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ÚVODNÍ SLOVO  
__________________________________________________________________________ 

              

Milé sestry a bratři, vážené čtenářky a čtenáři, 

 

krátce poté, co jsme společně s vyslanci jednot na jednání výboru župy 

zhodnotili uplynulý rok, dostává se k Vám druhé číslo Župního 

zpravodaje. U mnohých z nás ještě doznívají vzpomínky na krásný 

sokolský ruch a přátelské hemžení při společných akcích, oslavujících 

100. výročí vzniku naší Sokolské župy dr. Jindry Vaníčka. Pro budoucí je 

jistě třeba takové historicky významné okamžiky dokumentovat. Děkuji všem, kteří se aktivně 

podílejí na obsahu tohoto občasníku, a přeji si, aby jejich řady zesílily. Je tedy pouze na nás, 

jakou tvář tomuto dokumentu dáme. Věřím, že společným úsilím se náš záměr podaří a náš 

Župní zpravodaj bude svým obsahem pestrou přehlídkou našich aktivit a tím nám bude sloužit 

k lepšímu vzájemnému poznání našeho pestrého sokolského života. Přeji nám všem pevné 

zdraví, hodně zdaru a vytrvalost v sokolských aktivitách. 

                                                                                           Váš 

Ing. Jiří Růžička, 

starosta župy 

 

 

___________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

Česká obec sokolská 

je pro rok 2014 součástí projektu 

ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU 

ČESKO  SPORTUJE  

 

 

 

 
Česko sportuje 

je projektem Českého olympijského výboru 

na podporu sportu 

a zdravého životního stylu 

 
___________________________________________________________________ 
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SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST 

___________________________________________________________________  

 

ZAČÁTEK ROKU 2014 

  

 Netradiční zimní měsíce roku 2014 neumožnily uspořádání plánovaného výletu na 

sněhu, a tak se činnost OV nastartovala 18. ledna seminářem cvičitelů, zaměřeným na 

sestavy sportovní gymnastiky. Odbornými lektory byli ses. Lenka Jandová a bratři Flodrové. 

Přesto, že se očekával zvýšený zájem cvičitelů předškolního žactva, byla účast pouze 10 

cvičitelů ze tří TJ. A tak pro příští pořádání semináře budeme volit systém potvrzení účasti 

formou návratek předem. 

 Následující sobotu, 25. ledna připravil br. Vlastimil Otáhal zimní vycházku z Vranova 

do Lelekovic. Ve švech praskající autobus MHD signalizoval zájem účastníků. Nicméně, 

někteří nebyli sokolští příznivci a v Soběšicích U jezírka vystoupili, ale ti co setrvali na 

konečnou, určitě nelitovali! Vycházka se překvapivě uskutečnila i s příchutí mrazivého počasí 

a vzhledem k pečlivé přípravě zajímavých doprovodných informací vedoucího vycházky byla 

opravdu vydařená. Podrobnější informace naleznete v samostatném příspěvku. 

 Začátek února je vždy ve znamení pracovní porady náčelnic a náčelníků z TJ. Ani 

letošní rok nepřekvapil výraznou účastí, dosáhla výše 38,3%. Mezi oceněnými sportovci za 

uplynulý rok byli vyhlášeni závodníci Králova Pole – Bořivoj Bergmann v kategorii mladšího 

žactva a Jakub Nantl v kategorii mužů společně se svým cvičitelem Mečislavem Potůčkem. 

Za vzornou reprezentaci naší župy v sokolské všestrannosti děkujeme a přejeme jim 

sportovní úspěchy i pro letošní přebory!  

 Ve stejném týdnu, v sobotu 8. února, se v Brně, ZŠ Horní, uskutečnil oblastní sraz 

cvičitelek, pořádaný Máchalovou župou. Naše župa zajistila aktivní účast a cvičitelky tak 

mohly kromě jiných lekcí zhlédnout ukázky připravované skladby pro ženy na Sokolské Brno 

2015, kterou vytvořila ses. Marie Frantová z Tišnova. Příjemnou tečkou byl vodní aerobic v 

bazénu se slanou vodou. 

 Vzhledem k únorovému termínu jarních prázdnin se župní přebor v plavání 

uskutečnil až 1. března v Řečkovicích. Plavecké závody jsou v tomto pěkném areálu 

pořádány již opakovaně a jsou vždy velice oblíbené. Na těch letošních byla účast příkladná – 

65 závodníků všech věkových kategorií z 10 TJ. 

 Oblíbené vycházky připravované br. Otáhalem na sebe nenechaly dlouho čekat ani v 

příjemném jarním období. Někteří vyrazili 8. března na kole, jiní nejprve do Adamova vlakem 

a po prohlídce místního kostela s vzácným dřevěným Světelským oltářem pak pěšky do 

Vranova, k prameni Ponávky. Podrobnější údaje v příspěvku dále. 

 Na sobotu 15. března připravila ses. Drápalová oblastní sraz cvičitelů RD+PD v 

Židenicích. Náplň srazu byla kladně ohodnocena a všechny Jihomoravské župy byly svými 

cvičiteli(-kami) zastoupeny, což je pro pořadatele vždy odměnou. 

 V mezisletovém roce jsme rádi, že se po dvouleté přestávce podařilo 29. března 

uskutečnit přehlídku pódiových skladeb v Židenicích. Účastí všech přihlášených družstev 

jsme byli velice potěšeni i mile překvapeni nápaditými skladbami. Další informace včetně 

fotografií naleznete v samostatném příspěvku ses. Šrubařové. 

 Začátkem dubna jsem se společně s župním náčelníkem zúčastnila srazu náčelníků 

v Praze. Přesto, že se jedná pouze o schůzovní typ akce, musím ocenit jeho konstruktivní 

průběh a nové informace. Zde uvádím ty hlavní:  
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 informace ke zdravotním prohlídkám související s novými předpisy jsou popsány 

v časopise Sokol, nicméně zdravotní komise ČOS doporučuje zvláště u akcí dětí a 

mládeže vyplňování čestných prohlášení, jehož vzory připraví. U dospělých je 

doporučeno min. nahlášení zdravotního stavu cvičiteli. 

 celorepubliková akce „Týden v pohybu“ 29.9. - 5.10.2014 s cílem zapojení veřejnosti 

do akcí pořádaných Sokolem 

 schválení grantu na standardizaci vybavení tělocvičen 

 Sokolské Brno  - 6. 6. 2015 

 Plzeň město kultury – 27. 6. 2015 

 

 Měsíc duben je pravidelně zaplněn župními přebory – letos to byly florbal, sportovní 

gymnastika, šplh, lehká atletika, zálesácký závod zdatnosti a volejbal. Příspěvky 

z těchto soutěží budou souhrnně rekapitulovány v dalším čísle Zpravodaje. 

