro
nesokolské organizace. Již druhým rokem se
zúčastňuje těchto zápasů i Sokol Vídeň z župy
Rakouské. V letošním roce startovalo v každé
kategorii po pěti družstvech, což je rekordní
účast za poslední roky. Na soupiskách se objevilo celkem 294 hráčů – po 70 z každé kategorie. V kategorii mladšího žactva byly odehrány
čtyři turnaje, ostatní kategorie absolvovaly tři.
Je potěšující, že v družstvech začínají hrát i děvčata, snad se v příští sezoně objeví i družstvo dí-

vek. Sokolská družstva postupují do oblastní
soutěže Východ. Vítězná družstva oblastního
přeboru starších žáků a mužů postupují do přeboru ČOS v Praze.
Družstvo TJ Sokol Syrovice bude naši župu
reprezentovat v kategoriích ml. žáci I.a, starší
žáci a muži. Kategorie ml. žáci I.b není naší župou obsazena.
Vyhodnocení nejlepších střelců z každé kategorie – ml. žáci I.a: Matyáš Polczer z Adamova, ml. žáci I.b: Roman Patso z Brna I., starší
žáci: Samuel Svoboda z Adamova a muži: Hanuš
Pavel ze Syrovic
Poděkování za celoroční sportovní přípravu
dětí patří všem vedoucím družstev a organizátorům turnajů, jmenovitě Daně Ciglové, Pavlu Hanušovi, Robertu Šimíkovi, Robertu Válkovi, Bohumilu Žlůvovi a Davidu Jančíkovi.
Oto Suchánek, náčelník župy
oto.suchanek@email.cz

Základ všestrannosti – gymnastika a šplh
Tělocvičná jednota Sokol Brno I uspořádala
otevřený přebor župy Jana Máchala ve sportovní
gymnastice a šplhu. Startujících bylo 92, v mužských kategoriích 27 a v ženských 65 z T.J. Sokol Nové Bránice, Brno I, Syrovice, Radostice,
Neslovice, Střelice, Sobotovice a TJ Prštice.
Sportovní gymnastika – žáci I.: 1. Pikula Lukáš (Přštice), 2. Blažík Václav (Brno I), 3. Ludva
Martin (Brno I), žáci II.: 1. Tomášek Martin
(Brno I), 2. Kotek Matouš (Brno I), 3. Schoř Marek (Nové Bránice), žáci III.: 1. Juřina David
(Brno I), 2. Kovál Martin (Brno I), 3. Schoř Matěj (Nové Bránice), žáci IV.: 1. Odehnal Martin
(Brno I), 2. Oulehla Martin (Nové Bránice), 3.
Leitgeb David (Nové Bránice), dorostenci.: 1.
Macháň Pavel (Brno I), muži: 1. Krejčí Jiří (Brno
I), 2. Effenberger Jiří (Brno I).
Žákyně I.: 1. Pikulová Monika (Prštice),2. Havlíčková Klára (Radostice), 3. Blažejová Žaneta
(Radostice), žákyně II.: 1. Dofková Alice(Brno
I), 2. Nešpůrková Hana (Nové Bránice), 3. Štanglová Tereza (Radostice), žákyně III.: 1. Vláčilová Nikola (Radostice), 2. Prudilová Markéta
(Střelice), 3. Klímová Karolína (Nové Bránice),
žákyně IV.: 1. Ferencová Stella (Radostice), 2.
Navrátilová Gábina (Brno I), 3. Jeřábková Adéla
(Neslovice), dorostenky.: 1. Vláčilová Adéla
(Radostice), 2. Melicharová Andrea (Brno I), 3.

