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ÚVODNÍ SLOVO 
___________________________________________________________________                  

 

 

     Milé sestry, vážení bratři, naši čtenáři, 

 

dostává se k Vám nové číslo župního zpravodaje. Je to 

v období po volebních valných hromadách jednot i naší župy, 

na kterých jste si zvolili svoje nové (ve většině případů však 

„staronové“) vedoucí činovníky. Proto mi dovolte v úvodu všem 

zvoleným popřát mnoho zdraví a sokolského nadšení. 

Současná doba na nás všechny klade vysoké administrativní 

nároky. Ty je třeba zvládnout a soustředit se na každodenní 

spolkovou sokolskou činnost. Nejen proto bude třeba velkého 

osobního nasazení a úsilí.  

V nejbližších dnech se bude konat v Praze 11. sjezd ČOS, 

v rámci kterého bude nový výbor volit předsednictvo ČOS 

včetně starosty. Tito naši činovníci budou zodpovědní za dokončení přípravy a průběh XVI. 

Všesokolského sletu 2018, který bude součástí oslav 100. výročí vzniku naší republiky. 

Sletové přípravy jsou již v plném proudu. Věřím, že se v co největší míře zúčastníme nejen 

nácviku hromadných skladeb různých věkových kategorií, ale také i ostatních doprovodných 

sportovních, kulturních i společenských akcí.  

Všem v naší sokolské rodině přeji zdraví, pohodu, nadšení a hodně zážitků při sokolských 

akcích. 

    TUŽME SE a NAZDAR!                                                                                                                                                                   

             

          Váš                                                                                                               

Ing. Jiří Růžička, 

župní starosta 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

Zemřel bratr Jaroslav Pila 

 

V pátek dne 27. května 2016 zemřel bývalý starosta Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka,  

bratr Jaroslav Pila. 

Rozloučíme se s ním v pátek 3. června 2016 ve 14 hodin v brněnském krematoriu. 

               

                                            ČEST JEHO PAMÁTCE 

 
 

 
_________________________________________________________________________ 
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Nepoznav pýchy, 

neuměl se chovat povýšeně 
 

 

 

V pátek 27. května 2016 ve věku 85 let  

odešel navždy náš bratr, první porevoluční  

starosta Sokola Židenice a dlouholetý starosta 

Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka,  

skvělý kamarád a ryzí člověk, 

 

Ing. Jaroslav Pila. 

 

 V židenickém Sokole začal cvičit jako šikovný malý žáček. V osmi letech však 

přerušila jeho rozlet německá okupace a světová válka. Hned po osvobození v roce 1945 

začal v obnoveném Sokole nejen cvičit, ale i podílel se na znovuvybudování roz-

bombardované tělocvičny. 

 Jako dorostenec trénoval terénní běhy, plaval, lyžoval, bruslil, pěstoval turistiku pěší i 

na kole a jezdil na koni. Nejvíce však uspěl v nářaďové gymnastice a atletice, když se 

probojoval do závodního družstva dorostenců Vaníčkovy župy. Účastnil se i letních 

sokolských táborů v údolí řeky Jihlavy pod Rabštejnem, kde se proslavoval udělovanou bílou 

vlajkou ve svém nejlépe uklizeném stanu. 

 S hrdostí si zacvičil v roce 1948 na slavném Strahovském stadionu při XI. vše-

sokolském sletu krásnou skladbu, ve které si část melodie dorostenci k prostným s chutí 

zapískali. Při průvodu Prahou však provoláváním hesel dali najevo svůj postoj k únorovým 

událostem. 

 Sokolské ideje byly 40 let zatracovány. Jejich síla se však projevila po sametové 

revoluci, kdy se věrní sokolové sešli a zvolili bratra Jaroslava Pilu starostou židenického 

Sokola. Se svými zkušenostmi a energií, s pomocí zvoleného výboru, se pustil do 

organizování sokolské činnosti, ale hlavně do boje za získání celého areálu sokolovny, který 

mezi tím přešel do majetku jiných provozovatelů. Čtyři roky se rval na soudech a úřadech, 

než byl všechen majetek navrácen a Sokol se mohl rozvíjet. 

 Bratr Pila svou nemalou energii rozvíjel ještě jedním směrem. Byl zvolen starostou 

Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka, sdružující 42 jednot Jihomoravského kraje. I tento kolos 

úspěšně řídil, a to zcela dobrovolně, bez nároku na odměnu. Při tom ještě stihnul nacvičit a 

zúčastnit se skladeb Věrné gardy na čtyřech Všesokolských sletech v Praze a na místních 

sletech po republice v letech 1994 - 2012. 

 Vše, do čeho se pustil, dělal vždy pořádně. Jeho život nejvýstižněji vyjadřuje motto, 

které jeho manželka Jiřina nechala vytisknout na smuteční oznámení: „Nepoznav pýchy, 

neuměl se chovat povýšeně“.  

 

   Děkujeme Ti, Jarku! 

Jménem vděčných sokolů 

Jan Jurečka, T.J. Sokol Brno-Židenice 
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Nejlepší sportovci Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka 

za rok 2015 

S P O R T Y 
 
Jednotlivci:  Petra LUKEŠOVÁ  basketbal   Šlapanice 
                        Miroslav DURÁK  sportovní gymnastika  Bučovice 
 

Kolektiv:  žáci    sportovní gymnastika  Bučovice 
   družstvo juniorů  basketbal   Podolí 
   družstvo mužů    volejbal   Šlapanice 
 

Talent roku: Pavel ROTREKL          sportovní gymnastika  Bučovice 
 

Celoživotní přínos pro sport: 
 Pavel NEBL  basketbal     Šlapanice 
 Dušan PŠENKA          badminton          Pozořice 

 
     Cena fair play:  Emil KLOFANDA badminton          Pozořice 
 
 
 
S O K O L S K Á   V Š E S T R A N N O S T 
 
Závodníci:   
  
 Bořivoj BERGMANN (Král. Pole)  3. místo v celkovém hodnocení přeboru ČOS SV 
      staršího žactva    

 
Tobiáš VOJTA (Královo Pole)     2. místo ve šplhu a 6. místo v celkovém 

 hodnocení přeboru ČOS SV mladšího žactva  
 
Karolína JANOUŠKOVÁ (Židenice) nejlepší umístění žákyň na přeboru ČOS SV 

 mladšího žactva (10. ze 44 závodnic), 5. místo 
 v plavání  

 
Šarlota BAUEROVÁ (Židenice)   5. místo ve šplhu a 12. místo v celkovém 

 hodnocení na přeboru ČOS SV mladšího žactva 
 (ze 44 závodnic) 

 
Boleslav KOČÍ (Židenice)   1. místo v plavání a 9. místo v celkovém  

 hodnocení na přeboru ČOS SV mladšího žactva  
  (z 30 závodníků) 

                                                                           
Družstvo:    TeamGym Junior T.J. Sokol Židenice, kategorie I -  3. místo na přeboru  

                           oblasti Východ a postup na přebor ČOS  
 
 

 

B L A H O P Ř E J E M E  ! 
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Činovníci Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka 

pro volební období  2016 - 2019 
 

Valná hromada župy dne 21. 4. 2016 zvolila na další tříleté období tyto župní činovníky: 

 

Předsednictvo župy: 

 Starosta   Jiří RŮŽIČKA   Sokol Brno-Řečkovice 

 Místostarosta   Bohuslav NĚMEC  Sokol Brno-Obřany-Maloměřice 

 Místostarosta, jednatel Pavel RAFAJ   Sokol Podolí 

 Vzdělavatelka   Helena RYŠKOVÁ  Sokol Brno V 

 

Členové předsednictva župy: Taťána CIKURASOVÁ Sokol Brno-Židenice  

     Jan MANDÁT   Sokol Brno-Husovice 

     Ivan MOJŽÍŠ    Sokol Viničné Šumice 

     Eva OLEŠOVSKÁ   Sokol Řícmanice 

     Jan RYCHLOVSKÝ   Sokol Brno-Židenice 

     Miroslav SVĚDÍNEK   Sokol Adamov 

 

