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Zpravodajství Editorial

Domnívám se, že není na ško-
du zalistovat si občas v citá-
tech historických i současných 
osobností. Francouzi dokonce 
vydali celou encyklopedii „fran-
couzských citátů”. Nejde sa-
mozřejmě o filozofování nad 
tím, co kdo kdy řekl – ostatně 
mnohé z nich čas uhladil a mož-
ná i vytrhl z kontextu a upravil 
pro potřeby jednotlivců či po-
třeby doby. V mnohých z nich 

je ale ukryta moudrost a ponaučení překraču-
jící svým poselstvím rámec příležitosti, při níž 
byly vysloveny. Zrovna nedávno mě zaujala 
zpráva, že britská královna uvedla, že „každá 
generace čelí novým výzvám a příležitostem 
a proto by upřednostnila, aby se Britové dr-
želi svých tradic a osvědčených způsobů, jako 
jsou vzájemná tolerance a úcta k odlišným ná-
zorům, a dále s potřebným nadhledem hledali 
společné východisko a kompromisní řešení”. 
Tato slova byla vyslovena v souvislosti s tolik 
diskutovaným brexitem, ale výzva ke vzájem-
né toleranci a úctě k odlišným názorům je ne-
sporně nadčasová a v současné době vysoce 
aktuální – nejen ve Spojeném království. Jinak 
ale v tomto vydání časopisu Sokol se o brexi-
tu nedočtete ani slovo. Zato v něm naleznete 
řadu důležitých a zajímavých informací o dění 
v Sokole či s ním souvisejících.
K pro Sokol nejvýznamnějším událostem ne-
sporně patří projednávání zákona, který vyhla-
šuje 8. říjen – Památný den sokolstva význam-
ným dnem České republiky. Po prosincovém 
schválení Poslaneckou sněmovnou PČR ho 
v poslední lednový den schválil i Senát PČR. 
Zpravodajství i vyjádření některých senátorů si 
můžete přečíst právě v tomto vydání. Od za-
čátku února nastávají změny v pojištění – in-
formace o nich naleznete rovněž v tomto vy-
dání. Letošní rok je pro ČOS rokem volebním 
– od ledna do března se konají volební valné 
hromady tělocvičných jednot, v dubnu pak 
sokolských žup a celý proces dovrší v červnu  
12. sjezd ČOS. Touto problematikou se v úvod-
ním slově zabývá jednatel ČOS bratr J. Těšitel.
Leden byl v Sokole bohatý i na sportovní udá-
losti – Odbor všestrannosti ČOS pořádal tra-
diční akci „Nejen pohybem živ je Sokol”, konal 
se přebor ČOS TeamGym Junior. Florbalisté So-
kola Pardubice dosáhly historického úspěchu, 
když vybojovali Pohár České pojišťovny, na Be-
necku se konaly přebory ČOS v běhu na lyžích. 
I v lednovém vydání představujeme jednu ze 
sportovních základen mládeže, tentokráte há-
zenkářskou ze Sokola Nové Veselí. A samozřej-
mě v něm naleznete mnohé další zprávy.

Hezké čtení vám přeje
Zdeněk Kubín
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Slovo úvodem

Vážené sestry, vážení bratři,
letošní rok je pro náš spolek mimořád-
ně důležitý: koná se 12. sjezd České 
obce sokolské, z něhož vzejde nové 
vedení ČOS na další tříleté období a je-
muž předcházejí volební valné hromady 
tělocvičných jednot a sokolských žup 
a také volební valné hromady progra-
mových útvarů. Někteří činovníci ve 
svých funkcích letos skončí, jiní budou 
znovu zvoleni na další období a další bu-
dou nováčky, když do činovnické funkce 
budou zvoleni poprvé. Vážíme si práce 
dobrovolných činovníků a snažíme se 
být jim v jejich činnosti nápomocni. 
Uvědomujeme si, že mnozí z nich vedle 
činovnické práce vykonávají své civilní 
zaměstnání a skloubit práci a činov-
nickou činnost nebývá vždy, zejména 
s časových důvodů, jednoduché. Loň-
ský XVI. všesokolský slet ukázal, ja-
kou ohromnou sílu představují sokolští 
dobrovolníci a zejména pak činovníci 
v jednotách a župách – při sletu odvedli 
ohromný kus práce a nenahraditelnou 
měrou přispěli k jeho úspěchu. To samé 
platí o aktivní účasti na oslavách 100.
výročí založení ČSR.
V tělocvičných jednotách se valné hro-
mady konají od ledna do konce břez-
na, v sokolských župách pak mají valné 
hromady proběhnout do konce dubna. 
Z nich také vzejdou vyslanci do Vý-
boru ČOS a delegáti 12. sjezdu ČOS. 
Výbor, předsednictvo a programové 
útvary ČOS určí směry, jimiž se náš 
spolek bude v následujících letech ubí-
rat, a také stanoví úkoly, které je tře-
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Při letošním, již 45. setkání so-
kolů v Oetzu, pořádaném So-
kolskou župou Švýcarskou, pro-
bíhal nejen obvyklý každoroční 

program, ale po tradiční pondělní bo-
hoslužbě došlo i k nebývalé slavnostní 
výměně „cenných listin” mezi Tyršovým 
domem a mnichovskou sokolskou jedno-
tou. Starostka ČOS sestra Hana Moučko-
vá totiž přivezla do Oetzu stříbrnou pa-
mětní medaili, kterou ČOS udělila bratru 
Vladimíru Benešovi z Mnichova u příleži-
tosti jeho životního jubilea (90 let) jako 
uznání za celoživotní činnost ve prospěch 
sokolského hnutí. Právě bratr Vladimír 
patří k zakladatelům tradice sokolských 
setkání na místě skonu Miroslava Tyrše, 
ale letos mu jeho zdravotní stav, bohužel, 
už nedovolil, aby do Oetzu přijel osob-
ně. Proto medaili s pamětním listem za 
něj převzal starosta TV Sokol München 
Tomáš Mrtvý, který pak toto vysoké so-
kolské ocenění slavnostně předal bratru 
Vladimírovi následující neděli v jeho mni-
chovském bytě.
A druhé ozdobné desky se sokolským lo-
gem putovaly přes Oetz zase opačným 
směrem – z Mnichova do Prahy. Starost-
ka ČOS Hana Moučková převzala od jed-
natele mnichovského Sokola Jaroslava 
Vernera symbolický šek na 850 €, což byl 
výtěžek finanční sbírky, kterou mnicho-
vští sokolové uspořádali na podporu XVI. 
všesokolského sletu.      Jaroslav Verner,

jednatel TV Sokol München

Výměna „cenných listin” v Oetzu 

Předání medaile bratru Benešovi v Mnichově

Předání šeku v Oetzu

ba ke splnění stanovených cílů naplnit. 
Proto je důležité, abyste výběru svých 
kandidátů do statutárních a kontrolních 
orgánů sokolských žup a ČOS věno-
vali mimořádnou pozornost a přihlíželi 
i k jejich zkušenostem a osobním vlast-
nostem. 
Je na místě poděkovat všem činovní-
kům, kteří letos v činovnické funkci 
končí, za jejich práci, kterou pro Sokol 
vykonali. Těm, kteří budou znovu zvo-
leni a budou ve své činovnické práci 
pokračovat, vedle poděkování přejeme 
(stejně jako všem nováčkům v činov-
nické funkci) úspěch v jejich práci.
Nastávajícím valným hromadám je po-
třebné věnovat mimořádnou pozornost, 
aby vše proběhlo řádně, v souladu se 
Stanovami ČOS a všemi zákonnými 
normami. Proto mi dovolte připome-
nout, že celý proces pro přípravu a ko-
nání valných hromad popisuje Směr-
nice ČOS č. 15/2017. Naleznete ji na 
webových stránkách ČOS – www.sokol.
eu – v rubrice Pro členy – dokumenty 
a info pro členy.
Konání volebních valných hromad je 
spojeno i se zvýšenou administrativou 
– je potřeba provést změny zápisů ve 
Spolkovém rejstříku. Informace, co vše 
to obnáší, byly předneseny na 6. zase-
dání Výboru ČOS na přelomu loňského 
listopadu a prosince a již byly také za-
slány na sokolské župy. S případnými 
dotazy se můžete také obrátit na or-
ganizační oddělení ČOS, nebo přímo na 
mě – ztyrsova@sokol.eu
Vážené sestry, vážení bratři, přeji val-

ným hromadám vašich tělocvičných 
jednot a sokolských žup zdar a Vám 
všem osobně hodně zdaru při Vaší 
práci pro Sokol i ve Vašem pracovním 
a osobním životě.

Josef Těšitel,
jednatel ČOS
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„Je to od horní komory Parlamentu 
uznání nejen toho, jak důležitý je tento 
památný den, připomínající násilnou li-
kvidaci Sokola nacisty v roce 1941, pro 
naši organizaci, ale především, jak je 
jeho symbolika významná pro celý čes-
ký národ a historii jeho boje za svobo-
du, samostatnost a demokratický cha-
rakter státu,” uvedla starostka České 
obce sokolské Hana Moučková.
Pro novelu zákona se vyslovilo 57 se-
nátorek a senátorů z 61 přítomných, 
čtyři se zdrželi. Podobně hladce Památ-
ný den sokolstva již v prosinci prošel 
Poslaneckou sněmovnou PČR, kde pro 
něj hlasovalo 170 poslanců ze 182 pří-
tomných. 
Legislativní změnu podpořili senátoři 
a senátorky napříč stranami. Řada z nich 
má se Sokolem zkušenosti z regionální 
politiky, jiní se netajili tím, že k Soko-
lu mají osobní vztah. „Sokol neodmy-
slitelně patřil k mému mládí, protože 
moje maminka byla sokolská činovnice 
a tak duch Sokola u nás žil. Proto dobře 
vím, že Sokol byl vždy víc, než tělový-

chovné aktivity. Sokolem prošly mnohé 
významné osobnosti našich moderních 
dějin, ať už to byli olympijští vítězové, 
váleční hrdinové nebo dokonce politici,” 
uvedl například předseda Senátu Jaro-
slav Kubera. V rozpravě novelu podpo-
řili i senátorka Jitka Seitlová a senátoři 
Ivo Bárek, Miloš Vystrčil, Pavel Fischer 
a zpravodaj Zdeněk Papoušek. 
„Mám ohromnou radost, že je to společ-
ný úspěch celého našeho hnutí. Mnoho 
sokolů – jednotlivců i sokolských jed-
not a žup aktivně oslovovalo senátory 
a prvotně i poslance s žádostí o podpo-
ru Památného dne. Je to potvrzení so-
kolského hesla „Jedinec nic, celek vše”, 
a nesmírně za to všem děkuji,” dodala 
starostka Hana Moučková. 
Pro Památný den sokolstva bylo sym-
bolicky vybráno datum 8. října, datum 
nacistické likvidace Sokola v roce 1941. 
Gestapo jen v tento jeden den zatklo 
1 500 vedoucích představitelů hnutí, 
více než 90 % z nich zahynulo. Česká 
obec sokolská si tak připomíná památ-
ku svých členů, kteří byli postiženi při 

„Akci Sokol”, současně ale i oběti všech 
sokolů, kteří se zasloužili o samostatný 
český stát a bojovali za jeho humanis-
tický a demokratický charakter.
„Ještě jednou musím poděkovat sku-
pině poslanců ODS v čele s poslancem 
Václavem Klausem ml., kteří návrh 
zákona na základě iniciativy bratra Mi-
chala Doležela z Jihomoravského kraje 
vypracovali a předložili.  Současně pa-
tří dík i všem ostatním zákonodárcům, 
kteří nás, často s velkým nadšením, 
podpořili,” uvedla Hana Moučková.