 

A jaké akce nás do prázdnin ještě čekají? 

 Tradičně se v květnu (10. 5.) uskuteční Olympijský šplh v brněnské Olympii, spojený 

s doprovodným programem pódiových skladeb. 

 Pro velký úspěch jsme opět letos pověřeni pořádáním Přeboru ČOS v sokolské 

všestrannosti mladšího žactva, který je sice spojen s velkým množstvím příprav, je však 

významnou prezentací naší župy, a tak všem jeho organizátorům přeji hodně zdaru do 

příprav i samotného průběhu a vy všichni ostatní přijďte fandit našim župním závodníkům! 

 Na začátku června se uskuteční tradiční setkání zahraničních Sokolů v Tyršově 

Oetzu, Sokol Židlochovice připravuje na předposlední červnový víkend projekt U nás 

v Sokole. Program byl rozeslán do jednot, jeho náplň je rozmanitá, a tak neváhejte se ho 

zúčastnit! 

 

Na II. pololetí 2014 připravujeme:  

 září   „Týden v pohybu“ spojený s podzimní vycházkou, 

 říjen  tradiční přebor ve šplhu, srazy cvičitelů, 

 listopad srazy seniorů a pobytu v přírodě, Teamgym, 

 prosinec sraz aerobiku a Mikulášský turnaj ve vybíjené. 

 

 

 Závěrem jednu z nejžhavějších informací – Náčelnictvo vyhlašuje grafickou soutěž 

pro žactvo a dorost „Zážitky v Sokole“ s cílem očima dětí a mládeže zhodnotit zajímavé 

akce, získat kreativní náměty a prezentační materiál. Předmětem projektu je vytvoření 

obrázku, fotografické prezentace či videozáznamu, vyjadřujícího činnost nebo zážitek 

v Sokole, z akcí pořádaných v odborech všestrannosti. Prezentace a vyhodnocení bude na 

Mikulášském turnaji. 

 

 Přeji všem zdárné dokončení cvičební sezóny a ať vás příjemně sluncem zalitý čas 

prázdnin a dovolených posílí energií do další činnosti! 

 

Hana Kvapilová, za náčelnictvo župy    
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VZPOMÍNKA  NA TGM 

Uctění prezidenta T. G. Masaryka 7. března, v den 164. výročí jeho narození, proběhlo 

důstojně. Účastníci pietního setkání u jeho sochy na Komenského náměstí v Brně, včetně 

zástupců župy Dr. Jindry Vaníčka, vyslechli projev prof. Miloslava Dokulila z Masarykovy 

univerzity, za ČSOL hovořil Jan Kruml na téma TGM a Podkarpatská Rus a za nepřítomnou 

Dr. Katarínu Zavackou ze Slovenské akademie věd v Bratislavě projev přednesl režisér 

Městského divadla v Brně Stano Slovák. Zazněla česká státní hymna a k pomníku byly 

položeny květiny.                                                                                                                 (HR) 

                                                                                                        

___________________________________________________________________ 

 

ŽUPNÍ  PLAVÁNÍ 

Také letos, jako každým rokem, se uskutečnil župní závod v plavání. V sobotu 1. března 

v bazénu v Brně-Řečkovicích plavalo 27 žákyň, 26 žáků, 1 dorostenec, 2 ženy, 2 muži, 4 

seniorky a 3 senioři. Velký obdiv patří zejména seniorům (70 – 82 let). Plavci dostali 

účastnický list a byli odměněni malými dárky. V pěkném prostředí řečkovického bazénu byli 

spokojeni jak závodníci, tak pořadatelé.  

Eliška Šrubařová, 1. místonáčelnice župy 
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PŘEHLÍDKA  PÓDIOVÝCH  SKLADEB  2014 

V sobotu 29. března 2014 se znovu po pěti 

letech konala v židenické sokolovně přehlídka 

pódiových skladeb. Účast pouze 7 družstev 

z naší župy a družstva ŠTJ Mládí Brno byla 

sice nižší než v předchozích letech, ale přesto 

se náčelnictvo, vzhledem k přestávce, roz-

hodlo soutěžní přehlídku uspořádat.  

 V odborné  porotě jako předsedající 

zasedl Jan Šrubař, dále Eliška Šrubařová, 

Zdenka Drtilová a Petra Quittová. Jejich role 

nebyly jednoduché, hodnotila se tato kritéria: 

vhodnost pro věkovou kategorii, výběr námětu 

a hudby, choreografie, technické provedení nápadu a originalita, kostým a celkový dojem. 

Družstva byla podle věku rozdělena do kategorií předškolního žactva, mladšího a staršího 

žactva a žen. 

   

Jako nejlepší byla vyhodnocena družstva: TJ Sokol Brno IV. – nejmladší žactvo 

      TJ Sokol Židenice A – mladší žákyně 

      TJ Sokol Brno-Jih – starší žákyně 

 

 Zvláštní cena byla udělena ženám ze Sokola Líšeň, které byly bezkonkurenční ve 

všech kritériích, která jsme hodnotili. Věříme, že svým vystoupením přispějí k doprovod-

nému programu Olympijského šplhu a budou tak úspěšně reprezentovat naši župu. 

 Volba těch nejlepších je vždy náročná, mnohdy i názorově odlišná. Proto bude na 

zvážení, aby příští ročníky byly pojaty pouze jako nesoutěžní přehlídka. Pak by se také 

nemohlo stát, že některá družstva odcházela domů zklamaná a bez diplomu, protože ten 

dostávali jen ti nejlepší. Právě těm nejmenším je pak těžké vysvětlovat, že sice vytvořili 

úžasnou atmosféru, zanechali krásné zážitky, byli radostní a roztomilí, ale přesto nezvítězili!  

 Poděkování tedy patří všem účastníkům i jejich cvičitelům. Přehlídku navštívilo 

překvapivě hodně diváků. Do příštích ročníků si proto klademe úkol zajistit nejen moderátora 

celého programu, ale reprezentativní výzdobu a třeba i sponzora pro odměny všem 

jednotlivým účastníkům. 

Eliška Šrubařová, garant akce 
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ŽUPNÍ VYCHÁZKY 

__________________________________________________ 
 

Z  VRANOVA  DO  LELEKOVIC 

Na 25. ledna 2014 vyhlásil Vlastík Otáhal (Sokol Brno V-Černá 

Pole) výlet z Vranova do Lelekovic spodní cestou pod Babím 

lomem. Naší župě se akce zalíbila a vyhlásili ji jako župní. Na 

uvítanou nás br. Otáhal seznámil s historií Vranova i nedaleké 

rozhledny Babí lom. Z Vranova jsme se vydali k Lelkovadlu a 

po krátkém odpočinku sestoupili do Lelekovic. 