Náčelník župy:   Vladimír FLODR  Sokol Brno-Židenice 

 

Náčelnice župy:   Hana KVAPILOVÁ  Sokol Řícmanice 

 

Předseda odboru sportu:  Tomáš HLOBIL  Sokol Šlapanice 

 

 

 

 

Kontrolní komise župy:  Jana ŠVESTKOVÁ (předsedkyně)  Sokol Brno-Židenice  

     Milena PELIKÁNOVÁ   Sokol Brno-Kr.Pole 

     Vlasta POSPÍŠILOVÁ   Sokol Brno-Židenice 

      

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Župní valná hromada 21. 4. 2016 zvolila také vyslance a delegáty na Sjezd ČOS: 

 

Vyslanci: Jan Mandát (Husovice), Pavel Rafaj (Podolí) a Jiří Růžička (Řečkovice) 

  Náhradník: Bohuslav Němec (Obřany-Maloměřice)  

 

Delegáti: Jana Bartoňková (Řečkovice), Eva Kořalníková (Telnice),  

  Jana Švestková (Židenice) 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
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POSTŘEH Z VALNÉ HROMADY: 

Byli jsme na valné hromadě Vaníčkovy župy …  
 

Již tradičně se v dubnu schází činovníci a zástupci jednot Vaníčkovy župy v sokolovně 

v Juliánově. Tentokrát to byla schůze volební. Nebudu se zabývat programem, protože ten je 

dostupný všude. Příjemným překvapením byla neobvykle velká účast. Běžným negativem 

byla již tradičně špatná slyšitelnost historického ozvučovacího zařízení. Jelikož byla většina 

účastníků starší, je pochopitelné, že jsme prakticky z projevů neměli nic, což se projevovalo 

šumem a nepozorností v sále. Opak nastal, když řečníci mluvili přímo od stolů. To 

společnost ztichla a pozorně naslouchala.  V diskuzi padaly různé konkrétní dotazy. Nejvíc 

pozornosti vzbudila snaha o sloučení 6 jihomoravských žup do jedné pro čitelnost kraje. 

Z pohledu běžného činovníka si dost těžko dovedeme představit řízení celku o více jak 

stovce jednot. Jde pochopitelně o rozdělování dotací. Nejsme si jisti, že všechny karty jsou 

vyloženy na stole. Sympatická snaha výboru byla ohledně volebního zrovnoprávnění 

vyslanců a delegátů na VH. I když je toto popsáno ve stanovách, přiznám se, že pro mne 

léta nepochopitelné. Zajímavý rozdíl je také z pohledu setrvalosti na schůzi. Zatímco 

v jednotách po schůzi většina účastníků zůstává a společně se dál baví a rozvíjí sokolský 

život, na župě je hodně vidět spěch a po skončení přímo úprk. Nad tímto fenoménem 

bychom se měli všichni zamyslet, protože kdy jindy než při společných setkáních rozvíjet 

sokolství.       

                                                        

 Jiří Netolický, svobodný pán na Telnickém mlýně,  

T.J. Sokol Telnice  

 

_________________________________________________________________________________    

 

 

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST 
___________________________________________________________________     

 

Odbor všestrannosti v 1. pololetí roku 2016 

 

Po lednové vycházce, o které bylo psáno v minulém čísle, pokračovala činnost OV volebním 

zasedáním náčelnic a náčelníků T.J. Zasedání proběhlo v příjemné atmosféře, zpestřené 

tradičně vyhlášením nejlepších sportovců odboru všestrannosti naší župy za minulý rok 

(výsledky jsou zveřejněny v samostatném přehledu), ale opět byla malá účast zástupců 

jednot. Samotné volby proběhly podle předložených návrhů – „staronoví“ členové náčelnictva 

jsou potěšeni, že jejich řady byly posíleny mladými sestrami, které tvoří předpoklad našich 

následovníků - sestra Lada Pitrová byla zvolena župní vedoucí mladších a starších žákyň, 

sestra Barbora Pachtová župní vedoucí RD+PD. Naše představa byla také nominovat 

zástupce župních vedoucích, což se nám však u všech složek nepodařilo, ale toto se 

budeme během období také snažit obsadit.  

 V lednu a únoru se vedoucí složek účastnily oblastních srazů RD+PD, žen a seniorek 

pořádaných župou J. Máchala, v březnu pak byla pořadatelem oblastního srazu cvičitelek 
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ženských složek naše župa. Účast byla uspokojivá, náplň byla volena pro všechny věkové 

kategorie, snad byla přínosná, zejména lektor mužského pohlaví byl hodnocen kladně.  

 V únoru a dubnu proběhly župní přebory, které jsou součástí sokolské všestrannosti. 

Jako první se uskutečnil přebor v plavání v oblíbeném bazénu v Řečkovicích. Účast byla 

rekordní - 82 závodníků a 11 organizátorů. Zastoupení závodníků ženských složek domi-

novalo nad mužskými, ale zastoupeny byly téměř všechny kategorie. Výkony byly vyrovnané 

a atmosféra bouřlivá. S výbornou organizací jsme si i při tak vysoké účasti závodníků užili 

volné plavání i relaxaci v teplém bazénku.   

 Pokračovali jsme na přeboru v gymnastice, šplhu a atletice. Dopolední gymnas-

tická část proběhla tradičně v obou tělocvičnách v Židenicích. Výkony závodníků byly opět na 

dobré úrovni a hlavně bez úrazů. Celkem soutěžilo 43 závodníků. Vzhledem k časové tísni 

z předchozích ročníků jsme se letos rozhodli pro samostatný gymnastický přebor pro 

kategorii RD+PD. I tak jsme stíhali těžce, protože neustále bojujeme s obsazením 

rozhodčích na jednotlivých nářadích, a střídání družstev se pak protahuje. Nakonec se 

včetně vyhlášení výsledků vše zvládlo, závodníci se stačili posilnit a včas dorazili na 

atletickou část. Počasí bylo příjemné, účast byla 110 závodníků (podrobněji v samostatném 

příspěvku). Drobné odměny a účastnické listy byly připraveny pro všechny, ale pro ty 

nejlepší, kteří stáli na pomyslné bedně, pak navíc i medaile a diplomy. Ze souhrnu výsledků 

všech absolvovaných disciplín sokolské všestrannosti, což je jedna z podmínek, byli vždy 3 

nejlepší (2 +1 náhradník) nominováni do přeborů ČOS, které jsou již v běhu. 

 V dubnu proběhla jarní vycházka spojená s vítáním jara na palouku U Luže 

v Bílovicích nad Svitavou, kde byl připraven kulturní program (viz samostatný příspěvek). 

Dále se uskutečnil župní přebor ve florbalu, tradičně v Lelekovicích, v účasti 4 družstev pak 

zvítězil tým Vranova.  

 Je škoda, že zájem v týmových soutěžích slábne – přesto, že jsme se snažili 

uspořádat Festival skupinových skladeb a Zálesácký závod zdatnosti i turnaj ve volejbale, 

přihlásila se 2 nebo žádná družstva. Učinili jsme i další pokus  - na následující měsíc květen 

jsme připravili Soutěžní den v přírodě pro dvojice všech kategorií, ale bohužel také ten musel 

být odvolán, protože počet organizátorů by byl vyšší než závodníků. Je to smutné, ale je to 

skutečnost. Dalším pokusem, kterým chceme jít týmovým soutěžím naproti, je přesunutí 

přeboru ve volejbale na II. pololetí, možná zpestřené lektorem volejbalu – budeme rádi, když 

se vyšvihnete a přebor družstvy obsadíte! 

 K reprezentaci naší župy významně přispěl famózní výkon Jakuba Nantla na 

Olympijském šplhu, kterému je věnován samostatný příspěvek.  

 V polovině května se některé naše sestry zúčastnily Mezinárodního setkání sokolů 

v Oetzu k uctění památky legendárního dr. Miroslava Tyrše. Účastníci prožili krásné setkání i 

sportovní klání v krásném prostředí Oetztálského údolí. Pořadatelem byl letos Sokol Mnichov 

(více viz samostatný příspěvek).  
 