-red-

Senát Parlamentu České republiky udělal 31. ledna 
další klíčový krok k tomu, aby byl Památný den 
sokolstva 8. října zařazen do kalendáře významných 
dnů České republiky. Příslušnou novelu zákona 
podpořil téměř jednohlasně. Posledním krokem je 
podpis prezidenta ČR.

Senátoři podpořili Památný den 
sokolstva jako významný den ČR 

Senátor Zdeněk Papoušek z Brna, který byl 
zpravodajem návrhu zákona, jej na plénu Senátu 

přednesl v sokolské čapce
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Senátoři
o Památném dnu sokolstva

a Sokole

Ivo Bárek 

Sokolské hnutí v celé své dlouhé historii 

stálo na straně demokratických a huma-

nistických principů a podílelo se od po-

čátku a velice významně na utváření naší 

české národní identity. Zásluhy Sokola 

na pozitivním směřování českých dějin 

jsou neoddiskutovatelné. Vlastenecké 

a demokratické postoje a myšlenky i při-

pravenost za ně bojovat však přines-

ly členům a příznivcům této organizace 

v dobách nesvobody a totality mnoho pří-

koří, strádání a také obětí. Jsem rád, že 

sokolské myšlenky, hnutí i Sokol samotný 

překonaly tyto těžké zkoušky. Prokázala 

to i aktivní účast na loňských oslavách 

100. výročí vzniku naší republiky, včetně 

velmi úspěšné organizace XVI. všesokol-

ského sletu.

Pavel Fischer Sokol se ve francouzštině vyslovuje „so-

kol”! Sokol de Paris byl založen roku 

1892. Sokol byl jeden z prvních týmů, 

který se přihlásil, že bude bojovat v první 

světové válce. Byli to sokolové, kteří žili 

ve Francii, kdo nastoupili jako dobrovolní-

ci do jednotek. Byli tak famózně odvážní 

a zorganizovaní, že se jejich rotě začalo 

říkat „rota Nazdar”. Zdá se mi, že proto, 

abychom pochopili skutečný význam ná-

vrhu, který dnes projednáváme, se musí-

me vrátit před rok 1918. Je jenom dobře, 

že o tom jednáme dnes, několik měsíců 

po připomínání 100. výročí vyhlášení naší 

státnosti. Sokolové skutečně pomohli dát 

Československo na mapu světa. 

Miloš Vystrčil
Pokud se účastním například akcí, které 

připomínají Den vzniku samostatného 

Československa, Den veteránů nebo Den 

svobody a demokracie, tak tam moc lidí 

není. Ale kdo tam vždycky na Vysočině 

je, to jsou sokolové. Já jim za to chci po-

děkovat. Chci říct, že nejen kvůli té minu-

losti, ale i díky té současnosti… 

Jitka Seitlová 

Řeknu jednu vzpomínku, která je pro mě 

pořád silná. Byli jsme v Torontu v Kana-

dě. A na jejich velkém stadionu byl me-

zinárodní sokolský slet. Na druhém konci 

světa napochodovali sokolové z různých 

zemí, s vlajkami! Já jsem byla strašně 

pyšná na to, že ta malá republika má ta-

kovéto dědictví, které nejenom v minu-

losti, ale i teď nám dělá skvělou prezenta-

ci. Byla tam spousta mladých lidí. Musím 

říct, že
 někteří z nich už ani neuměli čes-

ky, ale byli to sokolové! 

Václav Láska Sokolové představovali v historii a při 

vzniku našeho samostatného státu veli-

ce důležitou organizaci. V období vzniku 

Československa a jemu předcházejícím 

dokonce tak důležitou, že by bez ní náš 

stát možná nikdy nevznikl. 

Zdeněk Papoušek

Sokolové vždycky byli trnem v oku oběma 

totalitám. Nacisté sokolstvo zrušili, samo-

zřejmě neotáleli zrušit sokolstvo i komu-

nisté. V roce 1948 se uskutečnil poslední 

poválečný sokolský slet. Prakticky se pro-

měnil v nejmasovější protikomunistickou 

demonstraci.
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■ Ke dni 1. 2. 2019 dochází k částeč-
ným změnám v pojištění. Stejně jako 
v předchozích letech, i letos je pojiště-
ní sportovního prostředí, tedy i České 
obce sokolské (vč. jejích pobočných 
spolků), řešeno prostřednictvím pojist-
né smlouvy mezi Českým olympijským 
výborem a příslušnou pojišťovnou. 
Pojistné krytí členů Sokola v rámci po-
jistných smluv Českého olympijského 
výboru se týká úrazového pojištění  
a pojištění obecné odpovědnosti za új- 
mu způsobenou činností trenéra či 
cvičitele. Zatímco pojištění odpověd-
nosti trenérů a cvičitelů pokračuje dle 
stávající smlouvy s Kooperativa pojiš-
ťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, 
pro oblast úrazového pojištění platí od  
1. 2. 2019 nová pojistná smlouva, uza-
vřená s Pojišťovnou VZP, a.s., která 
byla vybrána ve výběrovém řízení.
K nové smlouvě o úrazovém pojiš-
tění poskytl koncem ledna gene-
rální sekretář ČOV Petr Graclík 
mj. následující informace:
„Od 1. 2. 2019 se mění pod-
mínky Úrazového pojištění 
členů sportovních spolků, 
které je sjednáno prostřed-
nictvím Českého olympij-
ského výboru (ČOV) a platí 
pro celé sportovní prostředí. 
Pojišťovna Kooperativa, která  
v letech 2017 a 2018 úrazové po-
jištění zajišťovala, ukončí spolupráci 
s ČOV k 31. 1. 2019. Veškeré vzniklé 
nároky na pojistná plnění (úrazy) do  
31. 1. 2019 zůstávají stále v gesci této 
pojišťovny až do vyřešení. Veškeré 
vzniklé nároky na pojistná plnění od  
1. 2. 2019 bude nově řešit Pojišťovna 
VZP. Pod odkazem www.olympic.cz/po-
jisteni naleznete přehledný rozcestník  
a veškeré nezbytné informace k této 
nově uzavřené pojistné smlouvě, včet-
ně podmínek a rozsahu pojištění, sezna-
mu pojištěných spolků, formuláře pro 
hlášení škodních událostí a podrobné 
kontaktní údaje na zástupce Pojišťovny 
VZP, kteří budou s Vámi tuto problema-
tiku řešit. Smlouva na Pojištění obecné 
odpovědnosti za újmu způsobenou čin-
nosti trenéra či cvičitele, uzavřená se 
společností Kooperativa, zůstává nadále  
v platnosti a nic se v tomto směru ne-
mění.”

Úrazové pojištění členů
sportovních spolků 
Pojištěnými osobami jsou:
• Členové sportovních svazů sdruže-

ných v Českém olympijském výbo-
ru a České unii sportu, stejně jako 
členové dalších pojištěných sub-
jektů, a to po dobu veškerých akcí 
a aktivit pořádaných nebo organi-
zovaných těmito subjekty, včetně 
organizovaných cest na tyto akce.

• Osoby, které se účastní akcí v rám-
ci plnění svých pracovních úkolů 
nebo mají s příslušným sportovním 
spolkem uzavřenou smlouvu podle 
občanského zákoníku nebo zákoní-
ku práce.

• Osoby, které nejsou členy pojiš-
těných subjektů, po dobu, kdy se 
účastní akce pořádané některým 
z pojištěných subjektů.

• Členové České obce sokolské, se 
sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 
118 00 Praha 1 – registrovaní i re-
kreační cvičenci.

Pojištěnými osobami nej- 
sou profesionální spor-
tovci a účastníci čin-
ností, které nejsou 
organizovány ně-
kterým z pojiště-
ných subjektů.

Pojištění v roce 2019
Hlášení škodních událostí 
zasílejte:
E-mailem s naskenovanými 
dokumenty:
oznameni.udalosti@pvzp.cz
doporučenou poštou na
adresu:
Pojišťovna VZP, a.s.
Odbor likvidace pojistných 
událostí
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 – Karlín
kontaktní osoba pro hlášení 
škodních událostí:
Martina Hovorková
telefon: +420 233 006 311
dotazy k pojištění a k hlášení 
škodních událostí: Klientská 
linka Pojišťovny VZP, a.s.
telefon: + 420 233 006 311
e-mail: info@pvzp.cz
(v pracovní dny od 9:00 do 
17:00 hodin, v pátek od 9:00 
do 16:00 hodin)

Pojištění odpovědnosti trenérů 
a cvičitelů pokračuje dle stávají-
cí smlouvy s Kooperativa pojiš-
ťovnou, a.s., Vienna Insurance 

Group, pro oblast úrazového po-
jištění platí od 1. 2. 2019 nová 

pojistná smlouva, uzavřená  
s Pojišťovnou VZP, a.s.

Pojištění
je platné
po celém

světě.
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Zpravodajství

■ Stejně jako v předchozích letech, 
i letos se Český olympijský výbor ob-
rací na sokolské organizace s nabídkou 
možnosti pořádání závodů T-Mobile 
Olympijského běhu. Ten se bude konat 
tradičně jako součást oslav Mezinárod-
ního olympijského dne, v letošním roce 
ve středu 19. června 2019. Česká obec 
sokolská je letos opět partnerem tohoto 
projektu. Oslavy Mezinárodního olym-
pijského dne budou v letošním roce 
významnější i vzhledem k 120. výročí 
založení Českého olympijského výboru. 
V loňském roce se do běhů zapojilo 
76 tisíc lidí, a vzhledem k tomu, že 18 
z celkem 80 pořadatelů (22 %) bylo 
z řad sokolských jednot, má na tom 
Sokol velký podíl. Počet sokolských tě-
locvičných jednot, které běh pořádají, 
pravidelně roste – zatímco v roce 2016 
jich bylo pět, v roce 2017 jich již bylo 
šestnáct a vloni k nim přibyly další dvě. 
A jaké bude sokolské zastoupení letos? 

Tělocvičné jednoty Sokol, které chtějí 
letos běh pořádat, se stále ještě mohou 
přihlásit. Přihlášení probíhá elektronic-
ky přes elektronický formulář, který na-
leznete na adrese:

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdBsW7EBGtLabigLvs6N6qt-

NHCUcYHRNbVSijsZQ9xlv1M3kg/
viewform. 