Bylo krásně, nasněženo, asi -5º C, jen vítr dost foukal, ale proti 

tomu byly kapuce a brýle. Dostavila se bývalá náčelnice 

Zdenka a současná náčelnice Hanka, celkem nás bylo 32 z pěti 

jednot, ale černopoláků byla naprostá většina: 23 lidí a 2 pejsci. 

Většina jela domů vlakem, zbytek autobusem nebo pěšky. Bylo 

opravdu krásně.  

Jana a Pavel Štěpánkovi, TJ Sokol Brno V 
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Z  ADAMOVA  NA  VRANOV  

 

Na druhou vycházku jsme se vydali 8. března. Bratr Otáhal nás 

zavedl do kostela sv. Barbory v Adamově, kde nás paní Pokorná 

seznámila se vznikem a osudy Světelského oltáře Nanebevzetí 

Panny Marie. Vedoucí župní výpravy bratr Vlastík Otáhal pak 

objasnil souvislosti historie Českého království z doby vlády králů 

Václava I. a Přemysla Otakara II. s rodem rakouského velmože 

Jarmara z Kuenringu.  

Z Adamova do Vranova pak 

už jsme šli individuálně, 

rychlost pochodu po trase 

s převýšením 250 m odpoví-

dala fyzickým schopnostem 

účastníků. Zastavili jsme se 

u hlavního pramene Ponávky, kde jsme si přečetli 

povídání o říčce Ponávce a kraji, kterým protéká. Nad 

studánkou jsme si prohlédli do 

kmene vytesaný reliéf Víla 

Ponávka od sochaře Oldřicha 

Treutinera. 

Účastníků bylo 59 z šesti jednot, 

všichni byli s vycházkou spokoje-

ni. Za vydařenou a dobře při-

pravenou akci patří br. Otáhalovi 

ze Sokola Brno V velký dík. 

Zdeněk Najer, župní vedoucí PP 
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ZPRÁVY Z JEDNOT 

___________________________________________________________________  

 

OLYMPIJSKÝ PARK SOČI – LETNÁ 2014  

Koncem ledna přišla jako kulový blesk zpráva 

z ČOS o možnosti účasti na Olympijském parku 

Letná. Přihlášky k rezervacím autobusů bylo 

nutno odeslat obratem, a tak nezbývalo než 

nažhavit emailové schránky žactva a jejich 

rodičů, zjistit stav, potvrdit účast a zaslat 

potřebné údaje. Přiznám se, že jsem sama 

nevěřila v úspěch, ale opak byl pravdou. Doprava 

i samotná organizace dne s určeným pracov-

níkem, který se nám celý den věnoval, byly 

bezproblémové a současně vysoká návštěvnost 

dokazovala úspěšnost tohoto projektu. Velký dík 

patří garantům ČOS, kteří tuto možnost 

zprostředkovali a přivedli ke zdárnému cíli - cesta 

to byla jistě nelehká! Zážitky aktivní účastnice, 

žákyně Veroniky Kubíčkové z TJ Sokol 

Řícmanice, prezentuje její článek:  

„V neděli  9.2.2014 jsem navštívila společně 

s řícmanským Sokolem Olympijský park v 

Praze na Letné.  Bylo to super si vyzkoušet 

spoustu olympijských disciplín a dalších věcí, 

které jen tak nezažijete. Velkou část olym-

pijského parku tvořil ledový ráj, na kterém jsem 

měla možnost si zabruslit a zkusit si udělat 

nějakou piruetu nebo holubičku na ledě. Další 

parádní disciplína byla biatlon. Právě v Praze 

jsem stála na běžkách poprvé! A nemělo to 

chybu! I když se můj styl jízdy moc běžkování 

nepodobal, přesto jsem se při tom vesele bavila. Střelbu v biatlonu jsem si taky užila, ale ta 

mi šla už lépe, když jsem střelila plný počet. Ale ne jenom bruslení a běžkování, ale také i 

fandění k olympiádě patří.  Zrovna v ten den jela Martina Sáblíková závod na 3000 m. 

Kdybyste viděli tu atmosféru, jaká tam byla při jejím závodu! Jak celý velký dav před 

obrazovkou na „hlavním náměstí“ řval: 

"Martino, Martino,...!". A ty nervy jaké u 

toho byly! Martina za tento závod získala 

2. místo a k 1. místu neměla vůbec 

daleko! A aby toho nebylo málo, tak co 

neudělat rozhovor do České televize o 

tom, jak se mi líbí v Olympijském parku? 

To byla taky perfektní zkušenost, protože 

jen tak se nemáte možnost v televizi 

objevit. Celý den v Olympijském parku 
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jsme si společně moc užili a doufám, že za dva roky, když bude letní olympiáda v Riu de 

Janeiro, bude v  Praze letní olympijský park a já budu mít tu možnost být zase u toho!“   

Takové dojmy pak mohou být od-

měnou jednak pořadatelům, ale i 

nám cvičitelům, které nás nejen 

posílí, ale ujistí v konstatování, že 

to, co všechno děláme - neděláme 

nadarmo! 

Podobným úspěšným projektům – 

ZDAR!  

 

 

Hana Kvapilová, TJ Sokol Řícmanice 

__________________________________________________________________________ 

 

ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ 

V pondělí 14. dubna 2014 se seniorky 

Sokola Brno-Židenice vypravily do maďar-

ských termálních lázní Mošoň (maďarsky 

Mosonmagyaróvár). Zdejší termální pramen 

má osvědčení léčivé vody a patří v kvali-

fikačním žebříčku mezi 5 nejúčinnějších 

léčivých vod Evropy. V areálu celoročně 

otevřených lázní jsou návštěvníkům k dis-

pozici kryté i otevřené bazény s různou 

teplotou vody, ta nejteplejší má až 36ºC. Je 

tady i možnost občerstvení, což jsme rády 

využily, protože po takovém plavání kávička 

a dobrý zákusek přijde vhod.  

Také počasí nám přálo a tak jsme si užily krásného dne. 

Vlasta Pospíšilová, TJ Sokol Brno-Židenice 
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VALENTÝNSKÝ TURNAJ MLÁDEŽNICKÝCH DRUŽSTEV 

Oddíl volejbalu Sokola Bučovice se rozhodl navázat na tradici a v sobotu 1. března 2014 

uspořádal Valentýnský turnaj mládeže. V soutěži se prezentovalo pět družstev: Vyškov-hoši, 

Vyškov-dívky, Křenovice-dívky, Bučovice-dívky a Bučovice-hoši. Hrálo se systémem každý 

s každým, na dva hrané sety. Za poměrně značného zájmu zejména rodičů probíhaly na 

palubovce haly ZŠ 710 urputné boje. Shodou okolností do posledního zápasu nastoupily 

dosud dva neporažené celky, a to Vyškov-hoši a domácí žáci, kteří však ztratili jeden set 

s děvčaty Sokola Bučovice. V začátku prvního setu tahali za delší konec žáci Vyškova, ale 

od poloviny setu domácí hru vyrovnali a skóre se tak přelévalo hned na jednu stranu, hned 

na druhou. V koncovce byli šťastnější domácí a zvítězili 21:19. Druhý set již byl celý v režii 

žáků Sokola Bučovice a skončil jejich vítězstvím 21:15. Tím bylo určeno pořadí celého 

turnaje. Vítězství si tak odnesli žáci Sokola Bučovice před žáky Vyškova, na dalším pořadí 

se pak umístila domácí děvčata, Orel Křenovice a dívky Vyškova. Všechna družstva 

obdržela diplomy a sladké odměny. Celý turnaj proběhl v přátelské atmosféře a poděkování 

patří všem pořadatelům, rozhodčím i zúčastněným družstvům.  