Granty otevřených projektů pro veřejnost  

  Cílem projektů na celoevropské úrovni je kampaň na propagaci sportu a tělesných 

aktivit. Týden v pohybu (MoveWeek) je jednou ze stěžejních akcí  a loňský ročník byl již 

třetí. Zapojilo se více než 1,8 milionů účastníků ze 43 zemí v Evropě a Latinské Americe, 

uskutečnilo se více než 11 500 akcí.  

 Bohužel ČOS letos obdržela zprávu o tom, že se akce přesouvá z již zaběhnutého 

záři na květen (23. – 29. 5. 2016), docela pozdě. Pro tento ročník je snahou zapojit více 

neaktivních lidí k fyzické aktivitě venku, což je více pravděpodobné na začátku jarní sezóny. 

Pro zachování podzimních aktivit a na zahájení nové cvičební sezóny bude v termínu 19. – 
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25. 9. 2016 vyhlášen vlastní projekt Sokola se zatím pracovním názvem „Sokolský týden 

v pohybu“, s následující strukturou týdne : 

 ●  Pondělí - aktivity seniorů  

●  Úterý - projekt a aktivity pro předškolní děti  

●  Středa - den zdraví a spolupráce s handicapovanými  

●  Čtvrtek - aktivity upozorňující na oblast výkonnostního sportu  

●  Pátek - kulturně společenské aktivity - Noc sokoloven  

●  Sobota a neděle - aktivity pro rodiny s dětmi a soutěže všech úrovní. 

  

Pořadatelům akcí bude na základě registrace poskytnuta materiální podpora (bannery, 

reflexní pásky, trička, omalovánky a další).  
  

A novinka po prázdninách? 

 Na II. pololetí roku připravujeme Župní dálkový osmiboj –  bude se jednat o 

disciplíny na zjištění fyzické kondice jednotlivců bez nebo s dostupným náčiním napříč všemi 

kategoriemi. Tak věřme, že se tato nová forma přeboru podaří a zaujme! 

 Vzhledem k tomu, že v příští cvičební sezóně budou vrcholit přípravy zejména 

skladeb pro XVI. všesokolský slet 2018, proběhne 27.11. 2016 v Praze Předvedení sleto-

vých skladeb. Zatím dostupné informace jsou uvedeny v následující tabulce, tak doufám, že 

si každý vybere tu svou! 

 Dovolte mi proto popřát všem příjemné  prázdniny, ať si nejen odpočinete od 

všedních starostí, ale čas letních dovolených využijete také k příjemným sportovním 

aktivitám, které vás nabijí energií a sílou do nové cvičební sezóny!   

      

 NAZDAR !                                                              

     Hana Kvapilová, za náčelnictvo župy  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Dobrovolné sletové známky 

Začátkem letošního roku byly vydány dobrovolné členské spolkové sletové známky 2016–

2018, vydané k příležitosti konání XVI. všesokolského sletu. Koupí této známky podpoříte 

konání všesokolského sletu v jubilejním roce 2018. Známky jsou v hodnotě 50 Kč. 
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Župní přebor v plavání 2016 
  
 

Župní závody v plavání, jako jedna z tradič-

ních součástí závodů ve všestrannosti, se 

letos konaly 13. února v bazénu v Brně-

Řečkovicích. 

Závodů se zúčastnili děti, ženy i muži všech 

kategorií. Celkem přijelo závodit 26 žáků, 

dorostenců, mužů a seniorů a 38 žákyň, 

dorostenek, žen a seniorek ze Sokola 

Bílovice nad Svitavou, Brno Husovice, Brno 

Královo Pole, Brno Řečkovice, Brno Žide-

nice, Brno IV, Měnín, Podolí, Řícmanice a 

Sokolnice. Byla dokonce obsazena i 

nejmladší kategorie předškolních dětí, a to 

závodnicemi z T.J. Sokol Bílovice nad 

Svitavou a  T.J. Sokol Brno Židenice. 

Dívenky hravě zvládly uplavat 25 m. 

Děti závodily se zápalem a bravurně 

překonaly počáteční trému. Muži a ženy 

předvedli velmi dobré výkony a zejména 

senioři velice překvapili svojí dobrou 

kondicí. Naše uznání si zaslouží Eliška 

Vašinová z Řečkovic a Jaroslav Václavek a 

Miroslav Svitavský, oba z Husovic. 

Naše jednota, T.J. Sokol Brno Židenice, vyslala do boje celkem 14 závodníků. Na 

medailových místech se umístily v kategorii předškolních dívek: na 2. místě Alička Krév-

ňáková, v kategorii II. na 2. místě Berenika Zemanová, na 3. místě Karolína Janoušková, 

v kategorii III. na 2. místě Tereza Všianská. 

Vítězové byli odměněni medailemi, diplomy a drobnými cenami, každý účastník obdržel 

pamětní list a sladkost. 

Všichni, i ti, co se neumístili na medailových 

pozicích, však závodili s nadšením, a proto si 

zaslouží naši gratulaci. Závod probíhal ve 

velmi pěkné atmosféře. K dobré náladě 

přispělo také to, že se děti mohly po uplava-

ném závodě vyčvachtat v teplém bazénku. 

 

Poděkování patří rovněž organizátorům celé 

akce, kteří závody zvládli usměrnit v klidu a 

profesionálně. Těšíme se na příští ročník! 

 

 

 

Lucie Janoušková, 

T.J. Sokol Brno Židenice       
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VÝSLEDKY ŽUPNÍHO PLAVÁNÍ  2016 
 
 
 
MUŽSKÉ SLOŽKY     ŽENSKÉ SLOŽKY 
 
       Předškolní děti (25 m) 
       1. Iva ŠERÁKOVÁ (Bílovice n. Svit.)    45,0 
       2. Alice KREVŇÁKOVÁ (B.-Židenice)    48,0
           
Žáci  I (25 m)      Žákyně  I (25 m) 
1. Jindřich ČESAL (Měnín)  23,6  1. Lucie HEŘMANOVÁ (Bílovice n. Svit.)  21,4 
2. David PREKUL (Brno-Král. Pole) 26,6  2. Jana ŠERÁKOVÁ (Bílovice n. Svit.)    26,5 
3. Aleš KOCIÁN (Brno-Král. Pole) 27,0  3. Barbora BŘÍNKOVÁ (Řícmanice)    28,6 
 
Žáci  II (25 m)      Žákyně  II (25 m) 
1. Eduard MARTÍNEK (Podolí)  18,0  1. Marie ROUBALOVÁ (B.-Král.Pole)    19,9   
 
Žáci  III (50 m)      Žákyně  III (50 m) 
1. Bořivoj BERGMANN (Brno-Kr.Pole) 48,3  1. Natálie JESCHKE (Podolí)     42,7 
2. Maxim ŠTURSA (Měnín)  57,2  2. Tereza VŠIANSKÁ (B.-Židenice)    47,1 
3. Patrik HALM (Podolí)            1:04,5  3. Ilona KYNCLOVÁ (Podolí)     55,9 
 
Žáci  IV  (50 m)      Žákyně  IV (50 m) 
1. Tobiáš STROSS (Podolí)  32,0  1. Vendula PROKEŠOVÁ (Sokolnice)    41,1 
       2. Lucie BABUŠÍKOVÁ (B.-Král. Pole) 1:07,0 
       3. Šárka HLINĚNSKÁ (B.-Král. Pole) 1:09,2 
 
Dorostenci (100 m)     Dorostenky (100 m) 
1. Filip PROKEŠ (Sokolnice)  1:18,4  Magdalena ČERNÁ (Brno-Židenice) 1:56,3  
2. Jan Adler (Brno Židenice)  2:19,36 
 
Muži (100 m)      Ženy (100 m) 
1. Marek HRVOL (Brno-Král. Pole) 1:35,9  1. Jana PROKEŠOVÁ (Sokolnice) 1:26,8 
2. Jakub NANTL (Brno-Král. Pole) 1:37,7  2. Michaela KONEČNÁ (B.-Židenice) 1:55,9 
3. Ondřej NANTL (Brno-Král. Pole) 1:51,0      Kateřina LIŠKOVÁ (Bílovice n. Svit.) 1:55,9 
       
  
Senioři  (50 m)      Seniorky (50 m) 
1. Jaroslav VÁCLAVEK (B.-Husovice) 1:20,9  1. Eliška VAŠINOVÁ (Brno-Řečkovice) 1:17,6 
2. Miroslav SVITAVSKÝ (B.-Husovice) 2:10,0 
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Župní přebor ve všestrannosti 2016 

 

V sobotu 23. dubna 2016 se konal župní přebor v sokolské všestrannosti. Závod ve šplhu a 

sportovní gymnastice probíhal v tělocvičně Sokola Židenice, atletické disciplíny potom na 

hřišti SŠ spojů, bankovnictví a finančnictví na Čichnově ulici v Brně-Komíně. Závodilo celkem 

ve SG 43 a v atletice 110 závodníků. Součástí přeboru jsou i závody v plavání, které se 

konaly 13. února 2016 ve Sportareálu v Brně–Řečkovicích; zúčastnilo se 64 závodníků (viz 

předcházející článek).  

