
 
1 

 

 ROČNÍK IV.                                       1 / LEDEN 2017   
 
___________________________________________________________________  

 

ZPRAVODAJ 

 

SOKOLSKÉ ŽUPY DR. JINDRY VANÍČKA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 

OB S A H  
_________________________________________________________________________________ 

 
                    strana  
 

Úvodní slovo             3  

XVI. všesokolský slet se blíží          4   

Sletová štafeta              6 

 

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST  

 Odbor všestrannosti na prahu předsletového roku 2017      7  

 Župní závod ve šplhu            9 

 Pozvánka na župní vycházku         9 

 Malá oblast TGJ a MTG Brno open      10 

           

 

ZPRÁVY Z JEDNOT  

 Pozořice: Pozořický SOPEL       11 

       Badmintonový turnaj       12 

 Bučovice: Žákovský turnaj ve volejbalu      13 

 Podolí: Basketbal – Svatomartinský turnaj „miniků“    14 

 Šlapanice: Basketbal:  Šlapanice – Nymburk     16 

 Brno-Královo Pole: Oslavy 125. výročí založení královopolského Sokola  18 

 Viničné Šumice: Fotbal a děti       21 

   Výstava betlémů a perníčků     23 

    Vánoční výtvarná dílna      24 

 Brno-Řečkovice: Závěr roku v řečkovickém Sokole    25 

 Brno V – Černá Pole: Mikuláš       25 

 Brno-Židenice: Silvestrovský pochod Mariánským údolím   26 

 

VÝROČÍ 

 Alois Hudec, olympijský vítěz       28 

 „Legie 100“ – projekt ČsOL ke stému výročí vzniku Československa  29 

         

 

 

 

_________________________________________________________________________________  

 
ZPRAVODAJ Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka, leden 2017 

Příspěvky posílejte na adresu zvanickova@volny.cz nebo helena.ryskova@seznam.cz 
 Za redakční radu: Ing. Helena Ryšková 

mailto:zvanickova@volny.cz
mailto:helena.ryskova@seznam.cz


 
3 

ÚVODNÍ SLOVO  
_________________________________________________________________________________ 

Milé sestry, vážení bratři, naši čtenáři,  

zdravím vás všechny v novém roce 2017! Pevně věřím, že bude pro 

naši sokolskou rodinu úspěšný.  

Adventní čas, vánoční shon i silvestrovské veselí vystřídal čas 

uklidnění. Je tedy doba na malé zamyšlení. Je skutečností, že žijeme 

nejen v době nejistoty i obav z různých teroristických útoků, ale i 

v čase řady legislativních změn, které se dotýkají denního života 

každého z nás. Tyto změny jsou doprovázeny zvýšenými nároky na 

„papírování“, jejichž vyřízení řada z nás odkládá tzv. „na poslední 

chvíli“. Tento způsob jednání nese s sebou značné riziko včasného nesplnění stanoveného 

termínu spojeného s negativními dopady nejen na jedince, ale i na naše sokolské jednoty, 

případně i župy. Budeme se také muset vyrovnat i se zvýšenými členskými příspěvky, které 

zahrnují i povinné sletové známky. 

Činnost sokolského hnutí je převážně založena na dobrovolnické práci našich činovníků, 

kterým patří velký dík a je jim třeba vaší trvalé podpory a pomoci. Tímto společným úsilím 

omezíme negativní hodnocení naší společensky prospěšné činnosti. Provádějme správu 

veškerého sokolského majetku s péčí řádného hospodáře. 

Svým chováním a vystupováním buďme vzorem všem ostatním spoluobčanům v daném 

místě, v obci či ve městě. 

        

Přeji nám všem pevné zdraví, pohodový a úspěšný rok 2017. 

  

   TUŽME SE a NAZDAR! 

              Váš župní starosta 

Ing. Jiří Růžička 

 

 

 

________________________________________ 
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XVI. všesokolský slet 2018 se blíží 
 

Předváděčka – předvedení vybraných hromadných skladeb pro 

všesokolský slet - je vyvrcholením jedné etapy sletových příprav a 

zároveň začátkem etapy další, kdy v jednotách začnou vybírat 

skladby, do nichž se budou chtít jejich cvičenci zapojit, a začne se 

také s nácvikem cvičitelů těchto skladeb.  

Letošní předváděčka skladeb pro XVI. všesokolský slet 2018 se 

uskutečnila v sokolovně Sokola Praha Královské Vinohrady 

v neděli 27. listopadu 2016 a cvičitelé z naší župy byli při tom.  

Zaplněná hala vinohradské sokolovny zhlédla deset hromadných 

skladeb, jedenáctá, společná česko-slovenská skladba „Spolu“ se 

sice již nacvičuje, ale na Vinohradech se zatím ještě nepředstavila. V dohledné době bude 

k dispozici videozáznam této skladby, který bude rozeslán na župy a zájemci se tak budou 

moci nejen s touto skladbou seznámit, ale také se rozhodnout pro zapojení do jejího nácviku. 

 

 

 

 

 

Představeny byly tyto skladby: 

 

■ MÉĎOVÉ – rodiče a děti             ■ NOTY – předškolní děti  

 

 

■  V PEŘINĚ – mladší žákyně   ■ DĚTI, TO JE VĚC! – mladší žactvo 
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■ CIRKUS – starší žactvo    ■ SILUETY – dorostenky a ženy 

 

■ CESTA – ženy 

 

■ ŽENOBRANÍ – ženy 

  

■ BORCI – dorostenci a muži   ■ PRINCEZNA REPUBLIKA – senioři 

 

Zdroj: Časopis SOKOL 11 / 2016                                                 Foto Marie Brunerová a Zdeněk Kubín 
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Sletová štafeta 2017 

 

Předvojem mnoha všesokolských sletů byly sletové štafety, které 

upozorňovaly na blížící se slet. Ve stoleté historii našeho státu se konalo 

šest sletových štafet. Dostředné štafety přinášely ze žup do Tyršova 

domu poselství připravenosti na slet, v odstředných zase putovalo 

poselství z Tyršova domu do žup. 

 

V naší novodobé historii se v září roku 2005 konala odstředná štafeta, v níž jsme v Tišnově 

převzali štafetový kolík, který ve svých útrobách skrýval sletové poselství. Štafetu, která 

putovala po mnoha jednotách naší župy, převáželi cyklisté. Akce vyvrcholila akademií na 

hřišti Husovické jednoty. V roce 2011 byla na programu dostředná štafeta. Na její přípravě se 

podílel bratr Pavel Rafaj a štafeta putovala tentokrát v opačném směru, ze župy přes jednoty 

do Tišnova, kde si ji pro další pouť převzala župa Pernštejnská. V obou štafetách ještě zajiš-

ťovaly jednoty ze Ždánic a Bučovic transport štafety župy Slovácké do župy Dr. Bukovského. 

 

Letošní sletová štafeta bude probíhat ve dnech 22. – 24. září a směr bude opět dostředný. 

Bylo pro nás ctí, přihlásit se k tomuto velkolepému projektu. Letos bude nahrazen štafetový 

kolík stuhou. Pro tu jsou dány rozměry: šíře 60 mm a délka 1200 mm. Stuha bude uprostřed 

uchycena sponou, proto může být potisk pouze jednostranný. Materiál, text, barva, grafika 

(vyšívání) jsou v režii žup. Štafety si od žup bude přebírat garant projektu, bratr Zdeněk 

Lauschmann, a připevní ji na velký štafetový kolík. Nás by měl navštívit v sobotu 23. 9. 2017 

po 15. hodině. 