Smutná Barbora (Radostice), ženy.: 1. Tomanová
Tereza (Brno I), 2. Tkadlečková Jana (Brno I.), 3.
Jeřábková Dita (Neslovice).
Šplh – žáci I.: 1. Ludva Martin (brno I), 2. Suchánek Sebastián (Syrovice), 3. Pikula Lukáš
a Vaňura Libor (Prštice), žáci II.: 1. Hrouzek
Zdeněk (Prštice), Tomášek Martin (Brno I),
Schoř Marek a Špalek Petr (Nové Bránice), žáci
III.: 1. Kovál Martin (Brno I), Juřina David (Brno
I, Kozel Vojtěch (Syrovice), žáci IV.: 1. Oulehla
Martin (Nové Bránice), Odehnal Martin (Brno I),
Leitgeb David (Nové Bránice), dorostenci:
1. Macháň Pavel (Brno I), Kovál Adam (Brno I),
muži.: 1. Effenberger Jiří (Brno I), 2. Krejčí Jiří
(Brno I).
Žákyně I.: 1. Holá Alexandra (Nové Bránice),
2. Weberová Nela (Nové Bránice), 3. Pikulová
Monika (Prštice), žákyně II.: 1. Dofková Alice
(Brno I), 2. Oulehlová Barbora (Nové Bránice),
3. Nešpůrková Hana (Nové Bránice), žákyně
III.: 1. Vláčilová Nikola (Radostice), 2. Knappeová Barbora (Brno I), Prudilová Markéta (Střelice), žákyně IV.: 1. Ferencová Stella (Radostice), 2. Jeřábková Adéla (Neslovice), Navrátilová
Gábina (Brno I).
Vedení náčelnictva děkuje cvičitelům za přípravu závodníků a za odborné rozhodování přeboru.

V Židlochovicích se konal otevřený župní přebor žactva v badmintonu. Startovalo 25 chlapců
a děvčat z 5 oddílů. Pro nejúspěšnější byly připraveny medaile, diplomy a poháry. Ze čtyř pohárů zůstaly tři v Židlochovicích. Poháry předal
župní místostarosta a jednatel Sokola Židlochovice Ing. Josef Kratochvíl. Na organizaci se podíleli Kateřina Golová a Vlastimil Helma.
Výsledky – dívky do 13 let: 1. Šípková (T.J.
Sokol Židlochovice), 2. Ševčíková, 3. Galochová
(S. Židlochovice). Chlapci do 13 let: 1. V. Vidrmert (S. Židlochovice), 2. Čech, 3. Šípek (S. Židlochovice). Dívky do 15 let: 1. Zbořilová (S. Židlochovice), 2. Veselá ( S. Židlochovice), 3.
Galušková. Chlapci do 15 let: 1. Herzán (Slavoj
Podivín), 2. Gunther, 3. M. Vidrmert (S. Židlochovice).

Úvod vyšel lépe Borové
V prvním finálovém utkání play off 3. ligy
stolních tenistů prohrál v domácím prostředí
Sokol Brno I se Sokolem Borová 7:9. O body
domácího družstva se podělili Kolúch, Lamač,
Cupák, Poledna a Galatek. Hlavní oporou vítězů byl Marek.

Extraligový primát
Sokola Brno I.
Družstvo Sokola Brno I v sestavě Jana Šikulová, Kristýna Pálešová, Alice Jáňová a Petra Fialová získalo po čtrnácté v řadě titul mistryň České republiky v extralize sportovních gymnastek
ziskem 155,45 b. Další pořadí: 2. Bohemians
147,56, 3. Sokol Kampa Praha 140,50. V jednotlivkyních zvítězila Kristýna Pálešová 53,35
před Janou Šikulovou 53,30 a Italkou Giorgiou
Moreu (Bohem.) 52,70.
V I. lize obsadily brněnské závodnice první
dvě místa: 1. SBI (Veronika Drápalová, Anna
Mária Kányai, Jana Weisserová, Lucie Jiříková)
142,15, 2. SBI (Nika Jáňová, Petra Hedbávná,
Simona Kozáková, Kateřina Jelínková, Kateřina
Křížová) 139,40, 3. Sokol Mor. Ostrava 139,05.
Jednotlivkyně: 1. Cenková (Mor. Ostrava) 50,25,
2. Anna Maria Kányai (Ústí n. L.-SBI) 48,65, 3.
Kozáková 46,90, 4. Jiříková 46,70, 5. Jelínková
46,50, 6. Drápalová 46,25, 7. Křížová 45,60.
Ve II. lize družstvo Sokola Brno I v sestavě
Anna Marie Chlupová, Tamara Kalašová, Aneta
Kršková, Magdalena Růžičková, Barbora Trávníčková obsadilo 3. místo se 127,55 b. za Bohemians 143,80 a Vítkovicemi 130,65. Jednotlivkyně:
1. Šebáková 50,20, 2. Brabcová (Bohemians)
47,05, 3. Kršková 44,95.
(zh)
Sokolský zpravodaj najdete na internetu

www.sokolmachal.cz
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Oceněná gymnastika
Při slavnostním setkání v rámci vyhlášení nejlepších brněnských sportovců za rok 2013 byly
v hotelu Voroněž oceněny také vynikající výsledky
členů oddílu sportovní gymnastiky Sokola Brno I.
V elitní desítce patřtí 8. místo české reprezentantce
Janě Šikulové, Cena Fair play byla za dlouholetou
trenérskou činnost udělena Stanislavu Vyzinovi
a novým členem Síně slávy brněnského sportu se
stal profesor Jan Gajdoš (In memoriam).