V mužských složkách byli nejlepší sokolové z Králova Pole, v ženských kategoriích ovládla 
pole děvčata ze Židenic.   
 
 

 

 

KDO STÁL NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ – uvedeni jsou ti, kteří absolvovali celý přebor 

 

MUŽSKÉ SLOŽKY    ŽENSKÉ SLOŽKY 

Žáci  I      Žákyně  I  

      1. Jolana JANOUŠKOVÁ (Brno-Židenice) 

 ---     2. Barbora ŠKRABÁLKOVÁ (Brno-Židenice) 

      3. Barbora STODOLOVÁ (Brno-Židenice)  

 

Žáci  II      Žákyně  II      

1. Tobiáš VOJTA (Brno-Královo Pole)  1. Martina VODIČKOVÁ (Brno-Židenice) 

      2. Karolína JANOUŠKOVÁ (Brno-Židenice) 

      3. Berenika ZEMANOVÁ (Brno-Židenice) 

 

Žáci  III      Žákyně  III  

1. Bořivoj BERGMANN (Brno-Královo Pole) 1. Tereza VŠIANSKÁ (Brno-Židenice) 

2. Lukáš NANTL (Brno-Královo Pole)  2. Tereza JELÍNKOVÁ (Brno-Židenice) 

       

Žáci  IV       Žákyně  IV  

      1. Julie MARUŠKOVÁ (Brno-Židenice) 

 ---     2. Lucie BABUŠÍKOVÁ (Brno-Královo Pole)  

      3. Šárka HLINĚNSKÁ (Brno-Královo Pole) 

 

Dorostenci     Dorostenky  

1. Jan ADLER (Brno-Židenice)    1. Magdalena ČERNÁ (Brno-Židenice) 

  

Muži      Ženy   

1. Jakub NANTL (Brno-Královo Pole)  1. Michaela KONEČNÁ (Brno-Židenice) 

2. Marek HRVOL (Brno-Královo Pole)   

3. Jan NANTL (Brno-Královo Pole) 
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ATLETIKA 
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Vítání jara U Luže – župní vycházka 

 

První dubnovou sobotu se za krásného slunného počasí konala župní sokolská vycházka 

k palouku U Luže u Bílovic nad Svitavou. Na cílové místo jsme postupně přicházeli z různých 

směrů. Jedna skupina šla pěšky z Ořešína přes Útěchov, druhá jela vlakem z Brna do Bílovic 

nad Svitavou a dál pokračovala pěšky k palouku, další šli z Adamova a poslední skupina od 

zastávky MHD U buku.  

Program Vítání jara U Luže začal v půl jedenácté uvítacím proslovem 

členky Vlastivědného klubu Petra Bezruče, který byl pořadatelem akce, 

pokračoval slavnostními fanfárami trubačů ze ŠLP Křtiny, vystoupením 

pěveckého sboru Sokola Židenice a nakonec se děti z bílovické základ-

ní školy spálením Morany definitivně rozloučily se zimou a přivítaly 

přicházející jaro. Na závěr předvedli své umění znovu trubači. 

Poté jsme se v příjemné náladě vydali na zpáteční cestu, a to znovu různými směry. 

Vycházky se zúčastnilo 69 dospělých a 3 děti, celkem z 8 jednot naší župy (Adamov 11, 

Brno V 13 + 2 děti, Královo Pole 4, Řečkovice 15, Židenice 15, Husovice 7, Měnín 2, Telnice 

2 + 1 dítě). Spokojeni byli všichni. 

Jana Bartoňková, 

T.J. Sokol Brno-Řečkovice 

_________________________________________________________________________________ 

 

Úspěch královopolského sportovce 

 

 

V březnu se konal v Příbrami 22. ročník Memoriálu Bedřicha 

Šupčíka ve šplhu. Muži šplhají na osmimetrovém laně bez 

přírazu, start je ze sedu. Z padesáti soutěžících mužů obsadil 

velmi pěkné 7. místo Jakub Nantl z T.J. Sokol Královo Pole 

časem 6,99 sec.  

Jakub se tak zařadil mezi 15 borců z ČR, kteří pokořili 7,20 

sec., což je čas Bedřicha Šupčíka, olympijského vítěze ve 

šplhu na VIII. olympijských hrách v Paříži v roce 1924. 

 

 

 

Text a foto Mečislav Potůček,  

Jakub Nantl se svojí trofejí                    T.J. Sokol Brno-Královo Pole 
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Sokolské setkání v Oetzu 2016 

 

Každoroční setkání sokolů v tyrolském Oetzu se koná vždy v době svatodušních svátků. 

V jeho organizaci se střídají sokolské jednoty z Rakouska, Švýcarska a Německa. 

To první se uskutečnilo v roce 1974, kdy uplynulo 90 let od tragického úmrtí Miroslava Tyrše, 

a mnichovští sokolové se rozhodli navštívit místo, kde zahynul. 

 
Prof. PhDr. Miroslav Tyrš (*17. 9. 1832 v Děčíně), historik umění 

a pedagog, zakladatel Sokola, při svém ozdravném pobytu 

v Tyrolských Alpách v srpnu 1884 tragicky zemřel – utonul v říčce 

Ötztaler Ache nedaleko Oetzu (Rakousko). Nikdy nebylo 

objasněno, zda se jednalo o nehodu nebo sebevraždu. 

 
 

 

 

 

Letošní 43. mezinárodní sokolské setkání v Oetzu, které se konalo ve dnech 14.–16. května, 

organizovali sokolové z bavorského Mnichova. Pestrý program zahrnoval řadu sportovních 

disciplín i posezení u táboráku s opékáním špekáčků a se zpěvem. Na závěr sokolové uctili 

památku Miroslava Tyrše zádušní mší a položili věnce k jeho pamětním deskám na břehu 

nespoutané řeky Ache.  

Mezi tradičními účastníky byli také zástupci župy Dr. Jindry Vaníčka: sestry Eliška Šrubařová 

z Králova Pole, Zdenka Zahrádková a Miroslava Nováčková z Řečkovic. 
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ZPRÁVY Z JEDNOT 

___________________________________________________________________  

 

SOKOL BUČOVICE 

Dubnový turnaj ve volejbale mužů 

 

V sobotu 9. dubna 2016 proběhl v hale bučovické ZŠ 710 volejbalový turnaj mužů. Protože 

mistrovské soutěže začínají již koncem dubna, nahradil tradiční Májový turnaj a tak se dá 

říct, že napsal již 43. ročník.  

Vzhledem ke kapacitě haly se turnaje zúčastnila čtyři družstva, která hrála systémem na dva 

vítězné sety, přičemž rozhodující set se hrál zkrácený, do 15 bodů. Vítězství si zaslouženě 

odnesli volejbalisté VSK Hrušovany nad Jevišovkou, kteří ani jednou nezaváhali. Druhou 

příčku obsadilo družstvo Sokola Marefy před domácím B mužstvem. Na čtvrtém místě pak 

skončili muži BV Slavkov. Celý turnaj přinesl celou řadu vyrovnaných zápasů a stal se tak 

vítanou přípravou na jarní mistrovské soutěže.  