 

Součástí sletové štafety budou na župách doprovodné programy. Akademie v roce 2005 byla 

zdařilá, proto by bylo vhodné připravit pro členstvo i veřejnost obdobnou akci.  

Projekt sletové štafety připravuje komise Pobytu v přírodě. Je však určen celé sokolské 

základně. Proto věříme, že se do něj zapojí nejenom složky sokolské všestrannosti, ale 

pozadu nezůstanou ani sportovní oddíly, kulturní soubory a vzdělavatelé. 

 

SLETU ZDAR!                                                                                                       Zdeněk Najer, 

župní vedoucí Pobytu v přírodě 

  

 

     

VZPOMÍNKA NA SLETOVOU ŠTAFETU 2011 
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SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST 

_________________________________________________________________________________ 

Odbor všestrannosti na prahu předsletového  roku 2017  
 

Vážené sestry, vážení bratři,  

 

na prahu nového roku 2017 mi dovolte za odbor všestrannosti župy popřát všem našim 

členům hodně štěstí, zdraví, energie a zdaru nejen do příprav XVI. všesokolského sletu 

2018, ale i do běžné sokolské činnosti. Věřím, že naším společným cílem je úspěšně zúročit 

vložené úsilí tak, abychom dosáhli nejen dobrých výsledků, ale i vlastní příjemný pocit. 

 V rámci propagace sletu jsme naši župu pro letošní rok přihlásili do sletové štafety, 

kdy je na 23. září 2017 připravováno slavnostní předání župní stuhy. Pro tento den máme 

záměr připravit župní akademii, kdy by se do programu zapojily všechny župní složky. 

Župním garantem je br. Zdeněk Najer, který bude koordinaci zajišťovat – viz více na str. 6. 

Letošní rok bude přednostně věnován nácvičným srazům sletových skladeb, na 

kterých chceme zajistit aktivní účast župních vedoucích, a následně předávat vše aktuálně 

cvičitelům, kteří se k nácviku přihlásí. Možná se zdá průzkum předčasný, ale vzhledem 

k tomu, že od února se nácviky v Praze rozběhnou, bude nutné zájem v jednotách již 

zjišťovat. Aby byla volba rozhodování o něco snazší, můžete za tímto účelem zhlédnout 

přiložené fotografie (viz str. 4-5) a videa z pracovního předvedení sletových skladeb, 

které se uskutečnilo v listopadu loňského roku, které naleznete na stránkách 

https://www.youtube.com/channel/UCvb9wfQd033xZk5dNMkqxzg 

 http://sokol.eu/obsah/5491/xvi-vsesokolsky-slet-2018 

Z pravidelných akcí roku plánujeme uspořádat všechny tradiční župní přebory, včetně 

akcí v přírodě a doškolovací akce pro cvičitele. Tak si přejme, ať se aktivním zapojením 

jednot a ochotou činovníků, vše podaří. 

  

 Termínový přehled akcí pro 1. pololetí 2017 :  

 Únor    1. Sraz náčelnic a náčelníků z T.J. (Brno-Židenice) 

   18. Župní přebor v plavání (Brno-Řečkovice) 

   25. Župní zimní vycházka – Pohádka máje 

 

 Duben  22. Župní přebor SG +šplh (Brno-Židenice)    

   23. Župní přebor ZZZ  + soutěžní den v přírodě 

   Župní turnaj ve florbale, Lelekovice 

   Župní turnaj ve volejbale, Lelekovice 

 

 Květen  13. Župní přebor v atletice – Brno, Čichnova  

   13. Župní jarní vycházka na Býčí skálu 

 Přebory ČOS  

 

 Červen Přebory ČOS  

 

Jak se odbor všestrannosti loučil s rokem 2016 ?  
 

20. října byl v Králově Poli uspořádán župní turnaj ve šplhu, který je velice oblíben, což 

potvrdila rekordní účast závodníků všech kategorií. I přesto se průběh podařilo organizačně 

dobře zvládnout, což svědčí nejen o dobrém řízení závodu, organizačním obsazení, ale také 

https://www.youtube.com/channel/UCvb9wfQd033xZk5dNMkqxzg
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o disciplíně závodníků, což nás těší a velké poděkování patří cvičitelům. Podrobněji viz 

samostatný příspěvek. 

 5. listopadu se v Lelekovicích uskutečnil župní turnaj ve volejbale mixů, který proběhl sice 

v komorním zastoupení 3 družstev, ale o soutěžní atmosféru nebyla nouze.  

Ve stejný den byl uspořádán v rámci čerpání grantu na vzdělávání doškolovací seminář 

cvičitelů všech složek. Konal se v Židenicích za překvapivě vysoké účasti 34 cvičitelů – 

snad byl termín konání tentokrát zvolen velice vhodně a pokusíme se o to i v příštím roce. 

Byl obsazen osvědčenými lektory z předchozích seminářů, náplň byla volena s využitím pro 

všechny věkové kategorie a se zaměřením na posilovací, kondiční a uvolňovací cvičení.  

11. listopadu jsme zajistili účast župního zástupce na Mezinárodním semináři PaCH (rodiče 

a děti) v Praze, jehož průběh byl hodnocen na vynikající úrovni, zejména s využitím do 

vlastních cvičebních hodin. 

12. listopadu na pravidelném srazu župních náčelníků v Praze byly projednávány zejména 

granty na příští rok - předpokládají se opět příspěvky na standardizaci nářadí, náčiní, 

vzdělávání, župní soutěže a otevřené akce pro veřejnost. Tak neváhejte připravovat svoje 

projekty a využít tyto finanční možnosti, přihlášky grantů byly již do T.J. zaslány. Zásadní 

změna podmínek, která však vstupuje do rozdělování dotací pro župy, má podpořit aktivity a 

představuje změnu podílu, a to 30% podle členské základny a 70% podle aktivit. Stane se 

tak mírně nevýhodné pro větší župy, o to větší aktivity bude nutno usilovat.  

20. listopadu se naše župní zástupkyně účastnily semináře ženských složek pořádaného 

Máchalovou župou, který byl hlavně věnován nácviku Slovácké besedy, která bude součástí 

závěru sletu na Sokolském Brně 2018. 

23. listopadu proběhl sraz župních vedoucích pobytu v přírodě, kde byly hodnoceny akce 

roku a vypracován plán vycházek a akcí období nadcházejícího. Účast na tomto srazu je 

však rok od roku slabší, což potěšující jistě není.  

3. prosince byl uspořádán tradiční  Teamgym malá oblast v Židenicích, garantem akce byla 

ses. Bětka Stará, které patří obrovské díky za zajištění, protože účast byla velice vysoká – 

237 závodníků z 28 družstev (viz příspěvek na str. 10). V Olomouci se pak 10. prosince 

konal TeamGym – oblast Východ, kde se účastnila 3 družstva T.J. Sokol Židenice - 

družstvo kategorie I obsadilo 1. místo a postupuje na přebor ČOS 23. ledna 2017 v Praze, 

družstvo kategorie II obsadilo 6. místo a kategorie III  2. místo. U kategorie III se zvažuje 

účast na přeboru ČOS na "divokou kartu". Všem závodníkům a cvičitelům za tuto 

reprezentaci patří poděkování a věříme, že jim výkony vydrží! 