Bradla v české režii
Závod Světového poháru sportovních gymnastek v katarském Doha přinesl další úspěchy závodnicím ze Sokola Brno I. Kristýna Pálešová zvítězila ve finále na bradlech ziskem 13,425 b. a Jana
Šikulová obsadila druhé místo s 13,175 b. Kristýna ještě přidala 6. místo na kladině (13,150).
Obě české reprezentantky potvrdily vysokou
kvalitu na bradlech již v kvalifikaci. Jana postupila do pátečního osmičlenného finále z 3. místa
(12,800 b.) a Kristýna jako vítězka kvalifikace
(13,500 b.). Kristýně se v kvalifikaci povedlo postoupit i do finále na kladině, kam se dostala z 8.
místa (12,900 b.). Jana se v boji na prostných
umístila v kvalifikaci na 10. místě s 12,750 b.

Olympijský šplh v Olympii
Župa Jana Máchala ve spolupráci s jihomoravskými sokolskými župami pořádají již tradiční
akci Olympijský šplh v Olympii – Velkou cena
jižní Moravy v olympijském šplhu na osmimetrovém laně. Soutěž je zařazena do nominačních závodů mistrovství ČR a je doplněna o program,
který se skládá z ukázek aktivity sportovních oddílů i oddílů sokolské všestrannosti bez omezení
věku a pohlaví. Olympijský šplh se uskuteční v sobotu 10. 5. 2014 v obchodním centru Olympia
Brno. Sportovní příznivce srdečně zveme.

Memoriál Jana Gajdoše je přehlídkou gymnastických nadějí. V 22.ročníku stáli po finále dvojic nejvýš
Denisa Florea z Rumunska a český gymnasta Daniel Ponížil.

Druhé místo domácích gymnastek
Oddíl sportovní gymnastiky Sokola Brno
I uspořádal 22. ročník Memoriálu Jana Gajdoše
za účasti 70 dívek a 48 chlapců z České republiky,
Rakouska, Slovenska, Slovinska, Nizozemska,
Rumunska, Švédska, Maďarska a USA. Početnější účastí, vyrovnaností a skvělými výkony zaujala zejména soutěž děvčat. Tím cennější je
druhé místo domácích gymnastických nadějí.
Mezi chlapci zazářil Martin Fiala rovněž druhým
místem v hodnocení jednotlivců.
Výsledky – družstva dívek (18): 1. Bohemians Praha 143,550, 2. Sokol Brno I (Lucie Jiříková, Aneta Kršková, Kateřina Křížová, Kateřina

Jelínková) 140,250, 3. Deva (Rum.) 139,850. Pořadí jednotlivkyň: 1. Lucia Hribar (Zelena Jama
– Slovin.), 2. Denisa Florea (Deva), 3. Alisia Botnaru (Deva).
Družstva chlapců (11): 1. Maďarsko A 214,95,
2. Maďarsko B 211,85, 3. ČOS (Martin Fiala, Vojtěch Šácha, David Bega, Jakub Švehlík) 210,55.
Jednotlivci: 1. Benedek Tomcsányi (Maď.), 2.
Martin Fiala (ČOS - SBI), 3. Tamarian Tschutschaev (Rak.). Finále dvojic: 1. Denisa Florea
(Rum.) – Daniel Ponížil (ČOS).
(zh)

Sokol Grand Prix:
Šikulová a Konečný
V 16. ročníku mezinárodního závodu smíšených dvojic Sokol Grand Prix přivítali pořadatelé
ze Sokola Brn o I deset párů z ČR, Ukrajiny, Rakouska, Chorvatska, Maďarska a USA. Prvenství
vybojovala domácí gymnastka Jana Šikulová
s pražským závodníkem Martinem Konečným.
V úvodní části soutěže si vedli nejlépe Ukrajinci,
finálovou část však zvládli skvěle Jana na bradlech a Martin na hrazdě. Divákům přineslo vyvrcholení soutěže nádhernou podívanou. Zejména Martinova hrazda plná salt a přemetů měla
zasloužený ohlas. Publikum jako vždy vytvořilo
jedinečnou atmosféru a je pozoruhodné, že prostor na svých webových stránkách věnovala brněnské soutěži i mezinárodní federace FIG.
Pořadí: 1. Jana Šikulová – Martin Konečný
(ČR), 2. Olena Vasilievová – Maksym Semjankiv (Ukr.), 3. Dorina Böezögö – Filip Ude (Maď.Chorv.), ... 5. Kristýna Pálešová – Fabian Leimlehaer (ČR-Rak.), 8. Alice Jáňová – Jiří Veselý, 9.
Nika Jáňová – Radek Smékal, 10. Veronika Drápalová – David Kratochvíl (všichni ČOS). (zh)
Jana Šikulová s Martinem Konečným vychutnávají pocity vítězů Sokol GP Brno 2013.
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ČOS DOPORUČUJE ZAČLENĚNÍ DO CELOEVROPSKÉ KAMPANĚ, KTEROU UŽ VYUŽÍVAJÍ MILIONY LIDÍ