Poděkování patří všem pořadatelům a rozhodčím, kteří se zasloužili o bezproblémový 

průběh celého turnaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Výsledky:  Bučovice B  - Marefy              0 : 2 
   Slavkov – Hrušovany n. J.      1 : 2 
   Hrušovany n. J. – Bučovice B   2 : 1 
   Slavkov – Marefy                     0 : 2 
   Hrušovany n. J. – Marefy           2 : 0 
   Bučovice B – Slavkov            2 : 0 

 
     Konečné pořadí: 1. VSK Hrušovany n. Jev.     3  1  2  0  0 6 : 2    7 

                                   2. Sokol Marefy                   3  2  0  1  0 4 : 2    6 
                                   3. Sokol Bučovice B             3  1  0  1  1 3 : 4    4 
                                   4. BV Slavkov                       3  0  0  1  2 1 : 6    1 

 Jan Forejtek 

T.J. Sokol Bučovice                         
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SOKOL BRNO-ŘEČKOVICE 

● Začátek dubna v řečkovické sokolovně 
 

Duben – ještě tam budem … Ne za kamny, ale v naší sokolovně. A bylo nám tam krásně!    

O víkendu 2.-3.dubna 2016 jsme ze sokolovny prakticky neodešli, jen na pár hodinek si 

domů zdřímnout.  

Všechno začalo v sobotu dopoledne přípravou již tradičního Country bálu, který má u nás 

v Řečkovicích stále větší oblibu. Letos byl plně vyprodán a všichni se krásně bavili. K tanci a 

poslechu nám hrála naše řečkovická kapela Vikýř, která má zkušebnu ve vikýři sokolovny, a 

o pestrá taneční vystoupení se postarala naše Řečkovická třináctka a také její dětská 

„odnož“ s názvem Pampelišky. Probíhala i výuka country tanců, která se u návštěvníků těší 

velké oblibě. Sokolovnu jsme zavírali nad ránem, poté co odešli poslední účastníci. 

 

A v neděli nanovo: dopoledne nástup a chystání navazující akce s názvem Černá hodinka. 

Ta probíhala v neděli odpoledne po Country bálu v naší sokolovně již počtvrté a můžeme ji 

s hrdostí zařadit mezi akce tradiční.  

Před čtyřmi lety jsme se s přáteli rozhodli udělat něco pro všechny věkové kategorie. Při 

Černé hodince si zazpíváme nejen my účinkující, ale zapojujeme i publikum, což se těší 

velké oblibě. Zejména děti zpívají s velkou chutí, ale i dospělí, kteří sice ostýchavěji, ale také 

se zapojují. Letos se to povedlo i s rozcvičkou na text písně „Otec Abrahám“. 

 

Na závěr už asi zbývá jen dodat, že to byl krásný, ale náročný víkend. A jsme rádi, že jsme 

v našem Sokole tak bezva parta, která je ochotna a schopna společnými silami takové akce 

uspořádat a táhnout.  Děkuji proto všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném 

průběhu tohoto víkendu.                                                                                        Eva Janovská, 

T.J. Sokol Brno-Řečkovice 
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● Mistrovství ČR v krasojízdě juniorů 

 

Oddíl krasojízdy T.J. Sokol Brno-Řečkovice (s podporou ÚMČ Brno-Řečkovice) uspořádal 

v sobotu 9. dubna 2016 v místní sokolovně Mistrovství ČR v krasojízdě juniorů. Závodu se 

zúčastnilo 25 závodníků a závodnic z celé republiky, kteří za velké podpory diváků předvedli 

na závěr sezóny podařené výkony. 

Mezi juniorkami zvítězila Kateřina Janáčková z TJ Pankrác Praha, stříbrnou medaili získala 

domácí závodnice Tereza Kosíková a jako třetí se umístila Aneta Šiklingová z TJ Stavební 

stroje Němčice. V juniorech získal titul Martin Kouřil z TJ Stavební stroje Němčice a ve 

dvojicích zvítězily Kateřina Janáčková se Štěpánkou Řasovou z TJ Pankrác Praha. Vítěze 

dekoroval starosta Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka a starosta T.J. Sokol Brno-Řečkovice 

bratr Jiří Růžička.  

 

Zde je třeba zdůraznit, že naše závodnice Sokola Řečkovice Tereza Kosíková, svěřenkyně 

trenérky Jany Horáčkové, je celkovou vítězkou seriálu závodů Českého poháru. 

Rádi také oznamujeme, že trenérka Jana Horáčková letos získala za dlouholetou trenérskou 

práci ocenění Českého olympijského výboru. Oběma sportovkyním srdečně blahopřejeme! 

 

Jan Mašek, 

předseda oddílu krasojízdy  

T.J. Sokol Brno-Řečkovice  

 

 

Vítězné juniorky:                    Stříbrná Tereza Kosíková  

Zleva Tereza Kosíková, Kateřina Janáčková, 

Aneta Šiklingová 
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SOKOL BRNO-LÍŠEŇ  

 

Sokolská akademie 
 

Ještě než přijde všemi očekávaný měsíc 

máj, lásky čas, musí zákonitě přijít aka-

demie Sokola Líšeň. A přišla, jako vždy: 

krásné tancování, zpívání, krásné kostýmy 

a hlavně plná tělocvična diváků.   

Akademie se konala 26. dubna v líšeňské 

sokolovně. Představily se taneční skupiny 

Mystery, Roxanne a Střevíčky. Kromě účin-

kujících tanečnic ze Sokola Líšeň jsme také 

viděli hostující národopisný soubor 

Líšňáček pod vedením Heleny Vrchotové a soubor Sokola Brno-jih pod vedením Tamary 

Hanákové.   

Vystoupení Sokola Brno-Líšeň připravily sokolské sestry Michaela Černá, Pavlína Adámková  

a Hana Závodská. Krásné.  

Všechna čísla programu měla nápad, švih a provedení. My, kteří pravidelně na tuto akci 

chodíme, obdivujeme nejen tu práci a čas obětovaný nácviku, ale také každý rok jiné 

kostýmy. Nutno říci, že vždy perfektně vymyšlené a hlavně ušité, a to nikdy horkou jehlou. Je 

to obdivuhodné, když si uvědomíme, že většina tanečnic Mystery jsou ženy, které mají svou 

domácnost, manžela, dětí. Poděkujme i jim, protože všechno si žádá čas. Celou akademii 

moderovala téměř s profesionalitou Hana Chmelová, také zaslouží náš obdiv.  

Na závěr děkujeme Sokolu Líšeň za pěkný podvečer. Je jen škoda, že si nikdo z naší župy 

neudělal čas, přijít se podívat. Předpokládám, že pozvánka na župu byla odeslána. No a já 

se těším nejen na příští jaro a polibek pod rozkvetlým stromem, ale také na další akademii 

Sokola Brno-Líšeň.  

Zdenka Drtilová   
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SOKOL PODOLÍ – basketbal   

● Jarní turnaj „miniků“ 

Turnaj byl uspořádán 20. března 2016 jako župní přebor v basketbale pro kategorii mini, kde 

startovaly děti narozené v roce 2005 a mladší. Zúčastnil se úctyhodný počet 70 hráčů a 

hráček.  

Sestava týmů Podolí byla tvořena z dívčí a 

chlapecké pětky, které se po šesti minutách 

pravidelně střídaly. V sestavě Sokola Podolí 

v této věkové kategorii však již nehrají tradiční 

opory, kterými byli Jakub Vlach, Šimon 

Hanáček a Martin Vojtíšek. Přesto domácí 

procházeli turnajem nečekaně snadno - až na 

souboj s týmem Tatran Kohoutovice, kde 

podolští hráči strhli vedení na svoji stranu až 

v koncovce. 

Turnaj se vydařil Patriku Halmovi, Marku a 

Vojtovi Ježovým. Dívky Natálie Jeschke a 

Ilona Kynclová se prosadily až v posledním utkání proti Uherskému Brodu. Rok narození 

2006 zastupovali Prokop Jelínek a Bára Dostálová, která k velké radosti vstřelila překvapivý 

koš. Basketbalovou premiéru měli Josef Jeschke, Robin Pleskač a Ondřej Hůrka, hoši 

ročníku 2007. Premiéru zažil i nový maskot „Papoušek“, který je samozřejmě také sokol  . 