Župní dálkový osmiboj, který byl vyhlášen jako soubor cviků na zjištění fyzické kondice, 

neproběhl podle očekávání  – výsledky na župu zaslali pouze z T.J. Sokol Brno V  (účast 1 

senior, 3 seniorky) a z T.J. Sokol Královo Pole (účast 14 PD).  Jejich zapojení a snahu 

oceňujeme a zvážíme změny do dalších ročníků.  

Závěr roku jsme příjemně ukončili 10. prosince uspořádáním již tradičního semináře aero-

biku v Černovicích, účast byla 12 cvičitelek ze šesti našich jednot a jeho náplň s oblíbenými 

lektorkami byla hodnocena kladně.  

 

Za zajištění veškerých aktivit odboru všestrannosti si dovolím srdečně poděkovat za 

obětavou práci a volný čas nejen členům náčelnictva, ale i ostatním ochotným činovníkům.  
 

 

 

Hana Kvapilová, za náčelnictvo župy  
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Župní závod ve šplhu 
Župní závod ve šplhu se konal 20. října 2016 v  Sokole v Králově Poli.  

Zúčastnilo se ho 14 předškolních dětí, žákyň bylo dohromady 26, žáků 17 

a přišlo také 5 mužů. Závodníci byli z pěti jednot. 

Potěšila nás zejména účast tolika dětí předškolního věku. Závod se všem 

líbil a všichni se těší na ten příští. 

 

 

Eliška Šrubařová 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Pozvánka na župní vycházku 

 

POHÁDKOU MÁJE 

 

Sraz účastníků bude v sobotu 25. února 2017 v 10 hodin 

v Žebětíně u rozcestníku žluté turistické značky na Křivánkově náměstí 

 

Doprava: do Žebětína jede autobus MHD č. 52 

 - odjezd z Mendlova nám. v 9:22 hod. (v Žebětíně 9:42) 

 - odjezd z Bystrce, zast. ZOO v 9:38 hod. (v Žebětíně 9:52) 

  

Pěšky:  Žebětín, Křivánkovo náměstí (žlutá turistická značka směr Veverské Knínice) – 

rozcestí se zelenou značkou (dále po zelené značce) – Helenčina studánka – 

Ríšova studánka rozcestí s modrou značkou (dále po modré značce) do Žebětína 

– Křivánkovo náměstí.        

 Trasa je v kopcovitém terénu, cca 8 km.   

 

Odjezdy: - směr Mendlovo nám. po 20 minutách, první odjezd je 18 min. po celé,  

     - směr Bystrc po 20 minutách, první odjezd je 1 minutu po celé.  

Linka č. 52 je okružní, a proto jsou časy pouze orientační. 

 

 

 

 

 

     Vycházku vede bratr Vlastimil Otáhal 
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Malá oblast TGJ a MTG Brno open  (kraj Jihomoravský, Vysočina) 

V sobotu 3. prosince se v Brně konalo první kolo postupové soutěže Malý TeamGym (MTG) 

a TeamGym Junior (TGJ). Tuto soutěž již tradičné organizuje T.J. Sokol Brno-Židenice spolu 

se Sokolskou župou Dr. Jindry Vaníčka. 

 

Židenická sokolovna doslova 

praskala ve švech – přijelo 

237 závodníků se svými ve-

doucími a řadou fanoušků. 

V soutěži MTG závodilo deset 

družstev, v TGJ předvedlo 

svoje sestavy družstev osm. 

 

Závod měl spád, divákům se líbily pódiové skladby, náročné 

akrobatické řady i odvážné skoky z trampolínky. Každý 

závodník dostal pamětní list a drobnou odměnu. 

 

K dobré atmosféře závodu přispěla také divácká 

soutěž o dort pro nejsympatičtější družstvo. 

 

 

Z naší župy se závodu MTG zúčastnila družstva Sokola Židenice v kategoriích 0 a I, 

v kategorii II družstvo Sokola Řečkovice. V soutěži TGJ závodila družstva Sokola Židenice 

v kategoriích I, II a III.  

 

VÍTĚZNÁ DRUŽSTVA: 

Malý TeamGym     TeamGym Junior 

kategorie 0 TJ Svitavy    kategorie I TJ Svitavy 

kategorie I Sokol Luleč    kategorie II Sokol Bedřichov 

kategorie II Sokol Dvůr Králové n. L.  kategorie III Sokol Brno Židenice 

 

 

Bětka Stará, ředitelka závodu 
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ZPRÁVY Z JEDNOT 

_________________________________________________________________________________ 

SOKOL POZOŘICE  

 

● Pozořický SOPEL  
 

 První říjnovou neděli pořádala T.J. Sokol Pozořice již třetí ročník běžeckého závodu 

Pozořický SOPEL (SOkolský PEkelný Lomcovák). Pozvání tentokrát přijalo 9 žen a 17 mužů, 

na které opět čekala náročná trať po kopcích nad údolím Rékoví. 

Mezi ženami na trati dlouhé 5,6 km 

zvítězila Lenka Polachová ze Sivic před 

Alenou Hénkovou z AK Drnovice a Petrou 

Bauerovou z Brna. Z domácích běžkyň 

byla nejlepší Lenka Hýblová se svým 

psem Dagem – na pátém místě. 

Mezi muži na trati 11,2 km dominoval 

Daniel Rubič z Brna před Petrem Hénkem 

a Lukášem Koudelkou, oba z AK Drnovice. 

Nejlepší z domácích borců byl Rostislav 

Machain, který proběhl cílovou rovinkou 

jako jedenáctý. 

 

Odměnou pro všechny za výtečné sportovní výkony bylo příjemně strávené dopoledne 

v nádherně zbarveném podzimním lese spojené s tradiční pohostinností v pozořické 

sokolovně. Ti nejlepší si navíc odnesli diplomy a poháry. 

 Děkujeme všem běžcům za skvělé výkony, všem dobrovolníkům a sponzorům. Ti 

všichni mají zásluhu na tom, že se pozořické běhy stávají příjemným setkáním přátel, kteří 

podlehli kouzlu běhání. To vše přispívá k tomu, aby si naše činnost našla pevné místo ve 

sportovním kalendáři. 

 Přejeme všem pohodové dny a těšíme se na další setkání. 

Emil Klofanda. 

T. J. Sokol Pozořice 
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● Badmintonový turnaj                        
 

V sobotu 17. prosince 2016 uspořádala T.J. Sokol Pozořice ve své sokolovně 

badmintonový turnaj s velmi kvalitním hráčským obsazením. Zúčastnilo se 10 

hráčů z Pozořic, dalších 8 bylo ze Sivic, Šlapanic a Líšně.  

V mužské čtyřhře startovalo 5 družstev, ve smíšené čtyřhře 6 družstev a ve 

čtyřhře žen se mezi sebou utkala 2 družstva. O velmi dobré úrovni turnaje 

svědčí skutečnost, že v mužské čtyřhře se při rovnosti bodů rozhodovalo o 

pořadí podle dosaženého skóre. Družstva do třetího místa obdržela věcné 

ceny. 