 Výsledky:  Vyškov dívky – Bučovice hoši    0 : 2   

                  Křenovice dívky – Bučovice dívky   0 : 2 

                  Bučovice hoši – Křenovice dívky    2 : 0 

                  Vyškov hoši – Vyškov dívky        2 : 0 

                  Křenovice dívky – Vyškov hoši       0 : 2 

                  Bučovice dívky – Bučovice hoši  1 : 1 

                  Vyškov hoši – Bučovice dívky      2 : 0 

                  Vyškov dívky – Křenovice dívky     1 : 1 

                  Bučovice dívky – Vyškov dívky     2 : 0 

                  Bučovice hoši – Vyškov hoši         2 : 0  

 

Jan Forejtek, TJ Sokol Bučovice 
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ŘÍCMANSKÝ TALENT  2014 

 

V Řícmanicích to žije!!!  Neuplyne týden, 

aby se v naší vesnici něco nedělo. Akce 

pro děti, pro dospěláky a také pro 

společné zážitky obou skupin. Les ve 

tmě, Den dětí, Drakiáda, Jedu, jedu…, 

pravidelná cvičení, setkávání seniorů, 

výstavy, tvořivé dílničky, vycházky a 

výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí, 

plesy a veselice, masopust, krásné a 

v širokém okolí oblíbené HODY…. 

Aktivní jsou všechny místní organizace 

počínaje vedením obce, fotbalisty, teni-

sovým oddílem, hasiči, knihovnou. Ale největší podíl na všech těchto aktivitách má naše TJ 

Sokol Řícmanice. 

Jednou z těch  velmi povedených setkání byl i 4. ročník ŘÍCMANSKÉHO TALENTU 2014. 

A právě o tom bych vám chtěla říci pár slov: 

 Máme u nás velice šikovné děti. Chtěli 

jsme, aby ukázaly, co umí. Aby se předvedly 

kamarádům, sousedům a známým, aby 

zúročily pravidelné tréninky a dřinu, ale také 

radost a skvělé výsledky. A to se podařilo! Ty 

první tři ročníky byly soutěžní. Ten letošní jsme 

se rozhodli pojmout jako přehlídku. A věřte, že 

se opět bylo na co dívat! 

 V  sále místní restaurace s umytými 

okny, novými záclonami a krásnou výzdobou jsme se sešli v hojném počtu v neděli 16. 

března 2014 odpoledne. Diváci zaplnili všechna místa, sedělo se i na stolech kolem sálu, 

pódium krásně naaranžované a připravené, stejně jako osvědčená odborná porota. A už vše 

mohlo vypuknout. 

 Letošní ročník byl však mimořádně zajímavý - byla jsem velice šťastná, že mé osobní 

pozvání na tuto akci přijal i pan Petr Gazdík, držitel Thálie z roku 2009 za roli Jeana Valjeana 

v Bídnících, vynikající herec, zpěvák, režisér, překladatel a také šéf muzikálové sekce 

Městského divadla v Brně. Hned na úvod nás přišel pozdravit a také našim umělcům 

zazpívat. Kromě krásného zpěvu také velmi lidsky a přátelsky povzbudil vystupující i 

vyprávěním zážitků ze svých uměleckých začátků.  Moc mu za jeho počin děkujeme. 

Takového vzácného hosta jsme tu ještě neměli!  

 A pak už šlo jedno vystoupení za druhým: zpěv - písně lidové i z muzikálu, tanec 

Bouje, moderní gymnastika – ukázka cvičení bez náčiní a se švihadlem, aerobik, hra na 

kytaru, na housle, na violoncello – hrála se vážná hudba i lidové písně a ještě se u toho 

zpívalo, break-dance, ukázky společenského tance – chacha, rumba, jive a na závěr 

moderní zpěv. Celkem se v 15 číslech předvedlo 23 účinkujících od předškoláků po 

gymnazisty. No, řekněte, není to nádhera? Jsme na naše děti moc hrdí. Co všechno už umí 

a zvládnou! A pokud ve svém úsilí vytrvají, čeho mohou ještě dosáhnout! Budeme jejich 

snahy sledovat a těšit se z jejich úspěchů.  
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Našim účinkujícím dětem musím také ještě jednou velice poděkovat, že našly odvahu 

vystoupit, že věnovaly čas a energii přípravě, že si nachystaly krásné oblečení a kostýmy a 

dokázaly nás zavést do světa, který je baví, přináší jim potěšení a radost a naplňuje jejich 

volný čas. Určitě byly inspirací i pro ty děti, které se přišly jen tak podívat. 

 Bez podpory sponzorů by se podobná akce nemohla uskutečnit.  Proto velký dík patří 

především pořádající TJ Sokol Řícmanice, vede-

ní obce Řícmanice, panu Petru Lajcmanovi, 

obchodu v Řícmanicích a také rodinám organi-

zátorek. 

 Ale každou akci musí někdo připravit. 

Proto mi dovolte velké poděkování sestrám 

organizátorkám, protože příprava i organizace 

byla důkazem dokonalé ženské spolupráce. 

Další poděkování je nutno předat obětavým 

zvukařům a samozřejmě naší skvělé porotě.  

 Účinkující děti si odnesly krásné zážitky, pocity úspěchu, také pamětní listy 

podepsané panem Gazdíkem, krásná trička, keramické píšťalky a mnoho dalších zajímavých 

předmětů. A co si odnesli jejich rodiče a prarodiče? Pocity hrdosti na svoje děti! A my, 

organizátorky, jsme trochu pekly a vařily, umývaly okna, věšely záclony a vymýšlely, psaly a 

nakupovaly a chystaly…. prostě jsme si to také pěkně užily. Však v  paměti nás všech budou 

jako odměna dlouho uloženy zážitky z tohoto dojemného a krásného odpoledne. 

 ZDAR letošnímu ročníku a ať žije ten příští!  