Propagace zdravého životního stylu
Mezi hlavní programové priority Odboru všestrannosti České obce sokolské patří otevřené projekty pro veřejnost. Z tohoto důvodu chce ČOS
obnovit tradici celorepublikové kampaně, která se
snaží prezentovat činnost sokolských jednot v jejich regionu, ale také ukázat sílu celé sokolské organizace. Na základě zkušeností z minulých let je
známo, že účinnost a viditelnost těchto akcí
stoupá, pokud jsou soustředěny do jednoho týdne.
Tuto snahu je třeba propojit s projektem mezinárodní organizace ISCA MOVE WEEK
100 000 000 Evropanů v pohybu do r. 2020, jejíž
je ČOS v České republice jedním z garantů.
Spojení ČOS s touto celoevropskou kampaní se
může stát pro sokolské akce přidanou hodnotou,

která může v řadě případů otevřít dveře na obecní
úřady nebo prošlapat cestu k získání grantových
prostředků z krajů.
Akce MOVE WEEK (Týden pohybu) je každoroční celoevropská akce, která probíhá každý
první týden v říjnu a je vyhlašována mezinárodní
organizací ISCA (International Sport and Cultural Association) ve spolupráci s Evropskou cyklistickou federací (ECF). Je nedílnou součástí
kampaně NowWeMove (Teď se hýbeme). Jejím
smyslem je propagace zdravého životního stylu se
zdůrazněním důležitosti pohybu, povzbudit zapojení jednotlivců i skupin do sportu a pohybových
aktivit, a zvýšit nabídku dostupných pohybových
aktivit a sportů. V roce 2013 se do akce zapojilo

Cyklopřejezd Košariská – Hodonín
V roce 2012 se uskutečnil první ročník cyklopřejezdu Košariská – Hodonín, jehož ideou bylo
spojit rodiště dvou významných osobností českého a slovenského národa, Milana Rastislava
Štrefánika a Tomáše Garrigue Masaryka. Akci
zorganizovala Jednota Československé obce legionářské v Českém Brodě ve spolupráci se Společností Milana R. Štefánika na Brezovej pod Bradlom a Nadácie M. R. Štefánika v Bratislavě.
Cílem setkání je každoročně v průběhu druhého
prázdninového víkendu si připomenout v rámci
sportovně-společenské akce tyto dvě naše osobnosti světového formátu, které se spolu s Edvar-

dem Benešem zasloužily o osvobození českého
a slovenského národa a o založení demokratické
Československé republiky v roce 1918. Na jejich
základech budují svůj svobodný státní život i její
pokračovatelky – Česká a Slovenská republika.
Po úspěšných dvou předcházejících ročnících se
v tomto roce uskuteční III. ročník cyklopřejezdu.
V sobotu 12. července v 10 hodin je start první
etapy z Košiarské do Branče (nocleh na hradě – spacáky, karimatky, deky, stany s sebou) a v neděli 13.
7. druhá etapa na trati Branč – Hodonín, cíl kolem
18. hod. Je možné absolvovat jen část trati a pořadatelé rádi na cyklopřejezdu přivítají i mládež.