 

 VÝSLEDKY: 

  Mužská čtyřhra:  1. Pavel Svoboda a Jan Svoboda                                       

    2. Zdeněk Rígl a Tomáš Rígl  

                                      3. Zdeněk Řičánek st. a Zdeněk Řičánek ml.   

 

           Smíšená čtyřhra:  1. Jan Svoboda a Klára Pšenková  

                                       2. Petr Havelka a Lucie Petrášková 

                                      3. Emil Klofanda a Markéta Klofandová 

 

           Ženská čtyřhra:  1. Klára Pšenková a Pavla Křížová 

                                     2. Marta Brestovská a Marta Šmerdová 

                                    

 

(Redakčně upraveno)                                                                                 Dušan Pšenka, garant turnaje 

T.J.Sokol Pozořice 

 
 

 

SOKOLSKÁ ABECEDA 
 Andělsky má sokol lítat,    Mocným být jak skála tvrdá, 

 Bodrost ke svým ctnostem čítat,   Neústupná bašta hrdá. 

 Celým mužem, paže statné,    Otužile v každé době 

 Čilým býti v práci zdatné.    Pravdou kráčet ke svobodě, 

 Důstojným buď v každém kroku,   Rázně hájit věc svou svatou, 

 Elegantně drž se v skoku,    Řeč mateřskou českou, zlatou. 

 Formy ladně zušlechtěny,    Srdce čilé, plné vznětu, 

 Galantním po boku ženy.    Švarný, vždycky hotov k letu 

 Hotov pro vlast v zápas jíti,    Tužit se ke vlasti zdaru, 

 Chladnokrevně v hrůzy zříti,    Úhlavnímu vrahu k zmaru, 

 Ideály v mysli chovat,    Vlasti jen a lidu žíti, 

 Jarost v údech udržovat,    Zisk ni slávu cílem míti, 

 Krásu těla s duchem pěstit,    Žižky bratra jméno ctíti. 

 Lásce k vlasti cestu klestit,    
Vybráno ze sborníku  

„125. výročí založení královopolského Sokola“ 
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SOKOL BUČOVICE 
 

Žákovský turnaj ve volejbalu 
 

Oddíl volejbalu Sokola Bučovice uspořádal v sobotu 12. listopadu 2016 turnaj ve volejbale 

žáků. Zúčastnila se družstva Sokola Letovice, VS Drásov, Lokomotivy Břeclav a domácího 

Sokola. Hrálo se systémem každý s každým, na dva vítězné sety, rozhodující set ve 

zkrácené podobě, tie breakem.  

Hned v prvním utkání probíhal vyrovnaný a napínavý souboj mezi domácími žáky a Leto-

vicemi. Vítězství 2 : 1 si nakonec odnesli žáci Letovic. V dalším utkání favorizovaný Drásov 

nedal šanci družstvu Břeclavi a zvítězil 2 : 0. Břeclavští pokračovali v nevýrazném výkonu a 

v dalším utkání podlehli žákům Letovic 0 : 2. Domácí žáci zaskočili favorita z Drásova a 

dokázali zvítězit 2 : 1. V nejhezčím utkání turnaje pak sokolové z Letovic porazili Drásov 2 : 1 

a stali se tak vítězi celého turnaje. V posledním utkání, které rozhodovalo o druhém místě, se 

žáci Břeclavi vypjali k výbornému výkonu a po velkém boji porazili domácí 2 : 0.  

Turnaj přinesl celou řadu výborných volejbalových bitev, umožnil družstvům poznat svoje 

slabiny i přednosti. Trenérům pak ukázal možnosti, jak zlepšit výkonnost jednotlivých 

družstev.  

Poděkování patří všem pořadatelům, rozhodčím, trenérům i jednotlivým aktérům turnaje. 

 

VÝSLEDKY       KONEČNÉ POŘADÍ  

 

TJ Sokol Bučovice – TJ Sokol Letovice   1 : 2  1. TJ Sokol Letovice               6 : 2    7 

VS Drásov – TJ Lokomotiva Břeclav               2 : 0  2. VS Drásov                          4 : 4    5 

TJ Sokol Letovice – TJ Lokomotiva Břeclav   2 : 0   3. TJ Sokol Bučovice              3 : 5    3 

TJ Sokol Bučovice – VS Drásov                        2 : 1  4. TJ Lokomotiva Břeclav       2 : 4    3    

VS Drásov – TJ Sokol Letovice                         1 : 2 

TJ Lokomotiva Břeclav – TJ Sokol Bučovice  2 : 0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Domácí družstvo 

pod vedením 

Martiny Žertové 

reprezentovali: 

  

Ondra Janega, Bert Budík, Štěpán Bílek, Vilém Gottwald, Jakub Tichý, Matyáš Žert a Marek Pajtl. 

 

Jan Forejtek, 

T.J. Sokol Bučovice    
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SOKOL PODOLÍ 

 

Basketbal: Svatomartinský turnaj „miniků“ 

 

Na turnaji startovala družstva SK Vinohrady, Tatran Kohoutovice, Lokomotiva Břeclav a T.J. 

Sokol Podolí. Turnaj byl pořádán jako župní přebory župy Dr. Jindry Vaníčka. 

Sokol Podolí měl opět problém se sestavou. Chyběla tři děvčata, Natálie Jeschke, 

Ilona Kynclová a Valentýna Luková, a také Patrik Halm. Turnaj měl být pro domácí prvním 

vyvrcholením sezóny, ale kvůli absencím hráčů a hráček nebyl. Zájem o basketbal musí být 

100%, jinak soutěžní utkání nemají cenu. Kdyby byli domácí kompletní, tak by výsledky i 

pocit ze hry byly úplně jiné. Do sestavy byli nominování Jan Pleskač a Lenka Černilová. Oba 

byli úspěšní, dali svoje první koše v kategorii U13. 

Utkání byla celkem vyrovnaná, a tak hra bavila snad všechny. Při takto vyrovnaných 

utkáních hráči získávají zkušenosti k nezaplacení. S Kohoutovicemi prohrálo Podolí jen 

proto, že se vyfauloval Šimon Hanáček, který při hře příliš nemyslí. Na svoji obhajobu tvrdí, 

že hraje jako jeho děda, který se prý také vyfauloval v každém utkání???  

Turnaj se vydařil Jakubovi Vlachovi, který vyhrál soutěž o nejlepšího střelce turnaje, 

vstřelil 60 bodů. Na 4. místě této soutěže se umístil Marek Jež a na sedmém zmiňovaný 

Šimon Hanáček. 

Turnaje se zúčastnilo 56 hráčů a hrálo se před početným publikem. Možná proto 

tento 60. turnaj, který pořádá Sokol Podolí, měl výbornou atmosféru a nikdo se nehádal. 

Utvrdily se přátelské vztahy, domluvila se další přátelská utkání. K turnaji patřila tradiční 

svatomartinská husa.  

Ceny předávali členové předsednictva župy Dr. Jindry Vaníčka sestra Helena 

Ryšková a bratr Ivan Mojžíš. 