 

Helena Bajerová, autorka a moderátorka akce 
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BASKETBALOVÝ  TURNAJ  V  PODOLÍ 

 

V neděli 27. dubna 2014 se konal již 

38. ročník Turnaje osvobození 

Podolí. Byl vypsán pro žáky 

narozené 1999 a mladší, a aby byl co 

nejvyrovnanější, pozvali jsme soupeře 

na naší úrovni. A tak kterékoliv druž-

stvo mohlo turnaj vyhrát. Zúčastnila 

se dvě sokolská družstva - Sokol 

Velké Bílovice a domácí Sokol Podolí, 

dále Lokomotiva Břeclav a BK 

Vyškov. Dařilo se nám po všech 

stránkách - vyhráli jsme basketbalové 

dovednosti, Fair play i samotný turnaj. 

Turnaj navštívil starosta Podolí Ing. Vítězslav Eliáš, který s dalším hostem, senátorem Ivo 

Bárkem, předali žákům po skončení ceny.  Pan senátor se svým asistentem si prohlédli 

sokolovnu, seznámili se s historií podolského Sokola a vše si vyfotili. 

Všichni účastníci hodnotili turnaj jako velmi zdařilý a s dobrým pocitem odjížděli domů. 

 

VÝSLEDKY     POŘADÍ 

 

Podolí – Vyškov 44 : 27   1. TJ Sokol Podolí 155 :  79 6 bodů 

Břeclav – V. Bílovice 37 : 40   2. TJ Sokol V. Bílovice 109 : 107 5 bodů 

Břeclav – Vyškov 22 : 53   3. BK Vyškov  189 : 139 4 body 

Podolí – V. Bílovice 41 : 26   4. Lokomotiva Břeclav   85 : 163 3 body 

Vyškov – V. Bílovice 29 : 43 

Podolí – Břeclav 70 : 26 

 

                    Pohár pro vítěze                                         Vítězný tým žáků TJ Sokol Podolí   

 

Pavel Rafaj, TJ Sokol Podolí 
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LETNÍ  DĚTSKÝ TÁBOR SOKOLA  BRNO  V 

 

 Náš tábor organizuje o.s. Sokolští táborníci ve spolupráci s TJ Sokol Brno V. Tradici 

těchto sokolských táborů obnovily v 90. letech minulého století sestra Jarka Vicenová a její 

dcera Zora Luijkx. Zpočátku byly turnusy dva – děti, a rodiče s dětmi. V současné podobě je 

tábor určen všem dětem od 7 do 15 let. Co do velikosti se řadíme spíše k malým táborům 

pro cca 30 dětí, na které 

dohlíží kolem 15 vedoucích.  

Vlastní tábořiště nemáme, 

pronajímáme si je od jiných 

organizací. Výhodou je, že 

po vyčerpání potenciálu 

místa se přesuneme někam 

jinam. Od roku 2007 se 

střídání ustálilo na přibližně 

šestileté cykly. V letech 

1997-2001 jsme tábořili 

v Opatově u Jihlavy, v le-

tech 2002-09 u Kralic nad 

Oslavou a od roku 2010 

v Petrovicích u Sloupu. 

Vždy bylo naším cílem vychovat z dětí výborné táborníky. Ty nejlepší pak začleňujeme jako 

praktikanty a následně i jako vedoucí. V současnosti je vedení tábora složeno prakticky jen 

z odchovanců za posledních 15 let. 

 K chloubám našich táborů patřila vždy kuchyně. Díky fantazii a šikovnosti našich 

kuchařek dostávají děti zdravou a pestrou stravu, za což jsou naše kuchařky dětmi i 

vedoucími doslova hýčkány. Stalo se již tradicí, že nás kuchařky poslední večer odmění při 

závěrečném táborovém rautu. 

 Program táborů je velice pestrý. Odehrává se vždy v duchu celotáborové hry, do 

které bývají začleněny i tradiční sportovní soutěže, zálesácký závod či podvečerní „disko“ 

(pouze živá muzika, kytary apod.). Zpestřením je také tradiční dvoudenní putovní výlet 

spojený s návštěvou zajímavých míst. Průběžně jsou táborníci motivováni k dobrým 

výkonům (také např. i k úklidu stanů) táborovými penězi, za které si mohou v průběhu 

závěrečného dne užít nefalšované táborové poutě. 

 V loňském roce se tábora s názvem MISE 2013 zúčastnilo 24 dětí, o které se staralo 

16 vedoucích. V průběhu tábora si děti osvojily různé agentské dovednosti, jako např. 

schopnost rozdělat oheň, střelbu z luku, navigaci v neznámém prostředí nebo luštění šifer. 

Toho pak využívaly k odhalení zrádného agenta a poražení konkurenční agentury. Většina 

her se odehrávala v okolních lesích, rybníce nebo v nedaleké vsi Petrovice. V rámci 

dvoudenního puťáku děti navštívily lanové centrum Baldovec a závěrečné hledání pokladu 

provedlo děti Chráněnou krajinnou oblastí Moravský kras. 

 Pro letošní ročník naši programoví integrátoři zpracovali do podoby celotáborové hry 

jednu z Artušovských legend, Mlhy Avalonu. 

  

Pojďte tuto legendu prožít s námi: www.tvujtabor.cz 

 

Vojtěch Šimetka,Sokolští táborníci – TJ Sokol Brno V 

http://www.tvujtabor.cz/
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ARBORETUM  ŘÍCMANICE 

 je veřejnosti přístupné jednou v roce, v Den 

otevřených dveří, který bývá vždy ve zvolenou sobotu 

ve druhé polovině měsíce února. Letos bylo otevřeno 

22. února od 10.00 do 16.00 hodin a této možnosti 

hojně využili nejen sokolové z Řícmanic, ale také 

nespočet návštěvníků z Brna a okolních obcí. 

Prohlídku arboreta s odborným výkladem příjemně 

zpestřilo i zvěřinové občerstvení. 

 Arboretum leží na babické plošině mezi 

obcemi Babice nad Svitavou a Řícmanice, v nad-

mořské výšce kolem 340 m, na výměře 4 ha.  

Arboretem procházejí dvě turistické značky - červená 

Stezka S. K. Neumanna z Bukovinky do Brna-Obřan 

a modrá od železniční stanice Babice nad Svitavou 

přes Křtiny a Adamov do Brna-Mokré Hory. 

Slouží jako výzkum pro ověřování možnosti použití 

lesnicky významných domácích i zahraničních druhů 

v našich podmínkách a jako demonstrační a výukový objekt pro studenty Mendelovy 

univerzity v Brně. Nachází se zde největší sbírka jehličnatých dřevin v ČR, představuje 

kolem 90 druhů jehličnatých a 50 druhů listnatých. K nejvzácnějším patří skupinka blahočetů 

chilských s širokými ostrými jehlicemi. Zde lze najít 

nádhernou přírodu s neopakovatelným pohledem do 

louky v srdci arboreta. 