500 000 účastníků ze 30 evropských zemí v 1259
akcích ve 100 městech Evropy. V rámci tohoto
projektu loni pořádala ČOS, ve spolupráci s MČ
Praha 1 v Praze v Tyršově domě 11. 9. 2013 akci
„Sokolové Pražanům“.
V roce 2014 se projekt koná od 29. září do 5.
října.
V průběhu Týdne pohybu probíhá po celé Evropě široká nabídka akcí, které propagují pohybové aktivity, seznamují s činností sportovních
klubů a tělocvičných jednot a nabízí široké spektrum sportů a aktivit, do kterých se může každý
zapojit. Při kampani spolupracuje více partnerů
např. sportovní organizace s místní samosprávou,
firmami, vysokými školami atp. V rámci ČR jsou
koordinací projektu pověřeny ČOS a Česká asociace sportu pro všechny.
Zapojení do projektu:
- Organizátoři dané akce mohou být osoby, TJ
nebo sokolské župy. Zamýšlenou akci je třeba nahlásit na OV ČOS na odbor.vsestrannosti@sokol.eu. Potřebné materiály budou ke stažení na
www.sokol.eu. Vedení župy Jana Máchala považuje za vhodné se do tohoto projektu zapojit.
- Vytvořte koncept akce, můžete využít předpřipravený koncept (např. sokolení), zapojte do
přípravy akce co nejširší okruh partnerů (MČ, samospráva, ostatní spolky, firmy…), vymyslete novou, přitažlivou sportovní akci s aktivním zapojením příchozích, informujte o akci úřady
- OV ČOS nahlásíte údaje uvedené dále a ČOS
zaregistrujeme akci do systému ISCA.

Nádherné zážitky z olympijského parku na Letné
O víkendu 8. a 9. 2. 2014 díky odboru všestrannosti České obce sokolské zamířilo do Prahy
do Olympijského parku na Letné několik autobusů dětí ze sokolských jednost z celé republiky.
Kromě bezplatné dopravy byl zajištěn i bezplatný
vstup do areálu, na různá sportoviště a průvodkyně po celý den.
Za župu Jana Máchala odjela v neděli 9. 2. výprava 24 dětí pod vedením sestry Ivy Oulehlové
a bratrů Oty Suchánka a Roberta Šimíka, spolu se
zástupci z nejaktivnějších odborů všestrannosti

z našich jednot. Byli vybráni – z TJ Sokola Nové
Bránice, Syrovice, Radostice, Brno I, Moravské
Bránice a Neslovice. V Praze se nás ujaly sympatické průvodkyně, které se nás celý den staraly.
Byl pro nás připraven sportovní program.
Zavítali jsme do Ledového ráje, kde si mohly
děti vyzkoušet krasobruslení a rychlobruslení,
spíše jenom náznaky, protože ledová plocha byla
dost přeplněná. Zajímal nás běžkařský okruh s laserovou biatlonovou střelnicí. Zde jsme promarnili dost času čekáním v půjčovně, ale i tak si tuto

Sokolská mládež z jižní Moravy si atmosféru Olympijského parku náležitě vychutnala.

disciplínu děti vyzkoušely a hlavně střelba byla
vynikající. Areál snowparku jsme si jenom prohlédli, nikdo z nás snowboarding nevyzkoušel
z důvodu časového i bezpečnostního, což některé
děti zklamalo. Curling, na který jsme se nejvíce
těšili, jsme neměli v programu, tudíž jsme jen přihlíželi. Nakonec jsme si odpoledne zpříjemnili sledováním dění v Soči na velkoplošných obrazovkách a fanděním našim sportovcům. Děti zaujal
také závod snowboardistů v místním snowparku.
V podvečer nás autobusy zavezly domů. Pocity
byly smíšené. Atmosféra celého areálu byla výborná,
k čemuž přispěly i úspěchy českých olympioniků a
také velký počet návštěvníků. Na druhé straně právě
kvůli obrovské návštěvnosti se nepodařilo vyzkoušet
všechny disciplíny, které zimní olympijský park nabízel. Ale i tak to byly skvělé zážitky.
Župní náčelník Oto Suchánek zdůraznil, že velkým přínosem této akce byla pro děti možnost vyzkoušet si některé zimní sporty, na které rodiče
nemají finanční prostředky. Také dodal, že pokud
někdo bude namítat, že tato akce stála hodně peněz, tak na druhé straně dětem ukázala, že nemusí
sedět jenom u počítače, ale venku na sportovištích mohou zažít dost legrace.
Skupina z Nových Bránic se nejvíc pobavila,
když si mládež poprvé v životě zahrála curling
a pěkným zážitkem bylo také setkání se slavným
plzeňským hokejistou Janem Strakou. Sokol Syrovice ve spolupráci s místní základní školou
a obecním úřadem vypravil 17. února na Letnou
celý autobus dětí.
Je dobré, že ČOV a ČOS chystají v rámci projektu Česko sportuje další akce.
(sk)
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Za Zdeňkem Janíkem
V pátek 14. března zemřel ve věku 82 let zasloužilý člen Sokola Brno I Zdeněk Janík. Jeho
životní postoje významně ovlivnila rodina vedená
sokolskou myšlenkou. Své antikomunistické názory projevil již během XI. Všesokolského sletu
v Praze. Po nástupu komunismu k moci se zapojil do studentské odbojové skupiny, jejímž cílem
bylo roznášet v brněnských čtvrtích prodemokraticky orientované letáky. V roce 1951 byl spolu
s dalšími zatčen a prošel věznicemi Cejl, Znojmo
a lágry v Oslavanech a Jáchymově. V roce 1955
byl propuštěn, ale pro své veřejně deklarované názory byl opět zatčen v roce 1958. O rok později
se sice dočkal všeobecné amnestie, ale brzy nastoupil k vojenským táborům nucených prací PTP.
Po roce 1989 se zapojil do znovuobnovení Sokola
a dlouhou dobu vykonával post předsedy brněnské pobočky Konfederace politických vězňů. Zdeněk Janík byl držitelem Stříbrné medaile ČOS
a medaile Za zásluhy Sokola Brno I.