Další turnaj bude tato věková kategorie hrát 8. května 2016 v Podolí, kdy přijede také tým 

z Bratislavy. Bude to zároveň poslední turnaj na „nízké“ (265cm vysoké) koše pro kategorii 

2004 - 2005.  

 

Výsledky zápasů 

T.J. Sokol Podolí – T.J. Sokol Brno II   46 : 13 

Spartak Uherský Brod – Tatran Kohouti Brno  14 : 61 

Spartak Uherský Brod – T.J. Sokol Brno II  20 : 37 

T.J. Sokol Podolí – Tatran Kohouti Brno   25 : 22 

T.J. Sokol Brno II – Tatran Kohouti Brno  29 : 55   

T.J. Sokol Podolí – Spartak Uherský Brod  48 : 20 

 

 

Pořadí turnaje  Skóre           Body Nejlepší střelci           Body 

1. T.J. Sokol Podolí  119 :   55 6 1. Kříž / T.J. Sokol Brno II            29  

2. Tatran Kohouti Brno  138 :   68 5     Vojtaník / Tatran Kohouti Brno      29 

3. T.J. Sokol Brno II    79 : 121 4 3. Peterka / Tatran Kohouti Brno          26 

4. Spartak Uherský Brod   54 : 146 3 4. Halm / T.J. Sokol Podolí                23 

      5. Rotrekl / Tatran Kohouti Brno            22 

 

  

 

 

 

 

Pavel Rafaj, trenér MINI 

T.J. Sokol Podolí 
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Vítězný tým Jarního turnaje miniků T.J. Sokol Podolí 

 

 

 

● Turnaj Osvobození – 40. ročník 
 

Turnaj se konal 30. dubna 2016. Byl určen pro věkovou kategorii U15 a zároveň to bylo pro 

tyto žáky vyvrcholení sezóny. 

Je již tradicí, že Podolí nastoupilo nekompletní. Chyběli David Filouš, Jan Směšný a Zdeněk 

Pavlovský, hráč Tomáš Rotrekl byl indisponován po týdenní nemoci. Pro Podolí bylo 

rozhodující utkání s týmem Břeclavi, která přijela s jedním starším hráčem, a na výsledné hře 

to bylo znát. Utkání s tímto soupeřem Podolí nezvládlo, což znamenalo výsledný nezdar 

v celkovém umístění. Domácí si přece jen brousili zuby na první místo. 

Hráči U15 porovnávali svoje síly také v basketbalových dovednostech jako jejich mladší 

kolegové. Podolští hráči zde bohužel zklamali. Nejvíce smůly měl Tomáš Rotrekl, kterému se 

nepodařily trestné hody ani královská disciplína. I přes tyto nezdary se stal Tomáš nejlepším 

střelcem celého turnaje, kdy na jeho umístění nezištně pracovalo celé mužstvo. 

Cenu pro nejméně faulující tým vyhrálo Podolí, což byla alespoň malá útěcha po jinak 

nevydařeném vyvrcholení sezóny. Dále v pořadí soutěže Fair Play byly týmy: Lokomotiva 

Břeclav, SK Vinohrady a T.J. Sokol Velké Bílovice. 

 

 

VÝSLEDKY ZÁPASŮ    Skóre  POŘADÍ TURNAJE       Skóre 

T.J. Sokol Podolí – SK Vinohrady Brno  56 : 32    

T.J. Sokol Vel. Bílovice – Lokomotiva Břeclav   4 : 71  1. Lokomotiva Břeclav  178 :   62      

T.J. Sokol Vel. Bílovice – SK Vinohrady Brno 16 : 75  2. T.J. Sokol Podolí     158 :   97     

T.J. Sokol Podolí – Lokomotiva Břeclav  33 : 42  3. SK Vinohrady Brno     132 : 137    

SK Vinohrady Brno – Lokomotiva Břeclav 25 : 65  4. T.J. Sokol V. Bílovice  43 : 217 

T.J. Sokol Podolí - T.J. Sokol vel. Bílovice 69 : 23     
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DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE 

Střelba 4 x 10 trestných hodů           Královská disciplína   čas [min:s] 

1. Lokomotiva Břeclav  22           1. Lokomotiva Břeclav            1:01 

2. T.J. Sokol Podolí  21           2. T.J. Sokol Podolí            1:05 

3. SK Vinohrady Brno  17           3. SK Vinohrady Brno            1:10 

4. T.J. Sokol Velké Bílovice   6           4. T.J. Sokol Velké Bílovice         1:38 

 

   NEJLEPŠÍ STŘELCI: 1. Tomáš Rotrekl / Podolí 

      2. Jan Ruta / Břeclav 

      3. Tomáš Vyskočil / Břeclav 

      4. Tomáš Procházka / Velké Bílovice 

      5. David Blažek / Podolí 

 

 

Turnaj Osvobození: Stříbrné družstvo Sokola Podolí 

 

 

● Mezinárodní májový turnaj „miniků“ 
 

Také druhý turnaj, pořádaný 8. května 2016, byl součástí oslav 70. výročí založení basket-

balového oddílu T.J. Sokol Podolí 

Májový turnaj minižáků ukončil éru družstva v této kategorii, kdy hráči a hráčky hrají na 

snížené koše s míčem velikosti č. 5. 

Letošní turnaj byl zajímavý tím, že se pořadatelskému oddílu podařilo zajistit účast družstva 

z Bratislavy a díky tomu mohl být nazván honosně Mezinárodní májový turnaj miniků. 

Netradičně se nejdříve zmíníme o výsledcích soutěží v basketbalových dovednostech. 

Basketbalové dovednosti samozřejmě domácí trénovali  a z výsledků pak trenér určil 

nominaci. Nominovaná Ilona Kynclová se turnaje nezúčastnila a nahradila ji Natálie Jeschke. 
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Trestné hody (10 pokusů) byly na straně domácích propadákem bratrů Ježových, kdy se 

Vojta netrefil ani jednou a Marek jenom dvakrát. Naštěstí se dařilo Adamu Vágnerovi, který 

v rozstřelu s týmem Břeclavi získal 3. místo. Královskou disciplínu (dvojtakty) vyhrálo Podolí. 

Byla znát příprava podolských hráčů a hráček. Patrik Halm se jednou netrefil, ale i tak Podolí 

suverénně zvítězilo. 

Turnaj se hrál za velké převahy týmu Vinohrad. Ten přijel poprvé s novou trenérkou Slávkou 

Chlupovou, která dříve působila v Žabovřeskách. Podolí s Vinohrady prohrálo o jedenáct 

bodů. Hlavní opory domácích Jakub Vlach, Vojta a Marek Ježovi se nedokázaly prosadit. 

Překvapivě byl střelecky úspěšný Eda Martínek, který potom už tento výkon nezopakoval. 

Patrik Halm hrál svůj typický zbrklý basketbal plný pádů a špatných přihrávek, přesto byl 

v tomto utkání nejlepším střelcem celku Podolí. 

V utkání s Bratislavou domácí výrazně zaostali. Později se ale ukázalo, že tým BSC 

Bratislava je na Slovensku špičkovým týmem. 

Poslední zápas Podolí s Břeclaví byl zápas o všechno. Konečně se rozehrál Šimon Hanáček 

a Adam Vágner, ostatní zahráli průměr. Herně se Podolí turnaj příliš nevydařil. Pokud stejný 

tým chce hrát příští sezónu mistrovská utkání, musí všichni ještě pilně trénovat. 

Turnaj hojně navštívili rodiče, téměř každé podolské dítě mělo alespoň na chvilku jednoho z 

nich v hledišti. A dokonce jedna hráčka, Natálka Jeschke, upekla s babičkou dort jako cenu 

Fair Play (tým s nejméně fauly). Za to patří jí a její babičce velký dík. 