  

 

 

Výsledky zápasů: 

 

Skóre: 

TJ Sokol Podolí - SK Vinohrady 47 : 18 

Lokomotiva Břeclav – Tatran Kohoutovice 14 : 44 

Lokomotiva Břeclav - SK Vinohrady 21 : 38 

TJ Sokol Podolí - Tatran Kohoutovice 36 : 40 

SK Vinohrady - Tatran Kohoutovice 21 : 50 

TJ Sokol Podolí - Lokomotiva Břeclav 53 : 14 
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SVATOMARTINSKÝ TURNAJ MINIKŮ – 17. 11. 2016 

 

Pavel Rafaj, trenér MINI 

T.J. Sokol Podolí  

* * * 
 

 

Tělocvičná jednota SOKOL PODOLÍ  

 

 

uspořádala v sobotu 14. ledna 2017 v sále podolské sokolovny 

TRADIČNÍ SOKOLSKÝ PLES 

K tanci a poslechu hrála kapela Karla Pešla  

 

   

 

Pořadí turnaje 

 

Skóre 

 

Body 

1. Tatran Kohoutovice 134 :   71 6 bodů 

2. TJ Sokol Podolí 136 :   72 5 bodů 

3. SK Vinohrady   77 : 118 4 body 

4. Lokomotiva Břeclav   49 : 135 3 body 

Nejlepší 

střelci  Body Tým 

Vlach J. 60 Podolí 

Vojtaník F. 28 Kohoutovice 

Ospalá E. 28 Kohoutovice 

Jež M. 21 Podolí 

Svoboda T. 17 Vinohrady 
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SOKOL ŠLAPANICE 

 

Basketbal: Prohra, ale super zápas!   

 

V utkání Českého poháru v Brně, které se uskutečnilo 17. listopadu 2016 

v hale na Morendě, zvítězil tým ČEZ Basketball Nymburk nad naším 

prvoligovým týmem Sokol Šlapanice vysoko 122 : 54.  
Výhra Nymburka se dala předpokládat. Na palubovce bylo vidět, v jaké 

rychlosti probíhá zápas v Kooperativa NBL (Nymburk je třináctinásobným vítězem této 

soutěže) a v jaké v soutěži jen o jeden stupeň níže. Díky rychlým protiútokům hostů skóre 

přibývalo v některých úsecích hodně rychle. Hráči Sokola Šlapanice neměli zpočátku velkou 

odvahu chodit do podkošové mlýnice, a tak koš soupeřů často ostřelovali z dálky. Velice 

dobře si však chodili pro útočné doskoky. Nakonec jich za zápas dokázali započítat osmnáct, 

což bylo o 7 více, než měl Nymburk. Svoji úlohu hrála úspěšnost střelby, která byla u 

domácího týmu bohužel výrazně nižší. 

Zápas se vyvíjel od počátku ve prospěch hostujícího Nymburka. Po šesti minutách byl stav 

9:16 a pak se na dlouhých osm minut 

domácí střelci zcela odmlčeli. Když se 

opět přihlásili ke slovu, svítilo na 

ukazateli skóre 9:40. K poločasové přes-

távce se odcházelo za stavu 24:58.  

Druhý poločas pokračoval v trendu první 

půle. Body stále častěji přibývaly do 

domácího koše a nakonec se diváci 

dočkali i stovky. To se stalo nějakých pět 

minut před koncem zápasu, a přesto se 

ještě hostům podařilo nastřílet dalších 22 

bodů!  

Domácí fanoušci, kterých se na Morendě sešlo docela dost, si zápas nenechalo zkazit 

výrazným vedením hostujícího družstva ani vědomím, že žádný vyrovnaný zápas asi 

neuvidí. Hrdě odměnili potleskem každou akci svého týmu, která skončila košem. Pár 

decibelů přidali, když se domácím hráčům povedl nějaký ten blok nebo zisk či těžká střela 

v časové tísni. Na jejich reakcích bylo vidět, že se přišli basketbalem bavit, protože 

potleskem odměnili i některé akce soupeřů, především těch mladších. Tleskalo se za stý bod 

týmu Nymburka, protože mu předcházelo pěkné uvolnění hráče a efektní smečovaný koš. 

 

 

 

 

Nejlepší hráči utkání:  

Zdeněk Šebela (vlevo) - Šlapanice, 

a Martin Peterka – Nymburk. 

 

 

 

Ceny předávali starosta T.J. Sokol Šlapa-

nice Radek Jurníček a sportovní manažer  

T.J. Sokol Šlapanice Tomáš Hlobil. 
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Po utkání Českého poháru T.J. Sokol Šlapanice – ČEZ Basketball Nymburk 17. 11. 2016 
 

 

 

Hostující mužstvo se šlapanickými basketbalovými nadějemi 

 

 

 

 

 

Zdroj: Webové stránky ČEZ Basketball Nymburk a Tomáš Hlobil (Sokol Šlapanice) 
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SOKOL BRNO - KRÁLOVO POLE 

 

Oslavy 125. výročí založení královopolského Sokola 

 

Z historie Sokola Královo Pole  

V roce 1871 byly první pokusy k založení Tělocvičné jednoty Sokol Královo Pole. Definitivně 

ale došlo k této události až 13. prosince 1891 a roku 1899 se založilo družstvo pro výstavbu 

sokolovny. Sokolovna byla dokončena v roce 1920 na Srbské ulici. 

 

25. října 1936 byla otevřena nová přístavba sokolovny. Zde místní sokolové platili za schody, 

které vedou do menší horní tělocvičny. 

V dalších letech jsme končili se cvičením Sokola několikrát – poprvé za druhé světové války 

(po zabrání německou armádou), podruhé v roce 1952, kdy byla sokolovna předána 

strojírenským závodům. 

V roce 1968 přišli do královopolské jednoty sokolové, kteří ukončili svoji činnost v letech 

1948-1950. Byla to náčelnice ses. Antonie Dostálová a náčelník br. Miloš Jašek. Oba se 

velmi aktivně zapojili do cvičení žactva i dospělých. Až odchod do sokolského nebe ukončil 

jejich aktivitu. 

Potom přišel rok 1989-1990, který opět přivolal sokoly. Někteří se zařadili jako cvičitelé, jiní 

jako činovníci. Byli jsme rádi, že máme zase naši sokolovnu zpět. Dlouho jsme se ale 

neradovali. Po sporu se Sportovním klubem na Vodově ulici jsme – potřetí – o sokolovnu 

přišli a rozsudek naše plány omezil. Bylo to nejen v oblasti sportovní, ale i kulturní. Nemáme 

kde pořádat Besedy Věrné gardy, výstavy apod. Také musíme za každou cvičební hodinu 

platit a na to nám ani dotace z ÚMČ Královo Pole nestačí. 

Cvičení však i v omezeném počtu hodin nezanedbáváme. Celé roky se zabýváme cvičením 

pro všechny věkové kategorie od dětí ve věku jednoho a půl roku až po seniory. V oddělení 

žactva se cvičí sportovní gymnastika, atletika a šplh. Všichni, žactvo i dospělí, se účastní 

nácviků na Sokolské Brno, slety i akademie. Pravidelně jsme se účastnili i Běhu Terryho 

Foxe s příspěvkem na výzkum rakoviny. Erbovní slavnosti Králova Pole jsou také ukázkou 

naší činnosti. 

V naší jednotě byla také úspěšná moderní gymnastika vedená Hanou Bubníkovou a Jiřinou 

Langovou (sestry Machatovy, slavné moderní gymnastky a baletky 60.-70. let 20. stol.), 

později Hanne Langovou. Také oddíl akrobatického rokenrolu, vedený Janou Vincencovou, 

je úspěšný a jediný ve městě Brně a okolí.   