 V arboretu se nachází památník Stromy, 

připodobňující oltář v chrámu stromů Školního lesního 

podniku Křtiny, jimž vzdaly hold významné osobnosti 

lesnictví a kultury z téměř celého světa. Byl vybudo-

ván v roce 1938 jako součást Lesnického Slavína. 

Počátky arboreta sahají ke konci dvacátých let minu-

lého století, u jeho základů stál profesor brněnské 

lesnické fakulty Ing. Josef Opletal. Vlastní arboretum 

bylo založeno v roce 1969 na podnět učitele dendro-

logie na lesnické fakultě, doc. RNDr. Ing. Jindřicha 

Chmelaře, DrSc. Jeden z nápisů na památníku v 

arboretu vyjadřuje jednu z nejvýznamnějších zásad 

lesnictví:  

„Tažte se stromů samých, jak chtějí být pěstovány a povědí vám to lépe, než to mohou 

učiniti všechny knihy." 

Přijměte tento tip na zajímavý výlet, spojený se získáním nových informací! 

Hana Kvapilová, TJ Sokol Řícmanice 
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POZVÁNKA  DO  ADAMOVA 
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U NÁS V SOKOLE – ŽIDLOCHOVICE 

Roční výročí mezisletového projektu komise pobytu v přírodě 

OV, nazvaného U nás v Sokole, si letos ve dnech 20. - 22. 

června mohou připomenout všichni milovníci pobytu v přírodě 

OV ČOS i turistiky v Židlochovicích. Právě tam se totiž koná 

další setkání tohoto projektu, v letošním roce první. Pro 

všechny návštěvníky – sokolské i nesokolské – bude 

připraven zajímavý program, např. výstava z historie Sokola 

Židlochovice a jeho činnosti, předvedení ukázky z pódiové 

skladby „Zimní sen“ pro Světovou gymnaestrádu v Helsin-

kách v příštím roce, procházka městem s výkladem, výšlap 

na rozhlednu, prohlídka zámku, představení divadelního 

odboru, společenský večer s živou hudbou. 

Zájemci mohou také navštívit cvičební hodiny aerobiku a 

zdravotní TV s lektory nebo ukázku a nácvik župní skladby 

pro Sokolské Brno 2015 autorky Marie Frantové. 

      Rozhledna Akátová věž 

 

Kontakt pro bližší informace: TJ Sokol Židlochovice, Tyršova 161, 667 01 Židlochovice 

    e-mail: unasvsokole@sokol-zidlochovice.cz 

    tel.: 776 046 452 (br. Kratochvíl) 

(HR)  

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

41. SOKOLSKÝ SRAZ V OETZU 

7. 6. – 9. 6. 2014 

POŘÁDÁ SOKOLSKÁ ŽUPA RAKOUSKÁ 

 

 

 

 

 

www.sokol-wien.com 

 

________________________________________________________  

mailto:unasvsokole@sokol-zidlochovice.cz
http://www.sokol-wien.com/
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CO NÁS ZAJÍMÁ 
__________________________________________________ 
 

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR 

(Převzato z časopisu SOKOL – březen 2014.) 

 

 

Vzhledem k několika novým vyhláškám týkajícím se naší činnosti, 

zařazujeme pár informací, které zodpoví řadu dotazů z jednot a žup. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku č. 391/2013 Sb., o zdravotní 

způsobilosti k tělesné výchově a sportu (lékařské prohlídky), která nabyla 

účinnosti dnem 31. prosince 2013. Tato vyhláška zrušila dosud platnou 

Směrnici Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 3/1081 o péči o zdraví při provádění tělesné 

výchovy, sportu a branně sportovních činností (ve znění Směrnice č. 5/1985), která byla 

donedávna uvedena také na sokolském webu. 

 Tato vyhláška stanoví, kdy je lékařská prohlídka pro výkon sportovní činnosti povinná 

a kdy nikoliv. Povinná lékařská prohlídka je vyžadována u výkonnostních a vrcholových 

sportovců nebo u žáků sportovních škol. V případech organizovaného sportu, neorganizo-

vaného sportu a pohybové rekreace pro veřejnost (sport pro všechny, sokolská 

všestrannost) je lékařská prohlídka povinná jen tehdy, pokud organizátor příslušné sportovní 

akce nebo soutěže rozhodne, že bude jednorázovou lékařskou prohlídku vyžadovat. Je tedy 

na organizátorovi, aby pečlivě zvážil náročnost a rizikovost konkrétní akce na základě 

vyhodnocení zátěže pro účastníky. Určitým vodítkem může být příloha č. 1 vyhlášky, která 

upravuje zdravotně náročné sportovní disciplíny. U těchto by měla být lékařská prohlídka 

podmínkou účasti na dané sportovní akci či činnosti. Jedná se např. o ragby, kickbox, zápas, 

judo, karate, běžecké, lyžařské nebo cyklistické maratóny, triatlon, turistické pochody v délce 

nejméně 50 km. V příloze č. 2 jsou uvedeny nemoci, vady a stavy, které vylučují nebo 

omezují zdravotní způsobilost ke sportu nebo tělesné výchově. 

 Další vyhláška č. 422/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví 

ČR č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění 

pozdějších předpisů, upravuje mimo jiné vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte 

k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě. Zabývá se též minimálním rozsahem 

vybavení lékárničky pro zotavovací akce, specifikuje velikost pryžového škrticího obinadla, 

ruší fixační dlahy v souladu s novými standardy první pomoci atd. Tato vyhláška nabyla 

účinnosti dnem 1. ledna 2014. 

 Vyhláška č. 343/2009 Sb. změnila vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 

mladistvých. Dočteme se zde, že minimální teplota v tělocvičně je 18ºC, maximální 28ºC a 

optimální 20ºC, resp. 18-20ºC. 

Tomáš Jelen  
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VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 
___________________________________________________________________  

 

STO LET OD PŘERUŠENÉHO SLETU V BRNĚ  

Počátkem roku 1913, kdy Sokol na Moravě slavil  padesáté výročí svého trvání (2.12.1862 

vznikl jako „Moravský tělocvičný spolek“), se brněnské župy usnesly, že v příštím roce 

uspořádají sokolský slet. V době, kdy v Brně sílily česko-německé národnostní spory, měl mj. 

manifestovat, že Brno je městem českým a sokolským, měl ukázat sílu českého národa.  

 Slet byl zahájen v sobotu 6. června 1914 

večerní slavností v Besedním domě. Po uvítacím 

projevu následovalo cvičení dorostu, národní 

tance, pěvecká a hudební vystoupení. V neděli 7. 