 

VÝSLEDKY ZÁPASŮ    Skóre  POŘADÍ TURNAJE       Skóre 

T.J. Sokol Podolí – SK Vinohrady Brno  33 : 44    

Lokomotiva Břeclav – BSC Bratislava  22 : 86  1. SK Vinohrady Brno    188 :  93      

Lokomotiva Břeclav – SK Vinohrady Brno 15 : 94  2. BSC Bratislava           185 :  87 

T.J. Sokol Podolí – BSC Bratislava  15 : 54  3. T.J. Sokol Podolí       90 : 124    

SK Vinohrady Brno – BSC Bratislava  50 : 45  4. Lokomotiva Břeclav     63 : 222 

T.J. Sokol Podolí – Lokomotiva Břeclav  42 : 26 

 

DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE 

Střelba 4 x 10 trestných hodů           Královská disciplína             čas [min:s] 

1. Lokomotiva Břeclav  23          1. T.J. Sokol Podolí            1:06 

2. BSC Bratislava  21          2. Lokomotiva Břeclav            1:13 

3. T.J. Sokol Podolí  13/7          3. BSC Bratislava             1:18 

4. SK Vinohrady Brno    13/4          4. SK Vinohrady Brno            1:21 

 

 

Pavel Rafaj a Martin Jančík, T.J. Sokol Podolí 



 

26 

 
Podolští „minici“ – účastníci Mezinárodního májového turnaje 

 

 

 

● Jubilea Sokola Podolí 

105 let sokolského praporu – 90 let otevření sokolovny – 70 let basketbalu 

 

Slavnostní zahájení výstavy 

T.J. Sokol Podolí letos oslavuje tři významná jubilea: 105. výročí podolského sokolského 

praporu, 90 let od otevření sokolovny v Podolí, 70. výročí založení basketbalového oddílu při 

T.J. Sokol Podolí a k tomu ještě 40. ročník turnaje Osvobození pro žáky v basketbalu. Výbor 

tělocvičné jednoty se rozhodl, že k těmto jubileím uspořádá výstavu. Samozřejmě, že oslava 

výročí nezahrnuje jen zmíněnou výstavu, ale byly také pořádány basketbalové turnaje, o 

kterých se můžete více dozvědět na stránkách tohoto Zpravodaje.   

Za výstavou stojí nespočet hodin práce, kdy největší díl odvedl starosta jednoty, bratr Pavel 

Rafaj. Příprava zabrala skoro celý rok. Spousta plánování, shánění exponátů, příprava 

nástěnek, osvětlení interiéru, to vše a ještě mnoho dalšího bylo zapotřebí, aby lidé mohli 

shlédnout zdařilou výstavu. 

V pátek 29. dubna konečně nastal čas slavnostního zahájení. Organizátoři byli plni 

očekávání. Na tuto akci byla pozvána řada významných představitelů z různých organizací, 

ať již aktivních v Podolí nebo v rámci 

Sokola. Pozvání přijali a zúčastnili se 

starosta obce Podolí pan Ing. Vítězslav 

Eliáš, zástupce SK Podolí pan Jiří Sýkora, 

starosta župy Dr. Jindry Vaníčka bratr Jiří 

Růžička, za předsednictvo župy bratr 

Tomáš Hlobil a sestra Helena Ryšková a 

další hosté. Zpestřením byla návštěva 

sokolských sester z Telnice, které přijely 

v sokolských krojích. 

Pavel Rafaj, Jan Jurečka, sokolky z Telnice  

a Jiří Růžička 
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Zahájení proběhlo tradičně „sokolsky“, dalo by se říct „sokolskou hymnou“, fanfárami V nový 

život od Josefa Suka. Následně se ujal slova starosta T.J. Pavel Rafaj a ve stručnosti 

informoval přítomné o výstavě a všech jubileích. Po jeho slovech přišla na řadu ocenění 

mládeže Sokola Podolí za jejich činnost, převážně v basketbalu. Kategorie U19 byla 

oceněna jako Nejlepší kolektiv odboru sportu za rok 2015. Rovněž byli oceněni nejlepší 

střelci sezóny v kategoriích U15, U17, U19.  

 

Na závěr se ujal slova starosta župy bratr Růžička, 

aby předal Pavlu Rafajovi bronzovou medaili 

České obce sokolské. Medaile mu byla udělena 

zejména za zásluhy, ale také k jeho kulatým 

narozeninám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teď již nic nebránilo tomu, aby byla výstava otevřena. Na slavnostním zahájení bylo 

přítomno cca 120 osob a pro všechny bylo přichystáno také malé pohoštění. 

Slavnost se protáhla až do pozdních večerních hodin, kdy se začaly promítat historické 

záznamy basketbalu v Podolí. Dokonce byla zdokumentována i veřejná cvičební hodina. U 

projekce veřejné hodiny si mnoho účastníků zavzpomínala na svoje sportovní začátky. 

 

Výstavu je ještě stále možné navštívit v podolské sokolovně na galerii. Veřejnosti bude ještě 

zpřístupněna 11. 6. a 25. 6. 2016 od 9 do 15 hodin. 

 

Martin Jančík, 

T.J. Sokol Podolí 
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SOKOL BRNO-KRÁLOVO POLE  

 

Blahopřání 

 

V lednu oslavila 90. narozeniny dlouholetá členka Sokola 

Královo Pole sestra  Věra Rašovská. 

 

 Přejeme jí hodně zdraví a vitality do dalších let. 

 

 

 

 

 

Výbor T.J. Sokol Brno-Královo Pole 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

SOKOL BRNO  V 

  

Májová vycházka  
 

V neděli 8. května jsme se s naším Senior klubem Střelka vydali na další výpravu za 

poznáním. Tentokrát nás Vlastík Otáhal zavedl na Vysočinu.  Vlakem jsme zajeli do 

Přímělkova a pak krásnou přírodou došli k hradu Rokštejn. Zřícenina hradu z 13. století leží 

na skalnatém návrší nad údolím říčky Brtnice. Po prozkoumání hradu jsme šli na vlak do 

Dolní Smrčné. Jak je vidět  na fotkách, výlet se nám opravdu vydařil. 

Helena Hladká, 

T.J. Sokol Brno V 
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SOKOL BRNO-ŽIDENICE   
 

Jaro na Vysočině 

 

O tom, že jaro na Vysočině je nádherné, nemusíme asi nikoho přesvědčovat, zvlášť když 

vyjde hezké počasí, jako nám, seniorkám ze Sokola Židenice. 

V posledním květnovém týdnu jsme se na pár dní vypravily do centra Žďárských vrchů, do 

Křižánek. Ubytovaly jsme se na samotě u lesa, v chatě Mendelovy univerzity a odtud 

podnikaly výlety. Hned po příjezdu jsme šly po trase kolem skalních útvarů Čtyři palice, 

Milovské perničky (tam jsme vylezly na vrchol a kochaly se výhledem do okolí), Zkamenělý 

zámek a kolem bývalého loveckého zámečku Karlštejna (nyní se opravuje) a golfového 

hřiště přišly do Svratky. Po malém občerstvení jsme se lesní cestou vrátily do chaty. 

 

                    Milovské perničky                                                    Nad Svratkou 

 

Následující den byl trošku náročnější. Vystoupily jsme na Devět skal, nejvyšší vrchol Žďár-

ských vrchů (836 m n.m.), pak následovaly přírodní památky Lisovská skála, Malínská skála 

a Dráteničky, kde právě parta praž-

ských gymnazistů pod dohledem 

horolezce zkoušela svoje lezecké 

umění. Vyšly jsme na louku a namísto 

do Blatin, jako vloni, jsme se vydaly 

k Samotínu. U Kolouška bylo zavřeno, 

tak jsme pokračovaly do Kadova. Měly 

jsme štěstí – když se spustil déšť, 

seděly jsme v restauraci a než jsme se 

naobědvaly, přestalo pršet. Z Kadova 

jsme šly na rozcestí na autobus. Přijel 

se 40 minutovým zpožděním! Večer za 

námi přijela kamarádka Bětka a bylo 

nás devět, jako těch skal.  

                             Devět skal 

 

Na další výlet jsme jely autobusem do Sněžného, odkud jsme zamířily na Buchtův kopec. 