Podmínky a pokyny pro pořadatele na-
jdou zájemci v prezentaci na adrese:

https://drive.google.com/file/d/
185NYPda2dNR88oAEbjvtHGKWu-

HU3VId_/view
kde je například i kontakt pro případné 
doplňující dotazy. 
Posledním termínem k přihlášení orga-
nizátora závodu je 31. březen 2019, ale 
jak upozorňuje Český olympijský výbor, 
podle zkušeností z minulých ročníků 
pro organizátory platí, že čím více času 
mají na přípravu, tím lépe. Proto ideální 
termín pro přihlášení organizátorů jed-

notlivých běhů je zhruba do 
konce ledna či začátkem února, 
protože online registrace závodníků se 
spouští už 1. února 2019.
V letošním ročníku organizátoři počítají 
opět s 80 místy konání, tři největší zá-
vody – v Praze, Brně a Ostravě – budou 
mít opět přídomek „zlaté”.
„Za vším stojí myšlenka, že by se každý 
měl pohnout a jít si zasportovat. A kdy 
jindy, než právě v den, kdy oslavuje-
me olympismus, sport a zdravý pohyb,” 
říká Jiří Kejval, předseda Českého olym-
pijského výboru. Svou účastí pomůžete 
nejen svému tělu, ale i České olympij-
ské nadaci, která umožňuje sportovat 
dětem ze sociálně znevýhodněných ro-
din. „Akce je letos o to významnější, že 
si připomínáme kromě 125 let založení 
Mezinárodního olympijského výboru 
také 120 let od počátků Českého olym-
pijského výboru,” doplňuje Kejval. 

-red-

Nabídka k pořádání T-Mobile 
Olympijského běhu 2019 
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Zpravodajství 

Vánoční běh Komárovem
Startovní povel v 10.00 hodin zahájil ve 
středu  26. prosince 2018 již 35. roč-
ník Vánočního běhu Komárovem, který 
pořádal odbor turistiky T. J. Sokol Ko-
márov. Soutěžilo se v kategoriích muži 
do 39 let (26 běžců), 40–49 let (21), 
50–59 let (11), 60–69 let (7) a nad  
70 let (6). Ženy běžely ve třech kate-
goriích: do 35 let (15), 36–49 let (13) 
a nad 50 let (7). Samostatnou kategorií 
je „přeborník Komárova”. V této kate-
gorii letos změřili své síly mezi sebou 
členové komárovského Sokola a oby-
vatelé městyse Komárov –na start se 
postavilo 8 „Komárováků”, z toho 3 že- 
ny. I v letošním roce byla kategorie žac-
tva do 16 let, kde závodila 4 děvčata  
a 6 chlapců.
Muži závodí na trati dlouhé 7,6 kilome-
trů (2 okruhy); muži „sedmdesátníci”, 
ženy, „přeborníci” a žactvo běží 3,8 ki-
lometru (jeden okruh). 
Na Štěpána v posledních letech typic-
ké počasí – opět beze sněhu, teplota 
+3°C, oblačno, mírný vítr – takové byly 
podmínky, za kterých se běžci vydali 
na „kombinovanou” trať – asfalt, lesní 
cesty a pěšiny. Trať byla vlhká, místy 
v lesních úsecích byla rozbahněná.
Na 35. ročník „Vánočního běhu” se na 
start postavilo 124 závodníků převážně 

ze středních a západních Čech, z toho 
bylo 42 žen. Barvy Komárova hájilo 
celkem 12 běžců. Nejstarší účastník zá-
vodu byl Josef Kněžourek roč. narození 
1939 ze Žebráku a nejmladší účastníci 
Vojtěch Veselý (Mokromuty) a Martin 
Kára (Újezd) – roč. nar. 2007. Nejvzdá-
lenější účastníci přijeli z Německa – Pe-
ter Knoublauch a Isabelle Sorg!
Absolutními vítězi tohoto ročníku byli 
Roman Bonk (Příbram) – kategorie 
muži do 39 let a patnáctiletá Daniela 
Karasová z Tisové – kategorie ženy do 
35 let. Přeborníky Komárova se stali  
Olga Matějková (r. 1979) a Jan Charvát 
(r. 1998), oba členové Sokola Komárov.
Poděkování patří všem pořadatelům 
akce, a také všem sponzorům, kteří na 
běh přispěli finančně nebo věcnou cenou.

Olga Kleknerová 

Turnaj v Dolních Beřkovicích
Ve středu 26. prosince zorganizoval 
Sokol Dolní Beřkovice již 9. ročník Vá-
nočního turnaje ve stolním tenisu ne-
registrovaných hráčů, záštitu nad ním 
převzali župa Barákova a starosta Dol-
ních Beřkovic Miroslav Hrdý. 
Letošního ročníku se zúčastnilo 17 hrá-
čů, většinou ze Sokola Dolní Beřkovice. 
Celý turnaj byl rozdělen do tří soutěž-
ních skupin, kde hrál každý s každým 

Vánoční a novoroční čas v Sokole 
a nejlepších osm postupovalo do čtvrt-
finále. Tento systém vyhovuje a vede 
hráče k tomu, aby po celou dobu tur-
naje byli velmi aktivní. Pořadí nepostu-
pujících bylo určeno pohárem útěchy, 
takže si každý hráč zahrál a mohl své 
postavení v žebříčku turnaje zlepšit, 
nebo také zhoršit.
Vrcholem Vánočního turnaje byl fi-
nálový boj mezi Radkem Benešem 
a  Radkem Bulířem z T. J. Sokol Dolní 
Beřkovice. Tento zápas o vítěze ukázal 
obrovskou aktivitu obou hráčů, vynika-
jící technickou a fyzickou připravenost 
a vůli zvítězit. Velmi dobré výkony byly 
oceňovány častým potleskem a po-
vzbuzováním obou hráčů. U obou hrá-
čů je úroveň taková, že by mohli bez 
problému hrát okresní soutěž stolního 
tenisu. Za tyto výkony jim a ostatním 
hráčům velmi děkujeme.
První místo vybojoval Radek Beneš,  
2. byl Radek Bulíř, 3. Vladimír Balatý 
a 4. Pavel Pešek.
Nejstarším hráčem turnaje byl Luděk 
Bradáč. Pohár útěchy vyhrál Jan Foro. 
Všichni umístění do 4. místa, vítěz po-
háru útěchy a nejstarší hráč turnaje ob-
drželi diplomy, pohár a věcné ceny. 
Vánoční turnaj považujeme za velmi 
zdařilý a prospěšný pro všechny účast-
níky. Těšíme se na Vánoční turnaj 2019.

Emil Vašíček

Závěr roku je v řadě sokolských jednot příležitostí 
k uspořádání různých sportovních a dalších akcí pro 
veřejnost. Vedle mikulášských či adventních akcí 
to jsou i akce konané přímo o vánočních svátcích. 
Ze dvou takovýchto akcí přinášíme i stručné 
zpravodajství
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■ Sokolovny jsou naším dědictvím 
a rodinným stříbrem, i proto se Rada 
Jihomoravského kraje rozhodla vytvořit 
zvláštní dotační program a dát skoro pět 
milionů korun obcím a tělocvičným jed-
notám na projektové dokumentace pro 
rekonstrukce sokoloven. Všichni dobře 
víme, že jednotám často chybějí pro-
středky na kvalitní projektovou doku-
mentaci, kterou mnohdy naše historické 
budovy potřebují. 
V rozpočtu dotačního programu na-
zvaného Podpora přípravy rekonstruk-
ce historických sportovních zařízení 
tělocvičných jednot a obcí v Jihomo-
ravském kraji v roce 2019 je tak vy-
členěno celkem 4,8 milionu korun na 
podporu přípravy rekonstrukcí. Jeho 
žadatelem může být pouze tělocvičná 
jednota nebo obec, která má v majetku 
historické sportovní zařízení, které bylo 
vystavěno do roku 1948.  Výše dotace 
na jeden projekt se bude pohybovat od  
200 000 do 500 000 korun. Termín pro 
podávání žádostí je stanoveno na 14. 2.– 
–1. 3. 2019. V případě, že bude žada-
telem tělocvičná jednota, činí minimální 

podíl spoluúčasti žadatele 10 procent, 
u obce je to 30 procent z celkových 
uznatelných výdajů projektu. Cílem do-
tačního titulu je navázat na program 
Ministerstva pro místní rozvoj a postup-
ně obnovit několik sokolských staveb 
v kraji. V Jihomoravském kraji je celá 
řada sokoloven, které si takovou pod-
poru zaslouží. Bezesporu k nim patří so-
kolovna ve Veselí nad Moravou, Tišno-
vě, Plavči, Lomničce, Zastávce, Kyjově, 
Lelekovicích a jinde.  Tématem sokol-
ských staveb se ve spolupráci s Fakul-
tou architektury VUT v Brně věnujeme 
již řadu let. Jednotlivé stavby se sna-
žíme mapovat, popularizovat a zachra-
ňovat. I proto v letošním roce spustíme 
databázi sokolské architektury, která 
bude tento fenomén popularizovat. 
Jsem nesmírně rád, že se tento dotační 
program skutečně podařilo schválit. 

Michal Doležel,
místostarosta
Sokola Brno I

a zastupitel Jihomoravského kraje 

Zpravodajství 

Česká obec sokolská dlouhodobě spo-
lupracuje s Klubem českých turistů,  
s nímž má uzavřenu dohodu o spolu-
práci. Letos tato bratrské organizace 
slaví významné jubileum – 130 let od 
svého založení. A protože toto jubile-
um připadá na rok 2018, kdy si celá 
republika připomíná 100. výročí vzniku 
samostatného československého státu, 
spojil KČT oslavy obou těchto výročí  
v projektu „100 let republiky, 130 let 
v pohybu”. Při příležitosti tohoto jubilea 
zaslala starostka České obce sokolské 
sestra Hana Moučková Klubu českých 
turistů následující blahopřání:
Vážení přátelé z Klubu českých turistů, 
milovníci pobytu v přírodě,
málokterá organizace v České repub-
lice se může pyšnit tak dlouhodobou, 
v podstatě nepřerušenou činností, jako 
Váš spolek, který letos slaví 130 let 
svého trvání. Není to ale samozřejmě 
jen dlouhodobost, která je obdivuhod-
ná, ale především ohromné množství 
práce, kterou Vy i generace Vašich 
předchůdců jste vykonali a vykonáváte 
pro rozvoj turistiky v českých zemích.
Sokol a Klub českých turistů pojí mno-
ho společného – jak historie, která byla 

mnohdy pohnutá a nepřející rozvoji čin-
nosti našich spolků, tak i tradiční spolu-
práce a přátelství. 
Česká obec sokolská a Klub českých 
turistů patří k nejstarším českým spol-
kům, které jsou kontinuálně činné již 
ve třech stoletích. První sokolská jed-
nota, Sokol Pražský, již krátce po svém 
vzniku v únoru 1862 pořádala výlety 
a zařadila se tak k průkopníkům čes-
ké turistiky. Je potěšující konstatovat, 
že obě naše organizace k sobě v mi-
nulosti i v současnosti našly cestu, na 
níž bylo místo pro partnerství a spolu-
práci, nikoliv však pro řevnivost. Exis-
tence našich spolků, která trvá již takto 
dlouho, a početná členská základna jen 
potvrzují, že obě naše organizace mají 
program, který oslovuje již mnoho ge-
nerací, tu současnou nevyjímaje. 
Naše organizace nespojuje jen dlou-
há historie a tradice, ale také předmět 
naší činnosti. V mnoha sokolských jed-
notách působí turistické oddíly, ústředí 
ČOS – Odbor všestrannosti organizuje 
každoročně několik celorepublikových 
turistických akcí. Při některých z nich 
spolupracuje s Klubem českých turistů 
a i členové Sokola se naopak zúčastňu-