června se konaly rozřaďovací závody na cvičišti 

v Králově Poli, které tehdy ještě nepatřilo k Brnu, 

ale pořadatelé se chtěli vyhnout sporům s brněn-

skou, tehdy německou, radnicí. Sletový průvod 

však i přes odpor Němců prošel Brnem, ale také 

Královým Polem, které se tak stalo střediskem 

sokolského sletu. 

 Další neděli, 14. června 1914, byl Den 

středoškolské mládeže. Vystoupení mládeže 

mělo velký úspěch. Den dorostu spolu se Dnem 

členstva, neděle 21. června, se stal manifestací 

sokolského a českého Brna jak účastí cvičících, 

tak počtem návštěvníků.  

 Nálada před hlavními sletovými dny, které 

byly stanoveny na 27. až 29. června, byla pozna-

menána štvaním německého tisku a ostrými 

odpověďmi českých novin. Ale už v pátek večer 

přijela srbská delegace a v sobotu 27. června po 

celý den přijížděli hosté z Olomouce, Prostějova, 

Hulína, Hranic a Ostravy. Praha byla oficiálně zastoupena deputací obecního zastupitelstva. 

Přijeli Češi z Vídně a četné skupiny Slováků, svoje zástupce vyslali také američtí sokolové.  

 Pravý sletový ruch nastal v neděli 28. června 1914. Od časného rána svážely 

mimořádné vlaky moravské sokolstvo. Dopoledne probíhaly zkoušky, odpoledne se řadil 

průvod, jaký dosud Brno nevidělo. Vyšel od Besedního domu, řazen v šestistupech, a trval tři 

čtvrtě hodiny. Bylo v něm 8.200 sokolů v krojích. Obecenstvo, odhadem stotisícové, průvod 

nadšeně zdravilo. V čele utvořila jednota pražská klín, za ním šla část kolínské hudby a 

potom hosté – zástupci Sokola srbského, slovinského, amerického a anglického, dále 

předsednictvo České obce sokolské, 95 praporů a pak průvod českých a moravských sokolů. 

Od Besedního domu se průvod ubíral přes Koliště na Novou ulici (dnešní Lidickou). U 

Německého domu stáli za ohradou Němci, kteří se vyhrožováním holemi a pískáním marně 

snažili přehlušit český jásot. Průvod došel do Poděbradovy ulice, kde jej na hranicích Králova 

Pole vítala první slavobrána, druhá byla u železničního mostu s nápisem Co Čech, to Sokol. 

Přes Rostislavovo náměstí se průvod dostal na Palackého třídu, kde se zastavil před radnicí. 

Z tribuny, na které byli zástupci mnoha moravských obcí a četní poslanci, pozdravil sokoly 
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starosta Králova Pole a jeden z poslanců, za sokoly jim odpověděl starosta ČOS dr. Josef 

Scheiner.  

 S příchodem průvodu se sletiště zaplnilo do posledního místa, odhady hovoří o 

osmdesáti tisících návštěvníků. Uvítáním v Králově Poli se začátek posunul a slet začal 

v 16:30 hodin. Nejdříve cvičily ženy v počtu 2450. Po jejich odchodu se již začaly trousit 

zvěsti o sarajevském atentátu na rakouského následníka trůnu, Františka Ferdinanda d´Este. 

Vznikla nejistota, co bude dál. Seřazené mužstvo bylo rozpuštěno, ale po chvíli, ve snaze 

zabránit panice mezi obecenstvem, byli muži seřazeni podruhé. Teprve v půl šesté 

nastoupilo 4000 mužů, kteří zaplnili sletiště do poslední značky. Zatím už z místodržitelství 

přišla ověřená zpráva o atentátu současně s kategorickým požadavkem přerušení sletu. 

Muži již nedocvičili, po třetím oddíle skladby byl ranou z hmoždíře oznámen nucený konec 

sletu.  

 Po nedobrovolném ukončení sletu hosté rychle odjížděli, protože se nevědělo, co 

bude následovat. Celý příští týden byl ve znamení německých násilností. Jejich bilance byla: 

15 zraněných a 80 zatčených. 

  

 Neblahé přerušení sletu, ve kterém viděl český národ prostředek, jak ukázat svoji sílu, 

se stalo jedním ze symbolů národního utrpení. 

(HR) 

Zdroj: Kronika Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka 1913-1938  

 

 

 

 

SOKOL  A  ČESKOSLOVENSKÉ  LEGIE 

„Bez Sokola nebylo by legií, bez legií nebylo by Československé 

republiky“ (T. G. Masaryk) 

 Letos uplyne 100 let od začátku první světové války a také od vzniku 

československých legií – jednotek zahraničního vojenského odboje. (Tento název vznikl až 

po válce, za války se používal souhrnný název „revoluční dobrovolná vojska“.) Základ těchto 

vojsk začal vznikat již v roce 1914 z dobrovolníků, kteří se hlásili zejména do carské armády 

v Rusku, kde vytvořili legendární „Českou družinu“. Jiní dobrovolníci 

vytvořili ve Francii „Rotu Nazdar“, další působili v Itálii. 

Československé legie, v jejichž řadách bojovali také sokolové, byly 

organizovány v sokolském duchu, kázni a podle sokolských řádů. 

Legionáři se oslovovali bratře a zdravili se „Nazdar!“, velení i názvosloví 

bylo sokolské. Sokol sehrál významnou roli na začátku odboje, v jeho 

průběhu i při jeho vítězném završení. Legionáři v pravém slova smyslu 

naplnili myšlenku Miroslava Tyrše o národním vojsku. 

Z naší župy sloužilo v legiích 359 bratří, každá jednota měla své legionáře – nejvíc Královo 

Pole, 35, Židenice 25, Líšeň také 25, Husovice 20, Obřany 13 atd. 

 

 „Vedle tradic husitských a táborských byla to idea sokolská, která nás vedla, a disciplina i 

řád sokolský, které jednotlivci znali a jimž se podrobovali a které se jim staly druhou 

přirozeností. Toto sokolství se vlilo v naši vítěznou armádu“. (T.G.Masaryk) 

(HR) 
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Z  DALŠÍCH  VÝROČÍ  PŘIPOMÍNÁME: 

 

28. května 1884 

  

Před 130 lety se v Kožlanech narodil druhý československý prezident,  

Dr. Edvard BENEŠ († 3. září 1948 v Sezimově Ústí).  

 

 

 

3. června 1934 

 

Před 80 lety v Praze zemřel významný sokolský činovník, funkcionář a 

organizátor, také všestranný sportovec, v letech 1892–1930 náčelník ČOS, 

JUDr. Jindřich VANÍČEK (* 1. ledna1862 v Praze). Od roku 1934 nese naše 

sokolská župa jeho jméno. 

 

 

 

Srpen 1884 

 

Před 130 lety tragicky zahynul v říčce Ache v Tyrolských Alpách (Oetz)  

Dr. Miroslav TYRŠ, první náčelník a spoluzakladatel Sokola.  