Turisté si vyšlápnou
z Retzu do Znojma
Odbor Klubu českých turistů Znojmo a Österreichischer Touristenklub Retz ve spolupráci s Českou obcí sokolskou pořádají v sobotu 17. května
2014 pod záštitou starostů města Znojma
Ing. Vlastimila Gabrhela a města Retzu Bgm. Karl
Heilingera veřejně přístupnou mezinárodní akci
k zahájení turistické sezony 2014 10. jubilejní
jarní eurovýšlap Retz–Znojmo.
Slavnostní zahájení je v 8.30 hod. za účasti zástupců města Retzu, Znojma a KČT u Nové radnice
na hlavním náměstí v Retzu. Start pochodu je od 8
do 10 hod.
Pro účastníky pochodu bude k dopravě do Retzu
přistaven v 7.30 hod. na autobusovém nádraží ve
Znojmě autobus, který je zdarma odveze do Retzu.
Pokud bude větší počet zájemců, kteří se přihlásí
KČT Znojmo (602 380 549) do 3. května, přistaví
pořadatelé další autobus.
Eurotrasa v délce 19 km vede rakouskými vinohrady na Heiligerstein, státní hranici, Horecký kopec, Hnanice, Staré vinice, Havraníky, Popice, Konice a Kraví horu do cíle na nádvoří Znojemského
hradu pod rotundou sv. Kateřiny. Zde jsou účastníci
pochodu očekáváni od 13 do 16 hodin. Od 14.30 do
20 hod. na hradním nádvoří vystoupí znojemské
hudební skupiny.
Po zaregistrování a úhradě startovného 30
Kč/osoba (děti polovinu) obdrží účastníci pochodu
poukázku na občerstvení v cíli a mapu pochodu
s popisem. K dispozici budou jubilejní a různá historická razítka a tiskoviny. Nutný je osobní doklad,
občanský průkaz nebo pas. Účast je na vlastní nebezpečí, účastníci mladší 18 let mohou pochod absolvovat jen v doprovodu osoby starších 18 let.
V neděli 18. května mají v 9 hod. sraz před sokolovnou zájemci o vycházku královským městem
Znojmem s výkladem Mgr. Jiřího Svobody.

Pohádkový les
Sokolská župa Jana
Máchala srdečně zve děti
i s doprovodem na tradiční akci Pohádkový les.
Pohádkové postavičky vás provedou celým lesem,
od každé dostanete úkol a od některé možná i odměnu. Přijďte v sobotu 17. května do parku pod
hradem Špilberkem (přístup z Husovy ul.) v době
od 9 do 11 hodin. Akci podporuje město Brno.

Snímek z dokumentu, který má křídla, jak je také nazývána inscenace Antigone vzletem sokolím uvedená souborem DOK.TRIN v divadle Buranteatr.

Antigone vzletem sokolím
Divadelní soubor DOK.TRIN uvedl v Divadle Buranteatr (sokolský Stadion Kounicova) premiéru
unikátní dokumentární inscenace Antigone vzletem sokolím. Ve více než 2000 let staré tragédií vystoupili pod režijním vedením Barbary Herz spolu s herečkou Markétou Matulovou nejstarší členové
brněnského Sokola.