Blahopřání Klubu českých turistů 
jí akcí pořádaných vaší organizací. Při 
našich jednáních a setkávání se sho-
dujeme v tom, že naši spolupráci chce-
me rozšířit a prohloubit, chceme, aby 
nás vzájemně obohacovala a přispívala 
k rozvoji našich přátelských vztahů – 
mezi našimi organizacemi, stejně jako 
mezi našimi členy. Rok 2018 k tomu 
skýtá řadu příležitostí – KČT slaví 130 let 
od svého založení a při té příležitosti při-
pravil množství zajímavých akcí, Čes-
ká obec sokolská v tomto roce pořádá  
XVI. všesokolských slet a společně pak 
slavíme 100 let od vzniku samostatné-
ho československého státu.
Chci vám i touto formou poděkovat za 
vaši práci, kterou děláte pro rozvoj tu-
ristiky v České republice a především 
pro všechny, kteří jsou aktivními turisty 
– ať již jsou organizováni kdekoliv, nebo 
organizováni sice nejsou, ale rádi si vy-
jdou do přírody či za poznáním.
Blahopřeji vám k významnému jubileu 
vašeho spolku a přeji vám mnoho zdaru 
v nelehké, a přesto velmi cenné práci, 
kterou vykonáváte zcela nezištně.

Hana Moučková,
starostka České obce sokolské

WWW.ONDRASOVKA.CZ

GENERÁLNÍ PARTNER 
ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ 
A XVI. VŠESOKOLSKÉHO SLETU
WWW.ONDRASOVKA.CZWWW.ONDRASOVKA.CZWWW.ONDRASOVKA.CZWWW.ONDRASOVKA.CZWWW.ONDRASOVKA.CZ

GENERÁLNÍ PARTNER 
ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ 
A XVI. VŠESOKOLSKÉHO SLETUA XVI. VŠESOKOLSKÉHO SLETU

Zpravodajství

Jihomoravský kraj 
podporuje obnovu 
sokoloven

Znojmo

Brno–Komín

Moravský Krumlov

Nedvědice nad Pernštejnem
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Letošní plesová sezóna v Soko-
le začala již počátkem ledna 
– první letošní sokolské plesy 
a šibřinky již v lednu pořádaly 
například Sokol Hřivice, Sokol 

Přeštice, Sokol Černilov, Sokol Voti-
ce, Sokol Hostivař a mnohé další. Jen 
v lednu jsme napočítali téměř čtyři de-
sítky sokolských plesů, bálů, šibřinek.  
V řadě tělocvičných jednot po celé re-
publice se plesy, bály či šibřinky tepr-
ve připravují. Nejvíce jich zřejmě bude 
v únoru – zaznamenaly jsme jich téměř 
devět desítek (podle zpráv o jejich ko-
nání, které nám župy a jednoty posla-
ly). Celkem letos od ledna do března 
se uskuteční přes 160 plesů, bálů, ši-
břinek, dětských šibřinek, maškarních 
bálů a karnevalů. Aktuální seznam 
s termíny sokolských plesů, bálů, šibři-
nek, karnevalů a dalších masopustních 
akcí naleznete na webu České obce so-

kolské na adrese http://www.sokol.eu/
obsah/19690/zacina-sezona-plesu-ba-
lu-karnevalu-a-sibrinek
Šibřinky jako maškarní bály mají vždy 
vyhlášené téma, podle něhož jsou i vo-
leny masky. Letos mezi těmito téma-
ty lze nalézt například „Divoký západ”, 
„Ctnosti a neřesti”, „Filmové hvězdy”, 
„Z pohádky do pohádky”, „Přijela k nám 
pouť”, „Elegance První republiky”, „Star-
ci na chmelu”, „S Josefem Ladou”, „Po-
stavy z filmů a muzikálů” „I love RnR”, 
„100 let republiky”, „Svět filmových 
hvězd”, „Fantazie nemá hranic” a další.
Z některých již konaných plesů, bálů 
a šibřinek jsme obdrželi fotografie, 
a tak atmosféru letošní sokolské pleso-
vé sezóny přibližujeme alespoň několi-
ka fotografiemi.
Pro ty, kteří neví, nebo jen tuší, co ši-
břinky jsou a jak se toto slovo vůbec 
do českého slovníku dostalo, jen malá 

Plesová sezóna je
v Sokole v plném proudu 
S prvními zimními dny a měsíci přichází do 
tělocvičných jednot a do sokoloven již „tradiční veselí” 
– začíná sezóna plesů, bálů, karnevalů a šibřinek 
(které jsou pro Sokol typické), jejichž pořádání je
v řadě sokolských jednot již dlouholetou tradicí.
A nezapomíná se ani na děti. Pro ně jsou – vedle 
plesů, bálů a šibřinek pro dospělé – pořádány dětské 
šibřinky a karnevaly.

exkurze do historie: Podle strohé slov-
níkové definice jsou šibřinky sokolské 
maškarní plesy pořádané v určitém 
rázu podle předem vyhlášeného téma-
tu. Ale slovo šibřinky či šibření se tak 
vžilo, že ho pro své maškarní bály pou-
žívá nejen Sokol, ale i další organizace. 
Myšlenku na uspořádání velkého maš-
karního plesu pojal Jindřich Fügner, 
starost Sokola Pražského, spolu s Mi-
roslavem Tyršem, po obrovském úspě-
chu předchozích společenských akcí 
– tanečních zábav, plesu a různých 
společenských setkání. Podle Památní-
ku Sokola Pražského z roku 1883 bylo 
Fügnerovým přáním, aby „členové So-
kola i mimo cvičiště se scházeli, blíže 
se poznali a takto přátelským svazkem 
sobě přilnuli”. A jelikož chtěl, aby Sokol 
vystoupil s něčím novým a původním, 
zvolil pro ples, na radu Miroslava Tyrše, 
za název polozapomenuté slovo šibřin-
ky. To Tyrš údajně našel v Jungmanno-
vě slovníku s významem „frašky, šašky, 
žerty”. Slovo šibřiti – žertovat, veselit 
se – patrně pochází z německého scha-
bernack s významem žert, posměšný 
kousek. Slovo podobné „šibřinkám” po-
užil již J. A. Komenský ve svém Laby-
rintu světa. Ale tam mělo význam jako 
podvod, šizení, což Miroslav Tyrš a Jin-
dřich Fügner nevěděli. 
Sokolské šibřinky slavily úspěch – již 
od prvních v Sokole Pražském se těšily 
značnému zájmu a pro české vlastence 
se tyto rozverné maškarní plesy staly 
velkou společenskou událostí. Památ-
ník Sokola Pražského mimo jiné první 
šibřinky popisuje slovy:
„Ačkoliv to byl ples soukromý a pouze 
členové jednoty a zvané dámy přístup 
měli, tož měl přece celý ples ráz velko-
lepého a prazvláštního plesu veřejného. 
Netrvalo dlouho a nepřehledná řada ko-
čárů pohybovala se hlemýždím krokem 
ku předu, tak že příjezd od 7 do 9 hodin 
trval. Po celé cestě nakukováno zvě-
davým obecenstvem do povozů; před 
Sokolovnou však byl teprve ten pravý 
rumrejch. Každá neobyčejná, aneb ná-
paditá maškara uvítána hlučným áááá! 
A potleskem. Řada povozů stála po celé 
délce Žitné ulice a po Karlovu náměstí 
až k novoměstské radnici.”           -red-Divadelní ples ve Štěpánově
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Zpravodajství

FOTOGALERIE
Plesová sezóna je v Sokole v plném proudu

Divadelní ples ve Štěpánově Divadelní ples ve Štěpánově Ples v Sokole Hostivař

Ples v Sokole Hostivař Ples v Sokole Hostivař

Ples v Sokole Hostivař

Divadelní ples ve Štěpánově

Dětský karneval ve Vsetíně

Dětský karneval ve Vsetíně

Dětský karneval ve Vsetíně

Divadelní ples ve Štěpánově
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■ V listopadovém vydání časopisu So-
kol jsme přinesli smutnou zprávu o sko-
nu sestry Radky Daňkové. Náčelnictvo 
ČOS na ni vzpomenulo jako na svoji 
dlouholetou členku, vedoucí ústředního 
cvičitelského sboru starších žákyň, na 
náčelnici župy Bukovského a náčelnici 
Sokola Vyškov, která byla velice aktiv-
ní při zajištění a organizaci mnoha akcí 
sokolské všestrannosti. Sestru Daňko-
vou lze bez nadsázky nazvat „královnou 
všestrannosti” – vždyť její zájmy a akti-
vity zasahovaly do dalších oblastí. Pro-
to dnes přinášíme dvě vzpomínky na ni 
a na její působení i mimo Sokol.

Radka a Trnka
Když bylo Radce 18 let, zapojila se do 
činností hanáckého folklorního souboru 
Trnka, který pracoval při Vysoké vojen-
ské škole Pozemního vojska ve Vyško-
vě. Uměleckou vedoucí a choreograf-
kou souboru byla Zdeňka Rotreklová. 
Radka našla v souboru to, co měla ráda 
a čím byl naplněn její mladý dívčí život. 
Byla to radost, láska k tanci, smysl pro 
rytmus a pohyb. Vytrvalou a dlouhodo-
bou prací v souboru přišla na svět její 
láska k lidové písni, k lidovému tanci 
a k lidovému hanáckému kroji. Ale ne-
jen to, Radka měla v sobě velký dar. Byl 
to dar pro práci v kolektivu. Dovedla 
práci v souboru řídit, organizovat, ale 
také nácvik lidových tanců vést a učit.
V tom všem byla dobrou a spolehlivou 
pomocnicí choreografky Zdeňky Rotre-
klové. Za ta dlouhá léta se naučila vel-
mi dobře hanácký kroj mužský i ženský 
znát a také udržovat. Velmi jí slušel, 
byla v něm jako královna.
Kolik to bylo krásných vystoupení, ha-
náckých bálů, krojových republikových 
plesů, zájezdů do Německa, Itálie, ně-
kolikeré pozvání Trnky do Strážnice… 
Když pro věk i zdravotní obtíže ukonči-
la Zdeňka Rotreklová v Trnce činnost, 
předala vedení souboru právě Radce 
Daňkové, neboť jen v ní viděla svoji ná-
stupkyni. Ale život vše viděl jinak.