(* 17. září 1832 v Děčíně).  

 

__________________________________________________________________________ 

 

8. ŘÍJEN – PAMÁTNÝ SOKOLSKÝ DEN 

                                                                                   

 Výbor České obce sokolské na svém zasedání v prosinci 2012 schválil návrh 

vzdělavatelského odboru ČOS a vyhlásil 8. říjen Památným sokolským dnem.   

     Tento den si chceme každoročně připomínat tragické události, které bezprostředně 

ohrozily existenci sokolského hnutí za druhé světové války. Výnosem zastupujícího říšského 

protektora Reinharda Heydricha z 8. října 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její 

majetek úředně zabaven. Při tzv. „sokolské akci“ – v noci ze 7. na 8. října 1941 – gestapo 

zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě 

byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů.  Téměř 93% 

vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo. 

     Památným sokolským dnem bychom měli uctít památku všech sokolů, kteří ve více 

než 150leté dramatické historii sokolského hnutí v boji za demokracii, národní samostatnost 

a svobodu přinesli oběti nejvyšší. ČOS doporučuje, aby sokolské tělocvičné jednoty a župy 

v pro nás historicky významných říjnových dnech pořádaly vzpomínkové akce u sokolských 

památníků či pomníků v místech svého působení. 

     Předsednictvo ČOS podalo zákonodárným orgánům ČR v souladu s obecně 

závaznými předpisy návrh na vyhlášení 8. října Památným dnem sokolského hnutí. 

 

Helena Ryšková, vzdělavatelka župy 

(Zdroj: Vzdělavatelský odbor ČOS) 
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ZAMYŠLENÍ  

 Díky osobnímu přátelství se sestrou Jarinou Žitnou mám možnost nahlížet do její sokolské 

kuchyně a jsem tomu velmi rád. Tak se mi dostávají k přečtení její Souzvuky s mnohdy velmi 

zajímavými články.  

 Lze je rozdělit do tří skupin. Nejčastější jsou vzpomínky na bratry a sestry, kteří tu již s námi 

nejsou a jejichž práce a odkaz daleko převyšují. Druhou skupinu tvoří články ze současného života 

jednot a žup. Tou třetí a nejskromnější jsou články zabývající se cestami jak dál.  Vždycky na sletech 

a větších akcích, jako byla třeba Roudnice, je řečeno mnohé jak dál a co by se mělo udělat. Je to 

dáno tím, že jsme více spolu a necháváme na pár dní běžné životní starosti doma.  Bohužel po 

návratu se všechno vrací do starých kolejí a elán nám jaksi vyprchá. Je to pochopitelné a z vyprávění 

starších sester a bratří to tak je již od nepaměti. Podle mého názoru sokolství stojí na dvou pilířích. 

Ten první, naprosto nutný a neoddiskutovatelný, jsou naše sokolská srdce. Ta buď jsou, nebo ne. Nic 

mezi tím. Zde hraje nezastupitelnou a klíčovou roli rodinné zázemí a výchova. Druhý pilíř stojí a padá 

s dobrovolnou a v drtivé míře bezplatnou prací všech sokolských činovníků. A tady se skrývá onen 

obrovský a nezničitelný potenciál sokolství.   

 Často vzpomínám na bratra Rostislava Cupáka, který nás trénoval v házené coby žáky a 

dorostence. Půl dobra, co měl v srdci, dal nám. Se svou manželkou a rodinou nám byli adoptivními 

rodiči, kamarády a přáteli. Vždy měl pro nás pochopení a dobré slovo v každé naší životní situaci. 

Bohužel tu již s námi nejsou a já zjišťuji, že se mne také ptají mladší na podobné otázky jako my před 

léty jich. Přiznám se, že mám mnohdy s odpověďmi značné problémy a chodím je konzultovat na 

hřbitov.  

 A tady je chvíle pro základ dalšího a příštího. Dostane-li mladý člověk uspokojivou odpověď, 

mnohdy s dobrým příkladem, je to vlastně štěstí nejen pro něho, ale hlavně pro společnost. Cest je 

mnoho. My sokolové kráčíme po nelehké cestě pravdy a cti. Není nám jedno, co se kolem nás děje. 

Bohužel se tyto postoje nehodí prakticky v žádné době mimo předvolební. Mnohé jednoty jsou velmi 

schopné a mají tak vytížený program, že najít vhodný termín pro další neplánované akce bývá 

nelehké. Přesto si myslím, že právě v přímé spolupráci jednot je cesta dál. Pozvat se vzájemně a 

účastnit se společně. Při těchto setkáních vznikají daleko hlubší vazby a přátelství, vystupující 

z běžného bratrosestrování.  

 Přesvědčil jsem se o tom sám, když jsem přišel s šílenou myšlenkou uspořádat před sletem 

v Roudnici veřejnou secvičnou u nás v Telnici v Bublifuk aréně. Nebudu zastírat, že jsem neměl ze 

začátku mnoho fandů. Zato ti, co byli se mnou od začátku pro, byli skvělí a chci jim i touto cestou 

znovu poděkovat. Překvapil mne opravdu velký zájem, kdo všechno se chtěl akce zúčastnit a 

vystoupit. Bohužel jsme měli k dispozici jen dvě hodiny. Dodnes dostávám krásné emaily a stisky 

rukou na tuto vzpomínku. Je dobré také zdůraznit příznivý ohlas u veřejnosti. Obzvláště starší 

generace často vzpomíná, že tak to bývalo v minulosti a bylo to moc krásné a kdy bude něco 

podobného. Jako diváci se zúčastnili i spoluobčané, kteří by sami jen těžko našli cestu do sokolovny. 

Jen pro zajímavost: nutné náklady byly pouhých 700 Kč za pronájem haly. Ostatní si sokolové, jako 

vždy, zaplatili sami.  

 Pochopitelně se i naše jednota jako i ostatní zúčastňuje všemožných akcí, které mají za cíl 

podporovat myšlenku sokolství hlavně v dětech. Pozornému čtenáři neunikl záměr, kam směřuji. Přes 

všechny potíže a příkoří musíme jít dál. Sokol tu bude i nadále, jen se částečně obmění jeho cvičební 

náplň a je na nás, abychom obhájili sokolské myšlenky. Nejstrašnější je propadání skepsi. Názory, že 

na nic nejsou peníze, nic se dělat nebude nebo ať to zorganizují, my se zúčastníme, jsou cestou do 

pekel. Musíme věřit a dělat vše pro to, aby opět vyšlo slunce a zalévalo naši zemi a její děti 

blahodárnými paprsky života.  

  

 Se sokolským Tam svět se hne, kam se síla napře 

 

Jiří Netolický, TJ Sokol Telnice. 

                               