Obnovená tradice Sokola
v Miroslavských Knínicích
Divadelní spolek v Miroslavských Knínicích
hledal odpovídajícího partnera – spolek s vlastní
právní subjektivitou. Pan Petr Příkazský získal
základní informace v kanceláři župy a na organizačním oddělení ČOS. Po vyhodnocení spolu se
členy obecního úřadu i divadelního souboru založili přípravný výbor, který svolal na neděli 9.
února 2014 ustavující valnou hromadu. Starostka
župy Lída Ryšavá přítomné seznámila se soudobým programem České obce sokolské, s právy
a povinnostmi členů, se vzdělavatelským odborem, kterým jsou divadelní spolky podporovány.
Členskou přihlášku podepsalo 18 zájemců.
Proběhla volba výboru. Do čela jednoty byla jednomyslně zvolena a volbu přijala starostka Anna
Klímová. Činovnické funkce budou zastávat: Josef Cetkovský – místostarosta, Yvona Kroupová

– jednatelka, Blahoslava Semotamová – hospodářka, Radka Weissová – vzdělavatelka a Vlasta
Malá – kontrolní komise. Technické zázemí souboru poskytl obecní úřad v areálu místního
zámku.
Předsednictvo župy Jana Máchala přijetí nové
tělocvičné jednoty do svazku ČOS doporučilo 12.
února 2014. Průběh začlenění je nyní zdlouhavý
vzhledem k nové občanskému zákoníku a přechodu na spolek, kdy je nově požadováno více
písemných podkladů – čestné prohlášení členů
statutárních orgánů, souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku.
Přejeme členům divadelního souboru dlouholetou výdrž, radostné chvíle strávené při zkouškách a mnoho spokojených diváků s vřelým potleskem za vynikající představení.

Význam zdravotnické kvalifikace
Akreditované školení Zdravotník zotavovacích
akcí zahrnuje teorii první pomoci, základy ošetřování nemocných, základy hygieny, teorii práce
zdravotníka na zotavovacích akcích, vyhlášky,
lekci tréninku vodní záchrany. Absolventi jsou
oprávněni vykonávat funkci zdravotníka na pobytových zotavovacích akcích pořádaných státními i nestátními subjekty (letní tábory, lyžařské
kurzy), na školách v přírodě, při sletových akcích
atd. Školení je 40hodinové, platnost průkazu čtyři
roky. Přihlášky přijímá ÚŠ ČOS. Kurz splňuje
podmínky kurzu první pomoci pro zdravotníka
zotavovacích akcí a škol v přírodě dle zákona
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a navazující vyhl. 106/2001 Sb. o hygienických poža-

davcích na zotavovací akce pro děti. Termín první
konzultace 9.–11. 5. 2014, druhá konzultace
včetně závěrečné zkoušky 6.–8. 6. 2014.
Současně připomínáme doškolení absolventů
již předchozích kurzů (80hodinové školení Člen
první pomoci, 40hodinové školení Zdravotník zotavovacích akcí). Termín: sobota 7. 6. 2014.
Zajímavé webové stránky: www.sokol.cz (Zdravotní komise ČOS – činnost zdravotníka, vzor
traumaplánu, obsah lékárničky, formulář v případě
úrazu, novinky v první pomoci, informace pro pořadatele táborů, závodů a jiných hromadných akcí,
zajímavé články, plánované akce atd.).
www.cstl.cz (Tělovýchovně lékařská pracoviště
v ČR). www.resuscitace.cz (videa z první pomoci).
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Šibřinky ve víru barev
Závěr židlochovické plesové sezony tradičně
obstaraly sokolské šibřinky. Tentokrát se uskutečnily v sobotu 3. března v rázu Barvy. Naplněný sál zhlédl slavnostní zahájení, které uvedl
osvědčený moderátor Olda Kahoun, co by Rubikova kostka. Soutěže masek se zúčastnila padesátka osob. Vítězství získaly Pastelky před figurkami s kostkou ze hry Člověče nezlob se
a maskou s názvem Barevné kovy. Po celou dobu
vyhrávala kapela Šarže 54. Zpestřením bylo vystoupení kouzelníka Ondřeje Sládka. Za přípravu
zdařilé akce je třeba poděkovat pořadatelům ze
Sokola Židlochovice, za ceny do tomboly pak
sponzorům. Za rok se těšíme na další ročník
v rázu Láska.

Pestrost nápadů a barev na společné fotografii ze židlochovických sokolských šibřinkách.