Marie Pachtová

Radka a step
Radka Daňková, „naše” Radka, to ne-
byla jen spousta aktivit spojených se 
Sokolem… Byla to žena velmi společen-
ská, žena mnoha zájmů a talentů, žena 
milující život, lidi a pohyb v jakékoli 
podobě. Nikoho proto jistě nepřekvapí, 
že se její jméno pojí také s vyškovskou 

stepařskou skupinou Dřeváci, kde zúro-
čila své pohybové nadání a cit pro pro-
stor. 
V roce 2012 přivedla do Vyškova, spo-
lu se svým bratrem a jeho manželkou, 
tanečního mistra Ivo Lukačoviče a Dře-
váci byli na světě. Hlavním a jediným 
cílem stepařů bylo a je bavit sebe i lidi 
okolo. Díky Ivošovým nápaditým kro-
kovým variacím a Radčiným vtipným 
choreografiím se tak i stalo. Ať už to 
bylo mafiánské Pif-Paf s klobouky, mon-

térkové Duše z gumy se závodním au-
tem nebo do 60. let laděný Gramofon, 
měla tato vystoupení u diváků vždy vel-
ký úspěch.
Radko, děkujeme Ti za Tvoji energii, 
kterou jsi dokázala strhnout k aktivitě 
všechny okolo, a za tu spoustu nápadů 
a projektů, kterým jsi dokázala vdech-
nout život.

Dagmar Tenciánová
Foto z archivu D. Tenciánové (Trnky) 

a R. Daňkové

Ohlédnutí za královnou 
všestrannosti 

Sokolská všestrannost, sport pro všechny
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■ O víkendu 12.–13. ledna 2019 se 
v Tyršově domě v Praze uskutečnil dal-
ší ročník tradiční akce se sportovním 
a kulturním programem, pořádané vždy 
jako „zahájení” nového roku Odborem 
všestrannosti ČOS. Celková letošní 
účast dosáhla počtu 203. 
Ve sportovní části sobotního programu 
si po společném zahájení ve velké tělo-
cvičně účastníci vyzkoušeli Nordic Wal-
king, kondiční cvičení na malých tram-
polínkách, cvičení inspirované východní 
medicínou, cvičení na BOSU, dance fit-
ness v karibských rytmech a chitoning 
ve dvaceti dvouhodinových cvičebních 

jednotkách. Večer následovala ná-
vštěva divadelního představení, které 
tentokrát bylo v Divadle Bez zábradlí. 
Komedie 2x Woody Allen ve výborném 
hereckém obsazení všechny účastníky 
dobře pobavila. 
V neděli program pokračoval opět v tě-
locvičnách a navíc v bazénu. Obsahem 
cvičebních hodin bylo cvičení na gym-
balech, tance z domova i ze světa, kon-
diční cvičení s malými medicinbálky, 
zdravotní TV s kluznými podložkami 
a aquafitness v bazénu. Proběhlo tak 
dalších 10 cvičebních jednotek. Tradič-
ní součástí akce je beseda s některou 

významnou osobností, která nechybě-
la samozřejmě ani letos. Pozvání při-
jala legenda naší populární hudby pan 
Václav Hybš. Beseda se uskutečnila ve 
velmi příjemné a zábavné atmosféře, 
nakonec došlo i na dirigování našeho 
improvizovaného dvousetčlenného pě-
veckého sboru složeného z účastníků 
při známě Hašlerově skladbě Ta naše 
písnička česká. Po společném fotu se 
spokojení účastníci rozjeli domů. Takže 
2020 – Nejen pohybem živ je Sokol!

Lenka Kocmichová, vedoucí akce
Foto Marie Brunerová

„Nejen pohybem živ je Sokol!″ 2019 

Sokolská všestrannost, sport pro všechny
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O třetím lednovém víkendu, 
v sobotu 29. 1., se  
v Tyršově domě již tradičně 
konal přebor ČOS v Team 
Gymu Junior 2019, který je 
vyvrcholením celé soutěžní 
sezóny 2018/2019. 

Soutěže se v roce 2018 
zúčastnilo 49 družstev 
z toho 32 z ČOS, v Malém 
TeamGymu se zúčastni-
lo 139 družstev, z toho 

64 z ČOS. Z oblastních kol postoupilo 
do pražského finále celkem 20 nej-
lepších družstev. 
Soutěžilo se ve třech kategoriích – ka-
tegorie I. žactvo do 11 let (šest druž-
stev), kategorie II. žactvo do 16 let 
(osm družstev) a kategorie III. dorost 
a dospělí nad 16 let (šest družstev). Na 
závodníky čekaly tři soutěžní disciplíny, 
které zahrnují pohybovou skladbu, ak-
robacii a přeskok. 
Během celého přeboru jsme moh-
li vidět vynikající výkony, nejlepšími 
v I. kategorii byly žákyně z T. J. So-
kol Vyšehrad, na druhém místě se 
umístilo družstvo z T. J. Sokol Řepo-
ryje a třetí příčku obsadila T. J. Sokol 
Židenice A. V kategorii II. žactva do 
16 let zvítězilo družstvo T. J. Sokol 
Uherské Hradiště, druhé byly dívky 
z T. J. Sokol Řeporyje a bronzovou me-
daili získalo družstvo T. J. Sokol Olšany 
u Prostějova. V kategorii III. dorostu 
a dospělých nad 16 let zvítězilo druž-

stvo T. J. Sokol Napajedla, v závěsu za 
nimi se umístily dívky z T. J. Sokol Krá-
lovské Vinohrady a třetí místo obsadilo 
družstvo z T. J. Sokol Vyšehrad. Jediné 
čistě chlapecké družstvo z T. J. Sokol 
Příbram, které v loňském ročníku vy-
hrálo kategorii II, skončilo čtvrté.
Jednu z přestávek před vyhlášením vý-
sledků již tradičně zpestřilo vystoupení 
moderních gymnastek ze Sokola Hod-
kovičky.
Vítězné týmy byly odměněny věcnými 
cenami, ale také potleskem hojného 

publika, které se přišlo na finálové sou-
těžení podívat. Ceny předala starostka 
Hana Moučková, ředitel závodu Petr 
Svoboda a hlavní rozhodčí přeboru Bo-
huslav Povondra.
Veškeré výsledky z republikového pře-
boru naleznete na stránkách akcí od-
boru všestrannosti na http://www.
sokol.eu/obsah/5445/teamgym-juni-
or-prebor-cos a velice pestrý výběr fo-
tografií si můžete prohlédnout na face-
booku Sportovní všestrannosti.  

 -zr-
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FOTOGALERIE
Přebor TeamGym Junior 2019
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Zimní stopou okolo Silůvek 
■ V Silůvkách se v sobotu 12. ledna 
uskutečnil již 40. ročník běžeckého závo-
du dvojic „Zimní stopou okolo Silůvek”. 
Jeho pořadatelem byly YMCA – skaut-
ský oddíl Sokolík a T. J. Sokol Silůvky. 
Tohoto unikátního závodu se zúčastnilo 
přes 170 účastníků, převážně dětí, kteří 
sestavili 79 soutěžících hlídek. Znače-
ná trasa vedla lesy v okolí Silůvek, 
kde na závodníky čekalo 
osm kontrol, 
které 

prověřily jejich zručnost a schopnost 
řešení jednoduchých úkolů. Pro starší 
7. třídy pořadatelé opět připravili čtyří 
kontroly mimo značenou trasu, které 
otestovali nejen jejich orientační schop-
nosti. Běželo se v kategoriích A – rodiče 
s potomky, B – 2. třída a mladší, C – 3. 

a 4. třída dívky, D – 3. a 4. 
třída chlapci, E – 5. a 6. tří-
da dívky, F – 5. a 6. třída 
chlapci, G – 7. a 8. třída 
dívky, H – 7. a 8. třída 

chlapci, I – 9. třída a starší dívky, J – 9. 
třída a starší chlapci.
V rámci akce byly v sokolovně k připo-
menutí 80. výročí komiksu Rychlé šípy 
na 17 panelech k nahlédnutí medailon-
ky autorů ─ výtvarníků, kteří se podíleli 
na ilustrování Rychlých šípů. 
Již nyní pořadatelé zvou na příští (již 
41.) ročník, který se uskuteční v sobotu 
11. ledna 2020.

-red-
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Župní přebor v plavání 2019 
■ Tradičního přeboru župy Jungman-
novy v plavání, který se konal v ho-
řovickém bazénu v sobotu 26. ledna 
2019, se zúčastnilo 149 závodníků z de- 
seti tělocvičných jednot (Černošice, 
Dobříš, Hořovice, Jince, Komárov, Krá-
lův Dvůr, Lety, Libčice nad Vltavou, Mní-

150 let
T. J. SOKOL RAKOVNÍK

Oslavy 25. května 2019

1 8 6 9  –  2 0 1 9

šek pod Brdy, Příbram). Organizace se 
opět zhostila Tělocvičná jednota Sokol 
Komárov.
Přeborníky se v jednotlivých
kategoriích stali:
• Matyáš Mach – Sokol Dobříš – 

předškolní děti

• Anna Ptáčková – Sokol Příbram – 
mladší žákyně I

• Aneta Hošková – Sokol Komárov – 
mladší žákyně II

• Linda Žáková – Sokol Černošice – 
starší žákyně III

• Natálie Vachová – Sokol Dobříš – 
starší žákyně IV

• Lucie Chrastinová – Sokol Příbram 
– dorostenky

• Tomáš Čurda – Sokol Mníšek pod 
Brdy – mladší žáci I

• Vojtěch Kolář – Sokol Libčice nad 
Vltavou – ml. žáci II

• Herbert Šťastný – Sokol Králův 
Dvůr – starší žáci III

• Filip Trnka – Sokol Králův Dvůr – 
starší žáci IV

• Ondřej Čurda – Sokol Mníšek pod 
Brdy – dorostenci

• Aneta Svobodová – Sokol Libčice 
nad Vltavou – ženy

• Jan Šindelář – Sokol Příbram – 
muži

• Olga Kleknerová – Sokol Komárov 
– seniorky

• Přemysl Panuška – Sokol Dobříš – 
senioři

-red-
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Výkonnostní a vrcholový sport 

Pardubice slaví historicky 
první triumf v Poháru! 
Florbalisté pardubického Sokola 
vybojovali historicky první triumf 
v Poháru. Finále Poháru České 
pojišťovny hrané v Olomouci nabídlo 
dramatickou podívanou, po jejím 
konci poprvé v historii klubu zvedli 
trofej z Poháru nad hlavu florbalisté 
Pardubic, které přijelo podpořit přes 
dvě stě fanoušků. 