Bývalo tam sanatorium, které dnes chátrá, ale je zde Radiolokační bod, sloužící Řízení 

letového provozu ČR. Z Buchtova kopce vede cesta lesem a loukami do vesničky Krásné, 
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která dělá čest svému jménu – moc se nám líbila. Přešly jsme řeku (zde říčku) Svratku a 

opět lesní a polní cestou se dostaly do vsi Telecí. Na kraji obce stojí krásně zachovalý 

roubený dvorec a u něho památná tzv. Lukasova (zpívající) lípa (obvod kmene 11,6 m, výška 

26 m, stáří přes 700 let), v jejímž vykotlaném kmeni si starý hluchý písmák opisoval žalmy a 

prozpěvoval si. Od Zpívající lípy už to nebylo daleko na Lucký vrch, kde jsme se v příjemném 

prostředí Chaty Pod Luckým vrchem naobědvaly. Následovala cesta do Pusté Rybné, odkud 

nás autobus zavezl do Křižánek.  

Nastal poslední večer a k němu 

patří táborák. U chaty je pěkné 

ohniště, nasbíraly jsme suché 

dřevo, a protože Bětka přivezla 

špekáčky a pivo, bylo to doko-

nalé. Nechyběl ani zpěv, jenom 

chyběla Růženka, která by 

udávala ten správný tón. Ale 

zpívaly jsme s chutí a k lidovým 

písničkám přidaly i ty sokolské. 

  

 

 

 

 

 

 

Ráno před odjezdem jsme uklidily chatu, předaly klíče paní správcové a jely autobusem do 

Sněžného. Navštívily jsme tamní obrazovou galerii a prošly se zajímavou Japonskou 

kamennou zahradou s bonsajemi. Čas se nachýlil, po obědě už nám jel autobus do Nového 

Města a potom vlak do Brna. 

 V Křižánkách jsme byly potřetí a věříme, že to nebylo naposledy. Jaro na Vysočině 

znamená sluníčko, krásnou přírodu s rozkvetlými stromy a loukami, zpěv ptactva a zážitky 

z turistických cest. A pro nás i radost z upřímného sokolského kamarádství.  

 
Helena Ryšková, za účastnice zájezdu 
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SOKOL TELNICE 

 

Pololetí v telnickém Sokole 
 

V lednu začíná u nás plesová sezóna Šibřinkami a Dětskými radovánkami. V únoru pořádají 

naši házenkáři Sportovní ples. V březnu je valná hromada. Duben – jarní Pochod do starého 

lesa v Žatčanech a konec dubna je ve znamení čarodějnic. V květnu je volejbalový turnaj a 

také začíná nácvik besed na telnické hody, které tradičně pořádá Sokol v červnu. Velký dík 

všem, kteří se podílí na přípravách těchto akcí. Jinak cvičíme a celoročně se hraje házená. 
 Dovolte se ještě vrátit do ledna, kdy se v Tyršově domě pořádá již tradiční akce Nejen 

pohybem živ je Sokol. O tuto akci je rok od roku větší zájem a kdo se včas nepřihlásí, má 

smůlu. Atmosféra je velice přátelská, organizace výborná a obohacení je pro všechny ve 

všech směrech. Cvičení (nové ukázky), kultura (divadlo), historie (sokolská, také procházka 

s průvodkyní po Praze) - prostě nemá to chybu. Ohromné poděkování si zaslouží 

organizátoři v čele s náčelnicí ČOS  sestrou Lenkou Kocmichovou a samozřejmě nikdy 

nechybí čestná náčelnice ČOS sestra Jarina Žitná, při závěrečném nástupu vždy tuto akci 

zakončí pozitivní, zajímavou myšlenkou na cestu nám všem domů. Sestra Žitná je prostě 

vzor nám sokolům po všech stránkách. (Díky také za Souzvuky.) 

 Ráda bych se zmínila o některých župních akcích v letošním roce, na kterých jsme 

z naší jednoty byli. Ať to byla lednová vycházka, nebo březnové Vítání jara v Bílovicích. 
 V neposlední řadě bych ráda vzpomněla valnou hromadu 12. března v telnickém 

Sokole. Po dlouhé době jsme mohli přivítat zástupce naší župy, náčelnici Hanku Kvapilovou.  
 

18. a 19. června jste všichni srdečně zváni do našeho sokolského areálu na Telnické hody. 
 

Hodně zdraví všem a ať se nám v Sokole daří! 

           NAZDAR! 

 Eva Kořalníková 

T.J. Sokol Telnice 
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Soutěžte s projektem 100 sokolských keší republice 
 

Co je geocaching 

Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, 
která spočívá v použití navigačního systému 
GPS při hledání skryté schránky nazývané 
cache (v češtině psáno i keš), o níž jsou známy 
její zeměpisné souřadnice (v systému WGS 
84). Při hledání se používají turistické přijímače 
GPS. Člověk zabývající se geocachingem bývá 
označován slovem geocacher, česky též 
geokačer nebo prostě kačer. Po objevení 
cache, zapsání se do logbooku a případné 
výměně obsahu ji nálezce opět uschová a 
zamaskuje. 

 
Projekt se uskutečňuje v rozmezí let 2014–2018 na území České republiky a jeho cílem je 

umístit 100 oficiálních keší na místa úzce spjatá s historií našeho státu, jejíž nedílnou 

součástí je i historie Sokola, a představit tak významná místa a důležité osobnosti naší 

nedávné historie. Součástí projektu je i sběratelská hra, které se mohou zúčastnit všichni 

hledači keší.  

Pro účast ve hře je nutno stáhnout si z internetových stránek http://www.sokol.eu/ hrací kartu 

a následně ji vytisknout (doporučujeme na silnější papír). 

 

Pravidla hry 

Cílem hry je po dobu trvání projektu (tedy do 30. června 2018) nalézt co nejvíce ze 

sokolských schránek. Každou nalezenou kešku si účastník hry zaznamená do své hrací 

karty nalepením samolepky, kterou ve schránce nalezne, nebo otiskem razítka z této 

schránky. Sběratelská hra pro hledače probíhá ve dvou etapách: 

 a/ Během období 2014 – 30. června 2018. Zde budou odměňováni úspěšní hledači 

drobnými odměnami za nalezení 20, 40, 60 a 80 keší. Odměnu úspěšný hledač získá tak, že 

odešle vyplněnou hrací kartu na e-mailovou adresu jednoho z garantů projektu. Po 

zkontrolování údajů bude na adresu hledače zaslána odpovídající odměna. 

 b/ Po ukončení hry budou vyhodnoceni hledači s nejvyšším počtem nalezených keší. 

Pro získání odměny je třeba zaslat vyplněnou kartu na adresu garantů projektu. Pět 

nejúspěšnějších hráčů bude odměněno věcnou cenou. Zvláštní odměna je připravena pro 

pět správců keší s největším počtem zalogovaných hledačů. 

 

Aktuální seznam uložených keší 

Ke dni 7. 3. 2016 byly uloženy a zaregistrovány tyto keše: 

 

- Stará sokolovna Kroměříž – GC6C1XE 

- Myslivna Na Králi / župa Jungmannova – GC6AQHD 

- Sokolovna Adamov / župa Dr. J. Vaníčka – GC6BK91 

- Tělocvičná jednota Sokol Vsetín – GC50GYR 

- Sokolovna Valašské Meziříčí – GC5Y33W 

- Chata Na Požáru/ V. Klobouky – GC52HAA 

- Sokolovna Moravské Budějovice – GC62M73 

- Rudolf Lukaštík/ Sokol Beňov – GC5J8FN 
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K uvedenému datu bylo avizovaných dalších devět keší, které byly v přípravě. Uvedené keše 

si můžete najít i na celosvětovém portálu geocaching.com, aktuální informace jsou 

zveřejňovány na www.sokol.eu (v menu Projekty), kde naleznete jak hrací kartu, tak další 

dokumenty. 

 
Zdroj: SOKOL  březen 2016 

 

 

 

A na závěr DESATERO:  

 

 

 

Krásné prázdniny všem přeje 

 

redakce Zpravodaje 