                                                      Eliška Šrubařová 

starostka T.J. Sokol Brno-Královo Pole 
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Slavnostní akademie 

V pátek 25. listopadu 2016 se v kulturním centru Semilasso uskutečnila Slavnostní akademie 

Sokola Královo Pole, a to u příležitosti 125 let od vzniku této jednoty. Celá sláva byla 

zahájena Sukovou fanfárou V nový život, která navodila tu správnou sokolskou atmosféru a 

zaplněný sál naladila na nadcházející krásná vystoupení.  

Než se na pódiu začala střídat tělocvičná i kulturní vystoupení, pronesla svou zdravici 

starostka MČ Brno Královo Pole paní ing. Karin Karasová a také starostka Sokola Královo 

Pole sestra Eliška Šrubařová. Vzdělavatelka jednoty Jana Doňarová připomněla celou 

historii královopolského Sokola od roku 1891 až do dnešních dní a zazněla také zdravice 

starosty Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka bratra Jiřího Růžičky, který se nemohl osobně 

zúčastnit.   

A nyní už nic nebránilo tomu, aby na jeviště vyběhli se svými skladbami ti nejmladší – rodiče 

a děti s pódiovou skladbou Kabely a dráty a předškolní děti se stadiónovou skladbou ze 

Sokolského Brna Cukrárna. V řadě těch, kteří ve svém vystoupení zavzpomínali na Sokolské 

Brno, pokračovaly také mladší žákyně se skladbou Autíčko, ženy se skladbou Pro radost a 

senioři se skladbou Waldemariána.  Žáci a žákyně svým vystoupením v prostných připomněli 

alespoň jednu disciplínu z další tradiční sokolské činnosti - sokolské všestrannosti.  Sestavou 

se žlutými míči program zpestřily cvičenky z oddílu žen. Krásným sportovním i uměleckým 

výkonem přispěly také královopolské moderní gymnastky. Nepochybně zlatým hřebem 

slavnostního pozdního odpoledne bylo vystoupení členů oddílu akrobatického rokenrolu, a to 

nejen dětí, ale především dospělých, které přijeli podpořit také hosté z Jihlavy.  

Sportovní výkony byly vkusně protkány hudebními vystoupeními našich žákyň z oddílů 

všestrannosti a rokenrolu. Skvěle interpretované lidové či sokolské písně vehnaly slzy do očí 

nejednomu divákovi. Součástí akademie byla také výstava, která na 34 panelech mapovala 

historii i současnost královopolského Sokola a jeho oddílů. 

Slavnostní akademie byla také příležitostí k předání Pamětních listů Sokolské župy Dr. Jind-

ry Vaníčka zasloužilým královopolským sokolům. Celou akademii pak zakončila slova sestry 

starostky.  

Tím však program v Semilasse rozhodně nekončil. Na hosty čekalo pohoštění a zábava u 

cimbálovky.  

Věříme, že se Slavnostní akademie u příležitosti 125. výročí založení Sokola v Králově Poli 

líbila a byla příjemným zpestřením pátečního podvečera. 

Lada Pitrová, 

T.J. Sokol Brno-Královo Pole   

 

 

FOTOGALERIE 
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Pamětní listy Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka obdrželi Eliška Šrubařová, Zdenka Drtilová, 

Zdeněk Najer, Zdeňka Veselá, Mečislav Potůček a Jana Vincencová 
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SOKOL VINIČNÉ ŠUMICE  
 

● Fotbal a děti 

 

FAČR (Fotbalová asociace České republiky) má monopolní postavení na organizování 

fotbalu ve státě českém. Mimo jiné je i tvůrcem předpisů a pravidel, podle kterých se hrají i 

utkání nejmladších kategorií, přípravek. Do loňského roku se utkání dětí sedmi a osmiletých 

hrálo na dva poločasy, a to 2 x 20 minut. Pokud bylo málo dětí a nebylo možné všechny 

hráče střídat, málokterý hráč byl schopen v plném nasazení tento čas odehrát. Letos došlo 

ke změně. Odborníci v matičce stověžaté Praze změnili herní dobu tak, aby nejmladší hráči 

měli délku soutěžních utkání alespoň 60 minut. A jelikož jsou malí, tak se nebude hrát na 

poločasy, ale na čtvrtiny 4 x 15 minut. Starší přípravka, děti 9 a 10 let, budou hrát 68 minut, 

tedy 4 x 17 minut. 

      Když na setkání trenérů přípravek Brno-venkov zazněla tato informace, zvedla se 

vlna nevole. Unisono byly předkládány zcela realistické postřehy a zkušenosti z práce 

s dětmi, a to především od malých oddílů, kde je hráčů málo. Kde základní filosofií je 

umožnit dětem sportování. A když se podaří získat alespoň minimum dětí, začít pracovat pro 

výsledek. Velké kluby, které mají dětí nadbytek, mají zcela jiné možnosti a těm to možná 

vyhovuje. 

      A co se děje v šumické líhni? 

  

Fotbalová přípravka  
 

V podzimní části soutěže dosáhla starší přípravka 

výborného výsledku, z šesti družstev obsadila první místo. 

Vyhrála devět z deseti utkání, nadělila soupeřům 69 

branek a jen 27 inkasovala. Hráčský kádr tvoří Vojtěch 

Cabal, Jakub Čalkovský, Maxmilián Drápal, Jakub Drápal, 

Jan Kohut, Vilém Kotlán, Martin Řežucha, Vojtěch Svačina 

a Martin Šelle. Někdy se však stává, že není dostatek 

hráčů na střídání. Proto by trenéři F. Řežucha a R. Cabal 

přivítali i další hráče narozené v roce 2006 a 2007.  

V zimním období trénují v sále sokolovny v úterý a ve 

čtvrtek od 17.30 do 18.30 hodin. 

 

Mladší přípravka odehrála rovněž deset utkání 

a obsadila podzimní bronzovou příčku. Šest 

utkání vyhrála, vstřelila 80 branek a 68 

obdržela. Družstvo tvoří Dominik Brtník, Viktor 

Cabal, Marek Mikula, Šimon Kříž, Jiří Palzer, 

Michael Pokora, Adam Slavíček, Šimon Stejskal 

a Tobiáš Volek. I v této věkové kategorii 2008 a 

2009 by bylo vhodné zvýšit počet hráčů, kteří 

trénují také v sále sokolovny v úterý a čtvrtek od 

16.30 do 17.30 hodin. 

       

 

Nejmladší přípravka je uskupení určené pro děti narozené v roce 2010, 2011, případně 2012. 

Děti trénují jako předchozí dvě starší skupiny na stejném místě a ve stejné dny, avšak od 
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15.30 do 16.30 hodin. I zde je místo pro další zájemce o fotbal. Zatím nehráli žádná soutěžní 

utkání. Záleží na nich a rodičích, zda se na jaře účastní turnajů minipřípravek. 

      Je třeba poděkovat rodičům, kteří své děti podporují při pravidelném sportování. 

Jezdí s nimi na utkání, nebo je doprovází na trénink a zase zpět. Děti mají nejen pohyb, ale 

velice důležitá je jejich účast na dynamických a kontaktních aktivitách, které je učí řešit 

situace kontaktu, komunikaci a pozitivní hodnocení sebe sama. Jsou situace, které se 

nemusí vyskytovat ve škole nebo v dalších mimoškolních aktivitách. Je povzbudivé vidět, jak 

děti sociálně rostou. Jsou jedinci, kteří při první návštěvě tréninku potřebují přítomnost rodiče 

a pokud překonají začáteční obtíže, jejich sebevědomí roste a jsou lépe připraveni. 