Sokol jako první inkasoval, 
ještě v první třetině ale oto-
čil vývoj utkání a v jeho po-
lovině vedl o tři 
branky. V závěru 

pardubický celek obětavou 
hrou ubránil svůj těsný nás-
kok.
Pardubická cesta za zlatou 
medailí z Poháru začala již 
v srpnu ve vrcholové čá- 
sti vítězstvím nad Náchodem 
a Black Angels, po prohře 
s Mladou Boleslaví postupo-
val Sokol z druhé pozice. Přes 
osmifinálový souboj s Otro-
kovicemi a čtvrtfinále proti 
Hattricku prošly Pardubice po 
těsných výhrách, v semifinále 
porazily Ostravu jasně 10:4. 
Ve středu 16. ledna se par-
dubický florbalový klub do-
čkal historicky prvního finále 
Poháru České pojišťovny, který pro něj 
skončil se zlatou tečkou po výhře 4:3 
nad Libercem. „Byl to zápas, na který 
jsme se od začátku těšili, byla to velká 
událost nejen pro hráče, ale pro všech-
ny v klubu. Zápas byl specifický, proto-

že jsme věděli, že můžeme vyhrát první 
trofej. Pro mě jako trenéra to znamená, 
že tým má potenciál hrát v superlize 

dvě stě lidí,” pochvaloval si trenér La-
dislav Štancl velkou podporu fanoušků.
Pardubičtí florbalisté se ve finále střet-

li s týmem, kterého dobře znají, 
kromě základní části Tipsport Su-
perligy se s ním několikrát utkali 
v bojích o záchranu. Stejně jako 
v předchozích vzájemných střet-
nutích, i finálový duel byl vy-
rovnaný. „Zápas jsme odehráli 
v neskutečném nasazení, straš-
ně moc jsme bojovali. Myslím si, 
že rozhodlo to, že jsme bojovali 
více než Liberec. Vyhrát Pohár se 
svým mateřským klubem je pro 
mě určitě důležité, ale spíše si 
myslím, že je to taková meziza-
stávka na cestě, po které jsme se 
vydali, a satisfakce za roky dřiny, 
kterou v klubu odvádíme, a mož-
ná důkaz toho, že to v Pardubicích 
děláme dobře,” říkal spokojeně 
kapitán Martin Zozulák.

Podíl na pohárovém prvenství měl také 
teprve sedmnáctiletý brankář Martin 
Haleš, který vychytal Pardubicím v le-
tošní sezoně již druhý triumf – v letní 
přípravě slavil Sokol zisk zlata na Czech 
Open v kategorii Pro. „Asi nejdůležitější 
byl začátek třetí třetiny, kdy jsme se 
semkli, nedostali jsme žádný gól a udr-
želi jsme to. Kluci dneska neskutečně 
obětavě blokovali střely soupeře a my-
slím si, že to byl klíč dnešního vítěz-
ství,” vyzdvihl Haleš po utkání dobrou 
obrannou hru, Pardubice zblokovaly 
jednadvacet střel soupeře. „Utkání 
v neskutečné atmosféře jsem si hrozně 
moc užil, je to zatím nejvyšší bod mé 
kariéry, hrozně moc si toho vážím,” do-
dal.                                  Adam Joska

FINÁLE
Poháru České pojišťovny

FBC Liberec – Sokol Pardubice: 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)
Branky a asistence Pardubic: 7:18 Žáček, 
10:07 Pakosta (Janeček), 22:50 Janeček (Škeřík), 
30:38 Zozulák.
Rozhodčí: Kačer, Vašíček
Střely na branku: 19:26
Vyloučení: 3:2; využití: 2:1
Diváci: 756
Sestava Pardubic: Haleš (Levínský) – Oubrecht, 
Škeřík, Slabý, Prix, Bílý, Kaluža, Formánek – Petr, 
Janeček, Zozulák, Kourek, Teichman, Dlesk, Pa-
kosta, Šmíd, Žáček, Černý, Petržela.

výše, než jsme třeba teď, a do budouc-
na se s ním musí počítat. Pro všechny 
v klubu je to odměna za práci za po-
slední roky, kdy se vše neskutečně po-
sunulo a důkazem toho je, že sem za 
námi přijelo ve čtyřech autobusech přes 
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Líheň házenkářských talentů
v Novém Veselí  
■ Hlavní formou péče o sportovně ta-
lentovanou mládež v České obci sokol-
ské jsou sportovní základny mládeže 
a vybrané oddíly mládeže. Postupně je 
na stránkách časopisu Sokol představu-
jeme. V tomto vydání to je oddíl házené 
Sokola Nové Veselí. O činnosti a úspě-
ších této mládežnické sportovní základ-
ny hovoříme s jejím vedoucím trenérem 
Róbertem Bartou

Co je největší pýchou
vašeho střediska?
Náš klub si vybudoval v české 
házené jméno, které každý zná. 
Domácí zápasy hrajeme před 
plnými tribunami ve skvělé at-
mosféře. Vychováváme hráče 
do mládežnických reprezenta-
cí. Momentálně máme zázemí, 
které využívají reprezentační týmy na 
soustředění, ale i na mezistátní utkání.

Z jakých zdrojů, vedle těch 
z ČOS, je vaše středisko
financováno?
Náš klub je především financován 
z Kraje Vysočina, Městyse Nové Veselí, 
Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy, Českého svazu házené a dále 
pak od sponzorů a rodičů. 

Jaký podíl je ze soukromé? Máte 
nějakého generálního
či hlavního partnera?
Podíl činí 15 %. Máme více menších spon-
zorů, ale hlavního partnera nemáme.  

Důležitý je určitě i vztah s obcí.
Jakou spolupráci s ní máte? 
Naše vztahy s Městysem Nové Veselí 
jsou nadstandardní. Projevují se nejen 
finanční podporou, ale též pomocí při 
budování odpovídajícího zázemí. 

S čím se nejvíce potýkáte, kde
jsou největší překážky, které
musíte při své činnosti překonávat?
Samozřejmě s největšími problémy se 
potýkáme v oblasti získávání finančních 
prostředků. 

Má mládež zájem o vaše středis-
ko? Jste schopni ho uspokojit?
Za poslední rok se nám povedlo udělat 

všestranně méně připravené, je všeo-
becně problém. U nás tomu není jinak. 
Nábory děláme na základních školách, 
kde jsou děti všech úrovní. Naším cí-
lem je, abychom do dorostu přivedli co 
nejvíce dětí, které projdou přirozenou 
selekcí. V dorostech jsou tréninky už 
nastavené tak, že hráči, kteří nemají 
nejvyšší ambice, nezvládnou tréninko-
vé tempo kvalitně skloubit s přípravou 
do školy.  Prostor dostane každý, ale 
kam až se v házené dostane, záleží čis-
tě na jejich píli. 

Uveďte výrazné talenty ve vašem 
středisku, případně jejich úspěchy.
Nechci vyzdvihovat jednotlivce, házená 

Výkonnostní a vrcholový sport 

velký kus práce. Náborem na školách se 
nám povedlo dostat ne jenom náš od-
díl, házenou, ale i sport všeobecně do 
povědomí dětí a naštěstí se to ukázalo 
i na počtu hráčů v nejmenších kategorií. 
S pomocí Českého svazu házené fungu-
jeme již druhý rok jako regionální cent-
rum mládeže. I proto se nám stává, že 
v dorosteneckém věku nás vyhledávají 
rodiče hráčů nebo samotní hráči z důvo-
du, že chtějí u nás pokračovat na akade-
mii. Dlouhodobě spolupracujeme s růz-
nými týmy. Ty pak posílají talentované 
hráče k nám. Nebo opačně, my oslo-
víme oddíly ohledně hráčů. Dá se říct, 
že máme široký záběr, odkud přicháze-
jí hráči. Pro nás je ale velmi důležité, 
abychom v našem klubu měli co nejvíce 
dětí v miniházené. A to i z klubů jako je 
Žďár nad Sázavou a Nížkov, které jsme 
založili my. Tyto oddíly jsme byli nuce-
ni založit proto, že v těchto místech se 
nachází mnoho talentovaných dětí, ale 
logisticky není možné, aby chodili pravi-
delně do Veselí na tréninky. 

Jak na tom jsou zájemci o sporto-
vání ve vašem středisku co se týče 
kondice, pohybové gramotnosti 
a sportovního talentu? Jak probíhá 
nábor a výběr do vašeho střediska? 
To, že děti jsou v současné době 

ODDÍL HÁZENÉ
T. J. Sokol Nové
Veselí

Počet trenérů: 5
Počet sportovců: 42 (mladší 
a starší dorost)
Působí od: 2006 
Historické úspěchy: úspěšné 
účinkování v nejvyšších soutěžích 
mladšího a staršího dorostu
Současné úspěchy: vicemistr
v starším dorostu, mistr v mladším 
dorostu, vicemistr v Českosloven-
ském poháru v mladším a starším 
dorostu, 2. místo v Českém poháru 
mužů
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je kolektivní sport. Společně prohrá-
váme i vyhráváme. Na druhou stranu, 
v současné době máme deset mlá-
dežnických reprezentantů, kteří mají 
perspektivu. A to za předpokladu, že 
budou pokorně a trpělivě na sobě dál 
pracovat. Pokud jim toto vydrží, jsem 
přesvědčen, že o nich ještě uslyšíme. 
Svůj házenkářský osud mají ve svých 
rukách. 

I ve sportu panuje konkurence, 
a to nejen v oblasti získávání
financí, ale také v podmínkách, 
které jednotlivé kluby nabízejí 
a které přetahují talentované
a vrcholové sportovce.
Jak si v této konkurenci stojíte?
Momentálně se nacházíme v té šťastné 
situaci, že Nové Veselí hraje v extralize 
mužů. Kluci, kteří absolvují naši aka-

demii, mají tím pádem otevřené dve-
ře k vrcholové házené. Naším cílem je 
vytvořit podmínky pro naše hráče tak, 
aby neměli důvod přestoupit v rámci 
České republiky. Když už se rozhodnou 
měnit angažmá, tak do zahraničí. 

-red-

Výkonnostní a vrcholový sport 
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Běžci na lyžích jeli přebory ČOS 

■ Přebor ČOS v běhu na lyžích byl prv-
ním ze všech přeborů v roce 2019, kte-
ré pořádají jednotlivé sportovní komise 
Odboru sportu.
Historie lyžování v Sokole je více jak 
stoletá. V rámci klasických disciplín se 
závodí v běhu na lyžích, přebory v alp-
ských disciplínách letos připravuje So-
kol Frýdštejn 16. února na tratích v Zá-
sadě.
Tradiční pořadatelé běžeckých soutě-
ží jsou lyžaři Sokola Studenec ze župy 
Krkonošské. V listině všech svazových 
závodů nalezli volný termín 12. ledna. 
Zkraje ledna ve Studenci na kvalitní pří-
pravu tratí nebyl sníh a proto se závody 
(jako již několikrát) stěhovaly na Be-
necko. Tam s pomocí místního Hančova 
sportovního klubu a SKI Jilemnice se 
podařilo připravit velice dobré podmín-
ky, které umožnily všem účastníkům 
předvést své lyžařské umění.
Pořadatele potěšila účast více jak osmi 
desítek závodníků, mezi kterými měly 
převahu mladší žákovské kategorie. 
Ve starších věkových skupinách zájem 
o závodní lyžování výrazně klesá a zá-

vodník na dorosteneckých tratích je 
vzácnou výjimkou. Věrnost lyžím pro-
kazují veteránské kategorie a setkání 
s těmito lyžaři potvrzuje staré finské 
přísloví „na běžkách se nestárne”.
Kvalitní účast zajistily jako vždy so-
kolské jednoty ze Skuhrova a Velkých 
Hamrů, výhody domácího prostředí vy-
užili studenečtí, kteří zvítězili v soutěži 
družstev. Pravidelné účastníky z Horní 
Branné, Valteřic, Benešova a Frýdštej-
na doplnili závodníci z Dolních Míseček 
a Hodkoviček.