Středověká ulička bez jména dostává smysl
V předvečer 45. výročí sebeupálení Jana Palacha
byla v Brně slavnostně otevřena Ulička Václava
Havla, jejíž pojmenování inicioval Sokol Brno
I společně s Divadlem Husa na provázku. Slavnosti
se účastnilo přes dvě stě lidí, včetně zástupců Sokola, herců z Divadla na provázku nebo Knihovny
Václava Havla.
Při slavnosti bylo vzpomenuto nejen odkazu Václava Havla, ale také Jana Palacha. Se svým krátkým
projevem vystoupil na slavnosti místostarosta Sokola Brno I Michal Doležel, jenž jménem Sokola
Brno I pronesl několik slov.
Je to téměř na den přesně jeden rok od chvíle,
kdy Sokol Brno I a Divadlo Husa na provázku podali oficiální žádost, adresovanou Magistrátu města
Brna, jejímž obsahem bylo společné úsilí o pojme-

nování jedné, do té doby bezejmenné, neobydlené,
téměř ztracené uličky v centru Brna, po jedné z největších osobností novodobých českých dějin.
Naděje, kterou jsme přenesli do společného úsilí
se tedy po téměř jednom roce zhmotňuje. Středověká ulička bez výrazu a bez jména dostává jakoby
teprve nyní svůj smysl a jméno Václava Havla se
právě jejím prostřednictvím vtiskuje do trvalé paměti našeho města.
Zdá se tedy, že nyní můžeme být spokojeni. Vynaložené úsilí nepřišlo nazmar, sen se stal skutkem
a my plni radosti nad svými úspěchy můžeme pomalu odejít domů.
Tento životní přístup jakoby charakterizoval současnou národní povahu. Mnohdy se domníváme, že
etapa vývoje naší země, s níž je jméno Václava Havla

Zdravotní způsobilost v oddílech všestrannosti
Dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví
391/2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, která vstoupila v platnost 31. prosince 2013, je nutno zajistit v oddílech všestrannosti vyplněné „Čestné prohlášení o zdravotní
způsobilosti“, u nezletilých dětí s podpisem rodičů a u dospělých s vlastním podpisem. Tento

formulář najdete na webových stránkách župy
a řádně vyplněný odevzdáte u svého vedoucího
oddílu.
Pro oddíly výkonnostního sportu platí vyhláška 391/2013 bez výhrad. Znění celé vyhlášky najdete na webových stránkách župy – www.sokolmachal.cz.

neodmyslitelně spojeno, tedy etapa kterou charakterizuje obnova všech základních pravidel, nástrojů
a institucí demokracie, kterou charakterizuje opětovné navrácení naší země do mapy Evropy, etapa,
kdy se naše země stává suverénním, nezávislým státem a partnerem evropského a světového společenství, doba ekonomického i společenského rozmachu,
stručně řečeno doba svobody, že tato etapa se pro
nás stala takřka neochvějnou samozřejmostí.
Zde si však dovolím uvést jeden z výroků Miroslavy Tyrše, který si mi zdá být pro tuto chvíli více
než potřebný: ,,Věčný ruch, věčná nespokojenost.“
Získáním svobody jsme nezískali jen všechny vyjmenovaná a další jiná pozitiva. Svobodou se nám
dostal především obrovský úkol. Úkol odpovědnosti.
Svoboda je zřejmým znakem vyspělosti a moudrosti, je to stav ducha i mysli – jen skutečně svobodní jedinci mohli přežít pekla koncentračních táborů, jen skutečně svobodní jedinci si dokázali
zachovat osobní a mravní bezúhonnost během 40
let komunistického diktátu.
Svoboda tedy vyžaduje moudré a uvážlivé zacházení. Potřebuje jedince, kteří nezpyšní, kteří budou stále hledat její význam a definici v každé době.
Svoboda potřebuje být zpřítomněna ve světe, jinak
řečeno svoboda potřebuje každého z nás. Ztrácímeli svobodu, opouští nás vnitřní světlo a naděje.
Smysl a význam se rozmělňuje.
Myslím, že na světě by neměli být lidé bez světla
tak, jako by neměli být uličky bez jména. Ulice bez
jména jsou smutné a prázdné. Tato ulička čekala na
své jméno několik set let. Vidím v tom jakýsi symbol.
Dnes dostává jméno po člověku, který hledal skryté
významy, který snažil pátrat po smyslu vlastní existence a který žil svobodně.
Jeho odkaz, jeho apel byl měl být kdesi v těchto
zdech, stěnách, v této dlažbě a v tomto názvu přítomen. Václav Havel by zkrátka měl být kdesi tu.

Vinařství
Regina Coeli
podporuje
činnost župy
Jana Máchala.
Děkujeme.
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