      Všechna uskupení by ráda rozšířila hráčský kádr a přivítala nové hráče. A to jak 

kluky, tak i děvčata. Mohou hrát dohromady až do 15 let věku.  

 Holky a kluci, přijďte se podívat! Pohyb na čerstvém vzduchu ničím nenahradíte. 

Když to nezkusíte, nevíte, zda o něco nepřicházíte. 

 

      Mojmír Ryška, 

T.J. Sokol Viničné Šumice 

 

Výsledky fotbalových soutěží  

 

Podzim 2016 odehrál oddíl kopané domácí utkání v Pozořicích a umístění v tabulkách je 

následující: 

Mladší přípravka je v tabulce na 3. místě. Šest utkání vyhrála a čtyři prohrála, skóre 80:62 a 

získala 18 bodů. Nejlepší střelec Viktor Cabal - 42 gólů. 

Starší přípravka je v tabulce na 1. místě. Devět utkání vyhrála a jednou prohrála, skóre 69:27 

a získala 27 bodů. Nejlepší střelec Vojtěch Cabal - 28 branek. 

Starší žáci hrají na okrese Vyškov soutěž 7+1. V tabulce jsou na 7. místě. Dvě utkání vyhráli, 

jednou remizovali a pět utkání prohráli, skóre 17:32 a získali 7 bodů. Nejlepší střelec Vojtěch 

Drápal - 10 gólů.       

Muži jsou v tabulce na 8. místě. Pět utkání vyhráli, jednou remizovali a sedm prohráli, skóre 

35:34 a získali 16 bodů. Nejlepší střelec Jan Barták - 15 branek. 

 

Ladislav Šedý, sekretář oddílu kopané, 

T.J. Sokol Viničné Šumice 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Potřebujeme gymnastická bradla! 

Koupíme gymnastická bradla pro cvičení žactva, 
pokud možno levně nebo jako dar – stav nerozhoduje. 

 

 

 

Děkujeme za pomoc! 

 T.J.Sokol Viničné Šumice                                                       E-mail: mojmirryska@seznam.cz 

___________________________________________________________________ 

mailto:mojmirryska@seznam.cz
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● Výstava betlémů a perníčků 
 

O posledním listopadovém víkendu byly v místní sokolovně po dvou letech ke zhlédnutí 

betlémy. Celkem byste jich napočítali 290. Letos mohlo bystré oko návštěvníka zaznamenat 

opět nové exponáty. K této bohaté sbírce přispělo několik místních a také několik 

přespolních sběratelů ze Sivic, Dražovic nebo Jiříkovic. Historický koutek svým tématem 

„ruční práce“ představil také několik zajímavých kousků. 

Výstava by ovšem nebyla úplná bez prodejní výstavy perníčků. Těch bylo 

opravdu nepočítaně a hlavně nejkrásnější prostorová dílka byla 

v mžiku s prvními návštěvníky pryč. Na jarmarku si mohli přijít na své 

milovníci mýdel, ubrusů a prostírání či pedigových i jiných ozdob a 

drobných dárků. Rodiče také mohli obdivovat výtvory svých dětí, ať 

už se jednalo o zdobení perníčků nebo vymalovávání betlémů. 

Nedělní odpoledne pak patřilo dětem z MŠ a ZŠ Viničné Šumice, které 

svými básničkami, scénkou a také písničkami na flétničky navodily předvánoční atmosféru 

snad ve všech přítomných. Jako host zde také zazpívala mladší schola pozořické farnosti. 

Pondělní dopoledne pak na výstavu zavítali poslední návštěvníci – školáci z místní MŠ a ZŠ. 

     O organizaci a shromáždění exponátů se zasloužily ženy z místní organizace KDU-

ČSL, o občerstvení se postaraly členky Tělocvičné jednoty Sokol Viničné Šumice, k nimž 

patří i ty, které pečou a zdobí perníčky. Těm všem a také prodejcům a těm, kteří byli ochotní 

zapůjčit své betlémy na výstavu, patří velké poděkování. 
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● Vánoční výtvarná dílna 
 

Nechce se věřit, ale zdá se, že čas ubíhá nějak moc rychle. Nestačili jsme se ani pořádně 

nadechnout a do Vánoc zbývá jen pár dní a to je nejvyšší čas na Vánoční výtvarnou dílnu. 
      V sobotu 10. prosince v 9 hodin ráno nastoupilo v sokolovně 45 dětí, aby ukázaly své 

výtvarné schopnosti a vyrobily pro sebe a své blízké malé dárečky pod stromeček. A opět 

jako vždy pod vedením sestry Ludmily Nedorostkové začaly s velkým nasazením vyrábět. 

Ovšem po obědě elán opadl, a tak jsme si trochu zacvičili. Ti malí vyslechli pohádku a 

neposedové řádili po sále. Ve 14 hodin všechno tohle skončilo. Zbývá jen uklidit sál a 

rozloučit se s hezky vydařeným dnem. 

      Všem, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli, patří velké díky. Poděkování patří 

asistentkám paní Janě Vlčkové, Gábině Paulíkové, Zdeně Holubové, Marii Weissové, Janě 

Železné, Romaně Ondráčkové, Lidce Šafaříkové a Monice Divácké. Díky patří též Zdeně 

Puklové a Ivanu Mojžíšovi a nesmím zapomenout na kuchařky paní Lidku Pospíšilovou, 

Jiřinu Křížovou, Mirku Valehrachovou a Vojtěšku Klvačovou. Také fotbalovému oddílu žáků, 

který nám připravil sál. 

      Teď zbývá popřát všem hezké, klidné a spokojené vánoční svátky a na závěr 

básničku od malých umělkyň, a to Zuzky Bendové, Anet Bajerové, Káji Vystavělové a 

Andrejky Muselíkové: 

 

 Už jsou tady vánoce,  Druhou svíčku zapálíme, Zapálíme čtvrtou svíčku, 

 opět zase po roce.  Mikuláši zazpíváme.  Pustíme se do perníčků.  

 Koupíme si nový věnec, Andílek nás potěší,  Za šest dní je Štědrý den, 

 s podzimem je právě konec. Čert nás zase postraší. Těšíme se jen na něj. 
 

 Zapálíme svíčku první, Zapálíme třetí svíčku,  Už je tady Štědrý den. 

 Pustíme se do pečení.  Těšíme se na klouzačku. Pod stromečkem bude  

 Na telku se podíváme,  Začneme shánět stromeček                  náš splněný sen.

 Vánočně se naladíme.  A pro své blízké dáreček. Každý dostal, co si přál, 

         připadal si jako král. 
 

 

Ludmila Nedorostková. 

T.J. Sokol Viničné Šumice 
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SOKOL BRNO-ŘEČKOVICE 
 

Závěr roku v řečkovickém Sokole 
 

Položením kytice a zapálením světel u pietního místa v 

sokolovně a u Lípy svobody, vysazené před sokolovnou 

v roce 2010 k 110. výročí založení samostatné tělo-

cvičné jednoty, si 17. listopadu 2016 řečkovičtí sokolové 

připomněli „Den boje za svobodu a demokracii“. 