Jaroslav Hák

Vítězové jednotlivých kategorií
– přeborníci ČOS
Minižačky (2011 až 2015, délka trati: 
500 m): Sofie Fejfarová, Sokol Velké 
Hamry I, minižáci (2011 až 2015, 500 
m): Max Pacholík, Sokol Studenec, žá-
kyně nejmladší (2009 až 2010, 1 km): 
Denisa Borčická, Sokol Velké Hamry 
I, žáci mladší (2007 až 2008, 2 km): 
Kryštof Bažant, Sokol Velké Hamry I, 
žákyně starší (2005 až 2006, 3 km): 

Markéta Štefanová, Sokol Stude-
nec, žáci starší (2005 až 2006, 3 km)  
1. Filip Hloušek, Sokol Skuhrov, žáky-
ně starší U15L (2004, 4 km): Nikola 
Nikodýmová, Sokol Skuhrov, doros-
tenci mladší U16M (2003, 5 km): To-
máš Preissler, Sokol Skuhrov, ženy do 
40 let (1979 až 2000, 5 km): Lenka 
Blažková, Sokol Skuhrov, ženy do 50 
let (1969 až 1978, 5 km): Michaela 
Háková, Sokol Valtěřice, ženy nad 60 
let (1958 a starší, 3 km): Jana Gau-
delová, Sokol Horní Branná-LO, muži 
do 40 let (1979 až 2000, 10 km): Petr 
Plecháč, Sokol Studenec, muži do 50 
let (1969 až 1978, 10 km): Jan Paulů, 
Sokol Horní Branná-LO, muži do 60 let 
(1959 až 1968, 10 km): Martin Hüb-
ner, Sokol Skuhrov, muži nad 60 let 
(1958 a starší, 5 km): František Zuzá-
nek, Sokol Horní Branná-LO.
Pořadí družstev: 1. Sokol Studenec, 
2. Sokol Skuhrov, 3. Sokol Velké Ham-
ry, 4. Sokol Horní Branná, 5. Sokol 
Valteřice, 6. Sokol Hodkovičky, 6. So-
kol Dolní Mísečky, 8. Sokol Benešov 
u Semil, 9. Sokol Frýdštejn 

Minižákyně Pavla Kubátová na trati

Stela Tauchma-
nová ze Sokola 
Studenec před 

cílem závodu
na 500 m

Na Benecku byla pravá zima

Přebornice ČOS  
a držitelka medailí  

z mistrovství ČR 
Markéta Štefanová  
v průběhu závodu 
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■ Již 20. ročník turnaje mládeže ve futsale, oblastní přebor 
České obce sokolské, se uskutečnil v neděli 2. 12. v Roky-
canech, v hale u zimního stadionu. Organizací byl pověřen 
Sokol Letkov, který opět připravil pro fotbalové přípravky 
(hráči do 10 let) celkem 24 utkání. 
Hrálo se ve dvou skupinách. Tu první o pěti účastnících vy-
hrálo Mýto, druhý byl Prazdroj Plzeň. Z druhé skupiny se 
čtyřmi družstvy postoupily Horní Bříza a Radkovice. Před-
časné finále byl souboj Mýta s Radkovicemi v semifinále. 
Velké drama, které prožívali hlavně rodiče hráčů, skončilo 
1:0 pro Mýto a tím si otevřelo cestu k přebornickému titulu.
Poháry s nápisem 20. ročník Přebor ČOS ve futsale přebrali 
i jednotlivci: nejlepší brankař Natálie Žížková – FC Viktoria 
Plzeň, nejlepší hráč Michal Čagánek – Radkovice. Pořadatelé 
ze Sokola Letkov nezapomněli opět ocenit všechny trenéry, 
kterým předali drobné dárky od realitní kanceláře PUBEC. 
Pomyslným oceněním organizátorů ze Sokola Letkov je ná-
vrat většiny družstev na tento turnaj již po desetiletí.

Karel Fiala,
starost T. J. Sokol Letkov 

■ Zápasníci Sokola Vítkovice se v závěru 
loňského roku zúčastnily několika turnajů 
v zahraničí a vedli si na nich velice úspěš-
ně.
Ještě v první polovině prosince, 8. 12., se 
vítkovičtí zápasníci účastnili dvou turnajů 
– v Bratislavě a v polských Krapkovicích. 
Z mezinárodního turnaje v Bratislavě si 
vítkovičtí zápasníci odvezli šest medai-
lí. Turnaje se zúčastnilo 122 závodníků  
z 13 klubů Slovenska, České republiky 
a Polska. V kategorii přípravek vybojovali 
zlaté medaile Lukáš Malina, Nela Malino-
vá, Robin Říha a Richard Tešnar. Stříbrnou 
medaili v kategorii mladších žáků získali 
Lukáš Brandl a Samuel Červeňák. Radim 
Říha a Daniel Mrštík obsadili 4. místa a Jiří 
Kudla 5. místo. V kategorii družstev vybo-
jovali vítkovičtí zápasníci šesté místo.

Medaile pro mladé zápasníky z Vítkovic 

Oblastní přebor ve futsale 

v polských Krapkowicích se tentýž den 
konal turnaj Česko-polského pohraničí. 
Zúčastnila se ho dvě družstva z Polska 
(Krapkowice a Wolow) a dvě družstva 
z České republiky (Krnov a Vítkovice). 
Děti byly rozděleny do váhový kategorií 
tak, aby měly alespoň dvě až tři utkání. 
První místa z vítkovických volnostyla-
řů vybojovali v hmotnostní kategorii do 
25 kg Lukáš Morong, do 52 kg Rostislav 
Habr a ve váze do 70 kg Ondřej Kudla. 
Na druhých místech se umístili v hmot-
nostní kategorii do 31 kg Lukáš Morong, 
ve váze do 29 kg Štěpán Pindor a ve váze 
do 42 kg Miroslav Pindor. Na třetím místě 
se umístil v hmotnostní kategorii do 70 kg 
Adam Gitter.
V polovině prosince, 15. 12., se v Tren-
číně konal vánoční mezinárodní turnaj 

v zápase ve volném stylu. Turnaje se zú-
častnilo 68 nejmenších adeptů zápasu ze 
Slovenska a Česka. Z šestice vítkovických 
dětí se nejvíce dařilo Robinovi Říhovi, kte-
rý porazil všechny čtyři soupeře a obsadil 
ve váze do 31 kg první místo. Ve třech 
utkáních zvítězil Lukáš Malina a obsadil 
tak ve váze do 21 kg první místo. Ve finá-
lovém utkání prohráli ve váze do 42 kg, 
resp. 52 kg Radim Říha a Ondřej Kudla 
a obsadili tak druhá místa. Na třetím mís-
tě se umístil ve váze do 25 kg Jiří Kud-
la a ve stejné váze se na čtvrtém místě 
umístil Lukáš Morong.

Roman Piskoř



Vzdělávání, kultura, společnost

Školení, semináře a další vzdělávání pro cvičitele 
všestrannosti nepořádá jen Ústřední škola ČOS, 
ale také jednotlivé sokolské župy. Nedávné školení 
cvičitelů všestrannosti, které společně pořádaly 
pražské sokolské župy, přibližujeme očima tří 
účastnic.

Školení všestrannosti
z pohledu účastníků 

■ Na školení jsme se přihlásily s jasnou 
představou, jak bude probíhat: sedneme 
si do učebny, vyslechneme pár předná-
šek, řekneme si, že je sport zdravý, že 
nemáme dětem dovolit žvýkačky, dlouhé 
náušnice a že máme chodit do tělocvičny 
s botami s bílou podrážkou. Nic nového, 
zásadního ani náročného. Později nám 
poděkují za účast a budou z nás cvičitelé 
všestrannosti. 
Mýlili(y) jsme se a ne málo. Nešlo o kla-
sické získávání vědomostí posloucháním 
přednášek. V jednu chvíli z nás byly žá-
kyně, jindy dorostenci a muži, o několik 
hodin později začínající gymnasti a gym-
nastky, jindy plavci, fotbalisti a atleti. Vše 
probíhalo v úžasné atmosféře. Přestože 
se nás sešla velmi různorodá skupinka lidí 
– mezi nejmladšími a nejstaršími byl vě-
kový rozdíl 43 let (!), účastníci šli do her 
a proměn naplno a převtělení do před-
školních dětí bylo téměř dokonalé (až na 
velikost oblečení). 
Trochu nás vystrašily hromady předpisů 
a nařízení, které je nutné při práci s dětmi 
dodržovat, ale i to se díky přístupu lektora 
dalo zvládnout.
Nejúžasnější z pohledu cvičitele předškol-
ních dětí bylo kupodivu vše ostatní. Na 
hrazdu jsme se nedostaly od školních let. 
Zkoušet výmyky a toče? Kotoul na bra-
dlech a spoustu dalších cviků? Druhý den 
jsme počítaly modřiny, ale v tu chvíli by 
si nejraději každý pořídil nářadí i domů.  
Školitelé nás dokázali nadchnout pro vše. 
Chodit a poskakovat po kladině. Kruhy, 
pro někoho další výzva, pro druhého sa-
mozřejmost. Možnost vše vyzkoušet měl 
každý a téměř každý ji využil. V některých 
chvílích jsme zapomněly, že se máme ško-
lit, a prostě jsme si hry pouze užívaly. Hra 
„Na Mrazíka”, kdy zmražený místo stoje 
rozkročného předvádí záchodovou mísu 
a rozmražení probíhá sednutím a splách-
nutím, vykouzlila spoustu úsměvů, stejně 
jako pohled na velké svalnaté chlapy, kteří 
ladně cvičí se stuhou.
A s jakými pocity jsme přebíraly certifi-
kát?  Klobouk dolů! Takhle by měla výuka 
vypadat i ve státním školství. Celý kurz 
je náročný, žádné odpočinkové sezení, 
ale posunul nás dál. Po kurzu nás ales-
poň týden bolelo celé tělo. Jsme nadšené 
ze spousty motivovaných a šikovných lidí, 
nejen vyučujících, ale i těch, kteří s námi 
kurz absolvovali. Jsme hrdé, že můžeme 
být toho součástí.
Kateřina Slavíková, Milena Hrubá a Věra 

Lukavcová,
Sokol Spořilov účastnice školení
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■ Závěr loňského roku byl v České 
republice ve znamení oslav 100. vý- 
ročí vzniku samostatné Českoslo-
venské republiky. Den 28. říjen – 
kdy byla republika vyhlášena – je 
tak pro nás, pro naši novodobou 
historii mimořádně významný  
a v povědomí si ho spojujeme  
s koncem první světové vál-
ky. V Evropě se ale konec této 
strašlivé války připomíná o pár dní 
později – 11. listopadu, kdy ve vlako-
vém voze v Le Francport u severofran-
couzského města Compiègne bylo 
podepsáno příměří mezi Spojenci a cí-
sařským Německem, jímž byly na zá-
padní frontě ukončeny boje 1. světové 
války. Symbolem Dne veteránů se stal 
květ vlčího máku. Od listopadu 2001 
je tento významný den připomínán  
i v České republice.