  

 

 

 

V neděli 4. prosince 2016 uspořádal společenský odbor „Řečkovická třináctka“ již tradiční 

Mikulášskou besídku. Tak jako každým rokem, dopoledne i odpoledne, proběhla před 

zaplněným sálem také již tradiční sestava programu - čtyři klasické pohádky, které se 

prolínaly s tanečními a hudebními vsuvkami. Závěrem přišel Mikuláš doprovázen čerty a 

anděly, kteří rozdávali dětem dárkové mikulášské balíčky finančně hrazené ÚMČ Brno- 

Řečkovice a Mokrá Hora. Adventní atmosféru pomáhaly dotvářet členky klubu Soroptimist  

Brno I prodejem výrobků chráněných dílen a výborným vánočním punčem. 

Závěrem je dobré si připomenout již celé čtvrtstoletí trvající tradici této akce, u jejíhož zrodu 

stála již uvedená Řečkovická třináctka, a současně poděkovat všem, kteří celých 25 let vždy 

obětavě  pomáhali a tím přispívali k jejímu zdárnému průběhu.  

 

Jana Bartoňková, 

T.J. Sokol Brno-Řečkovice 

 

SOKOL BRNO V – Černá Pole 

 

 

 

Mikuláš s andělem a čerticí  

nadělovali také sokolským 

dětem v Brně–Černých Polích. 

        

 

Marie Pošmůrná, 

T.J. Sokol Brno V 
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SOKOL BRNO-ŽIDENICE 
 

Silvestrovský pochod Mariánským údolím 
 

Městská část Brno-Líšeň každoročně pořádá Silvestrovský pochod 

Mariánským údolím a tradičními účastníky jsme také my, seniorky 

Sokola Židenice. Ani na Silvestra 2016 jsme nechyběly a na startu 

jsme se sešly v hojném počtu. Některé šly sólo, jiné přibraly rodinné 

příslušníky, jako např. manžela nebo psa. Vyzvedli jsme si účast-

nické kartičky a spolu s dalšími mnoha pochodníky vyrazili na trať. 

Počasí bylo mrazivé a po celý pochod nám svítilo sluníčko.  

První kontrola byla u Muchovy boudy. Kromě razítka s obrázkem 

medvěda nám kontrola nabídla i panáčka rumu a takto osvěženi 

jsme pokračovali v cestě. Vystoupali jsme lesem na další kontrolní 

místo. Tady měli jenom klasické razítko MČ 

Brno-Líšeň, ale razítkoval sám líšeňský 

starosta pan Břetislav Štefan. Kromě čaje 

zde nabízeli také výborný svařák. Na třetím 

stanovišti pod kopcem bývá vždy připraven 

nějaký zábavný test. Tentokrát to byl 

„Audiostop“, kdy účastníci hádali, ze kterého 

filmu je předvedená „hláška“. Kdo odpověděl 

správně, mohl si vybrat buď samolepku, nebo 

tenisák. Na kontrolním razítku byl zobrazen 

slon, a kdo chtěl, dostal na zahřátí čaj 

s rumem nebo bez. To už jsme se blížili do cíle, který byl v budově líšeňské radnice na 

Jírově ulici. Po příchodu dostal každý diplom – a další čaj, obohacený rumem - vždyť je 

Silvestr! 

Domů jsme se rozešli s přáním, abychom nastávající rok 2017 prožili šťastně a my sokolky 

se ve zdraví scházely jak v tělocvičně, tak na turistických výletech. 
 

PF 2017 
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Před startem (ještě nejsme všichni!) 

 

 

 

 

 

Helena Ryšková 

Foto Míla Přichystalová                                                                        za seniorky Sokola Brno-Židenice 

 

 

_______________________________________________________ 
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V Ý R O Č Í 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Alois Hudec, olympijský vítěz 

 

23. ledna 2017 uplyne 20 let od úmrtí vynikajícího 

gymnasty a trenéra, sokola Aloise Hudce.  

Narodil se 12. července 1908 v Račicích na Vyškovsku 

v sokolské rodině. Se sportem začal v Sokole Račice. Od 

roku 1923 trénoval v Brně, kde se učil ve Zbrojovce. Na 

prvním mezinárodním závodu, mistrovství světa v Paříži 

v roce 1931, vybojoval pět zlatých medailí za cvičení na 

kruzích, bradlech, hrazdě, ve šplhu a víceboji. Další zlatou 

medaili získal v Budapešti (1934) a v roce 1936 zvítězil na 

olympijských hrách v Berlíně ve cvičení na kruzích, kde 

jeho mistrovským kouskem byl rozpor střemhlav.  

Na mistrovství světa v Praze v roce 1938 získal další 

dvě zlaté medaile. 

Druhá světová válka jeho kariéru přerušila a definitivně 

se závoděním skončil v roce 1947. Po ukončení aktivní 

sportovní kariéry se věnoval cvičitelské a trenérské 

práci. Zemřel v Praze 23. ledna 1997 ve věku 88 let.  

V roce 2016 v anketě Sportovec roku získal Alois Hudec 

Cenu Emila Zátopka za celoživotní přínos sportu.                                                                                                                     

                                                                               

   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

             

                                

          Pamětní deska na sokolovně v Račicích 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Wikipedie 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1923
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zbrojovka_Brno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0plh_na_lan%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Budape%C5%A1%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/1934
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1936
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1947
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sportovec_roku
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„Legie 100“ – projekt ČsOL ke stému výročí vzniku Československa 

 
 „My, členové Československé obce legionářské, 

považujeme Sokol za svého staršího bratra a stále platí, 

že bez sokolů by nebylo československých legií a bez 

nich samostatného československého státu. Sokolové 

stáli u zrodu roty Nazdar, první čs. legionářské jednotky 

ve Francii, stejně jako byli iniciátory a prvními vojáky 

              České družiny v Rusku.  

Do čs. legií vnesli sokolové na všech frontách 1. světové války duch vlastenectví, bojové 

soudružnosti, odvahy a cti a v boji za samostatnost našeho státu, svobodu a demokracii 

neváhali v řadách legionářů obětovat své životy.“  

(Z dopisu předsedy ČsOL Pavla Budinského starostce ČOS Haně Moučkové  

k 150. výročí založení Sokola r. 2012). 
 

 

Cílem projektu “Legie 100” je v souvislosti s blížícími se oslavami 100. výročí založení 

Československa připomenout zásadní historické zásluhy československých legionářů. 

Projekt je naplánován na dobu šesti let a v jeho rámci se mimo jiné počítá s obnovou hrobů 

legionářů, s péčí o válečné hroby vůbec, s pietními akty, výstavami a přednáškovou činností, 

s pořízením replik legionářských stejnokrojů a výzbroje, zřízením muzea legií a zakladatelů 

státu, natočením velkofilmu o historii vzniku státu a dalšími akcemi. Realizace začala už v 

roce 2009, neboť projekt je velmi rozsáhlý a zahrnuje obrovské množství přípravných prací a 

řadu dílčích úkolů a aktivit. 

Projekt “Legie 100” by měl napomoci posílit národní uvědomění a národní 

hrdost, jakož i zvýšit prestiž ČR. Legionáři nasazovali své životy nejen na 

frontách první světové války a po ní, ale významnou měrou se podíleli i na 

aktivním odporu proti německým okupantům v průběhu druhé světové války.  

 

 

Zdroj: webové stránky Čs. obce legionářské 

 

 

 

______________________________________ 

 

 