Uctění padlých legionářů
v Cernay 

Pro Francii je 
11. listopad jedním
z nejvýznamnějších francouzských svát- 
ků – l’Armistice. Není divu, vždyť od 
roku 1914 se na francouzském (a bel-
gickém) území vedla krutá zákopová 
válka, poprvé zde byly použity che-
mické zbraně. První světová válka, 
kterou Francouzi nazývají Velká válka, 
představuje pro Francii velmi bolestnou 

vzpomínku. O život v ní přišlo 1,4 mili-
ónu francouzských vojáků, tedy každý 
šestý zmobilizovaný, dalších 3,6 milió-
nu bylo zraněno. Na francouzské půdě, 
u Verdunu, se odehrála její nejkrvavější 
bitva. S boji ve Francii je spojena i čes-
ká, a také sokolská, historie: na západ-
ní frontě bojovali i čekoslovenské legie, 
u jejichž zrodu byli sokolové.
Každoročně proběhne v listopadu po 
celé Francii, a to i v těch nejmenších 
vesnicích, pietní akt, při kterém se uctí-
vá památka všech válečných veteránů. 
Na úpatí francouzských Vogéz, nedale-
ko alsaského města Mulhúzy, je měs-
tečko Cernay. Zde je velký vojenský 

hřbitov se stovkami hrobů vojáků 
padlých v první světové válce. Na  
45 křížích můžeme číst česká a slo-
venská jména vojáků, kteří padli 
nedaleko na západní frontě. Byli to 
legionáři – dobrovolnické vojenské 
jednotky Čechů a Slováků bojujících po 
boku dohodových armád.  
Dne 22. srpna 1914 bylo do francouz-
ského vojska přijato na 300 českých 
a slovenských sokolů, kteří bojova-
li v „Rotě Nazdar”. Po bitvě u Arrasu  
9. 5. 1915 přestala rota existovat, pro-
tože zde utrpěla obrovské ztráty.  
Ve Francii bojovalo v letech 1914–1918 
na 10 000 československých legionářů, 
z nichž 630 padlo za Francii. Nasaze-
ní legionářů na západní frontě vedlo 
k tomu, že francouzská vláda 29. červ-
na 1918 podpořila právo Čechů a Slo-
váků na samostatnost.  
Před pomníkem na náměstí v Cernay 
Francouzi projevují sympatie a vzdávají 
čest také cizincům, kteří za jejich vlast 
kdysi bojovali a kteří za jejich vlast 
padli.
Tradičního pietního aktu se i tento rok 
zúčastnili také Češi a Slováci. Sokol-
ským vlajkonošem byl bratr Svoboda, 
předseda Tělocvičné jednoty Sokol ve 
švýcarském Solothurnu. Jsou to prá-
vě švýcarští sokolové, kteří pravidelně 
v listopadu do Cernay jezdí uctít pa-
mátku padlých československých legio-
nářů. A tak Francouzi společně s Čechy 
a Slováky uctili ty, kteří za Francii padli 
před sto lety.                               -red-
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Do knihovničky

Knihy,
které stojí za to mít!

Pohybové hry pro předškoláky
V rámci projektu pro předškolní děti Svět 
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, kte-
rý probíhá již třetím rokem nejen v sokol-
ských jednotách, ale také v mateřských 
školách, se Odboru všestrannosti ČOS po-
dařilo vydat soubor pohybových her pro 
předškoláky. 
Publikace byla vydána jako pomůcka pro 
zpestření cvičení s dětmi. Obsahuje pade-
sát osvědčených her, které využívá autorka 
Dana Uzlová při své každodenní práci s dět-
mi. Nyní se o ně podělila i s ostatními jedno-
duchou a hravou formou. Hry jsou barevně 
rozdělené do čtyř skupin podle zaměření – 
hry lokomoční a nelokomoční, hry s říkadly 
a hudebně pohybové. Karty jsou samostat-
ně vyjímatelné z desek a jsou z kvalitního 
materiálu, aby se při cvičení neponičily. Ka-
ždá hra má svoji vlastní ilustraci od mladé 
kreslířky Zuzany Mihalikové. 
Soubor Pohybové hry pro předškoláky vyšel 
jako první z edice pohybových aktivit pro 
předškolní děti, kterou Odbor všestrannos-
ti ČOS ve spolupráci s ústředním sborem 
RDPD do budoucna plánuje rozšířit a vydá-
vat v rámci svého projektu Svět nekončí 
za vrátky cvičíme se zvířátky. Publikace je 
nyní pro velký zájem veřejnosti k dostání 
v omezeném počtu i v sokolské prodejně 
v Tyršově domě v Praze a na e-shopu České 
obce sokolské. 
Česká obec sokolská, 2018,
31 samostatných listů

Blahopřání

Rozloučení

Sokolská sportovní legenda, držitel 
Zlatého olympijského řádu, olympio-
nik, vynikající trenér skoku na lyžích, 
člen Sokola Studenec bratr Zdeněk 
Remsa oslavil 30. prosince 2018 
své 90. narozeniny. Na snímku bratr 
Remsa druhý zprava spolu se zástup-
ci Sokola Studenec, kteří mu přišli za 
celou jednotu gratulovat. 

■ V sobotu  
15. prosince 2018 
zemřel v nedožitých 
72 letech po vážné 
nemoci dlouholetý 
člen a činovník So-
kola bratr ing. Petr 
Mikysek.

Byl náčelníkem a členem výboru Tělocvičné 
jednoty Sokol Cítov. Ačkoliv bydlel na Mělní-
ku, obětavě dojížděl do Cítova, aby zde cvi-
čil a vzdělával naši mládež. Učil naše sokolí-
ky družnosti, zdravé soutěživosti, pohybové 
všestrannosti a lásce k přírodě. Bratr Petr 
Mikysek přestoupil do naší jednoty v říjnu 
2013 jako cvičitel žactva. Od 1. 1. 2014 byl 
členem naší T. J. a na valné hromadě byl  
21. 2. 2014 zvolen náčelníkem jednoty.
Spolu se stávající cvičitelkou Pavlínou Šá-
malovou se soustavně věnoval cvičení žá-
kovské kategorie. Děti se zúčastňovaly růz-
ných závodů (šplh, atletika, plavání, ZZZ) 
a některé se umístily pod jeho vedením i na 
předních místech. Tělocvičnu měl vždy pl-
nou, zapsáno je 20 dětí a téměř všechny 
pravidelně chodí cvičit. Pro žactvo pořádal 
několikrát do roka výlety, většinou s pro-
gramem, kterým je připravoval na zálesác-
ký závod zdatnosti. Zapojil se aktivně i do 
ostatních aktivit jednoty, ať už to byla účast 
na akcích pro obec nebo administrativní čin-
nost.
Také v župě Barákově byl bratr Mikysek plat-
ným činovníkem, pracoval dlouhá léta jako  
1. místonáčelník župy. Celá léta měl na sta-
rosti zajištění soutěží všestrannosti a zále-
sáckého závodu zdatnosti, byl vedoucí ko-
mise pobytu v přírodě, pracoval i na úrovni 
ČOS v komisi pobytu v přírodě. Mnoho let 
dělal také správce webu župy Barákovy 
a rozhodčího soutěží všestrannosti. Sám byl 
i cvičitel III. tř. všestrannosti a II. tř. pobytu 

v přírodě a rozhodčí gymnastiky. Bratr Mi-
kysek je v našich řadách nenahraditelným 
činovníkem, ale také člověkem, který žil So-
kolem, sokolskou činností a na kterého bylo 
vždy spolehnutí. Tak, jak jsme ho znali, byl 
také ve svém osobním životě hodným zod-
povědným dědečkem, otcem a dlouholetým 
partnerem sestry Marie. Nezapomeneme! 

Sokolíci a sokolové z Cítova,
náčelnictvo župy Barákovy

■ V sobotu 22. pro- 
since 2018 zemřel po 
dlouhé těžké nemoci 
ve věku nedožitých 
90 let bratr Antonín 
Polehňa. Rozloučení 
se zesnulým se ko-
nalo ve čtvrtek 27. 12. 

ve 14.30 hodin z kostela Všech svatých v Li-
pově na místní hřbitov. Bratr Antonín Po-
lehňa se narodil 12. dubna 1929 v Lipově, 
kde byl od roku 1947 členem místního So-
kola. V roce 1948 cvičil na XI. všesokolském 
sletu v Praze skladbu mužů „Věrni zůstane-
me”. Sokolským myšlenkám byl věrný po 
celý svůj život.
Zasloužil se o znovuobnovení naší sokolské 
jednoty a byl zároveň mezi iniciátory usta-
vující schůze, která se konala 21. 4. 1991, 
na níž byl zvolen starostou jednoty a stal se 
vedoucím činitelem veškerých snah o ob-
novení činnosti, vrácení majetku a hlavně 
o provedení úplné rekonstrukce sokolovny 
tak, aby mohla sloužit nejen ke cvičení, ale 
i k rozvoji kultury v naší obci. Na zajištění 
dokončení rekonstrukce sokolovny měl bra-
tr Polehňa největší zásluhu a stal se zároveň 
garantem toho, že sokolovna byla slavnost-
ně otevřena 8. července 1994.
Bratře Antoníne, srdečné díky za všechno, 
co jsi pro Sokol vykonal, zůstaneš navždy 
v našich vzpomínkách, posíláme Ti poslední 
sokolské „Nazdar!”       František Pokorník,

starosta T. J. Sokol Lipov
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DS Maska při TJ Sokol Česká Skalice Vás zve na divadelní hru 
Michaely Doležalové a Janky Ryšánek Schmiedtové

TŘI GRÁCIE 
U UMAKARTU

Komedie o setkání, které jednou muselo přijít, 
ale i tak bylo nečekané.

Lada Vacková - Helena

Iveta Gazdová - Marta

Adéla Koncošová - Evka

režie - Tomáš Magnusek
nápověda - Marie Maternová

                        Jaromír Kříž

 kostýmy a scéna - kolektiv

Představení se koná 16. února 2019 v 19.00
 v Českoskalické sokolovně.

Předprodej vstupenek od 1. února 2019 v IC Česká Skalice.
                                                Počet vstupenek je omezen! 

Vstupné: 100,-

ds-maska-ceska-skalice.webnode.cz
   facebook: DS Maska Česká Skalice


