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ÚVODNÍ SLOVO  
_________________________________________________________________________________ 

 

Milé sestry, vážení bratři, všichni sokolští příznivci! 

 

 Rok 1962 byl rokem 100letého výročí vzniku naší sokolské 

organizace. Ve stínu socialistické II. celostátní spartakiády (konané 

v roce 1960) jsme si v našich srdcích a pouze jen v kruhu našich 

nejbližších mohli připomenout všechny naše sokolské úspěchy i 

nezdary na dlouhé cestě od vzniku Sokola až po památný XI. vše-

sokolský slet v roce 1948, který byl na dlouhá léta naším posledním 

sokolským svobodným projevem. Opět nabytou občanskou svobodu 

jsme získali po dlouhých letech totality až v roce 1990. 

Rok 2018 je rokem 100. výročí vzniku samostatného Československa. Náš první prezident 

Tomáš Garrigue Masaryk tehdy prohlásil „Nebýt sokolů, nebylo by legionářů a nebýt legií, 

nebylo by samostatného Československa“.  

 Buďme hrdí na naši sokolskou minulost. V rámci celorepublikových oslav bude naším 

velkým příspěvkem konání XVI. všesokolského sletu, kterému budou předcházet župní slety, 

samozřejmě s  účastí zástupců jednot naší Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka.    

 Dovolte mi na začátku roku 2018 Vám všem popřát pevné zdraví, štěstí, hodně 

životního elánu, rodinné pohody a sokolských úspěchů.           

„NI ZISK, NI SLÁVU, TUŽME SE a NAZDAR!“ 

  

                                 Váš župní starosta     

 Ing. Jiří Růžička 

 
 

__________________________________________________________________________ 

  

 

 

„Sokol je krásný příklad toho bratrství,  

které si všichni přejeme  

a které je opravdu pevným základem  

naší republiky a – já doufám – celé Evropy a lidstva. 

Nezapomeňme, že přes ty různosti stavu, 

vzdělání a jakkoli se jmenují,  

konečně jsme všichni lidé a bratři.  

Buďme tedy všichni slušnými lidmi!“ 

T. G. MASARYK 
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100 LET REPUBLIKY A SPORT 
 

 V roce 2018 oslaví Česká republika 100. výročí založení samostatného státu. 

Významnou stopu v tomto českém století zanechal bezesporu i sport. Vynikající sportovci a 

také reprezentační týmy v řadě sportů proslavili náš národ po celém světě. Sport se také po 

celou dobu podílel na utváření zdraví a charakteru národa, a to díky propagaci zdravého 

životního stylu a hodnot se sportem spojených, jako jsou odhodlání, odvaha, svoboda, 

čestnost. A v neposlední řadě i národní hrdost - vždyť právě během špičkových sportovních 

klání lidé nejvíce projevují sounáležitost se svým státem. 

 Proto je rok 2018 mimořádným i pro český sport. Je pro nás příležitostí připomenout, 

jaké sportovní příběhy náš národ v posledním století provázely. Nejvýznamnější sportovní 

organizace se proto rozhodly, že se postaví do čela oslav, jejichž vrcholem bude nejen 

vystoupení českých sportovců na Zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu, ale 

také XVI. všesokolský slet 2018. 
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SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST  
_________________________________________________________________________________________  

 

Odbor všestrannosti vykročil do sletového roku 2018  
 

Vážené sestry, vážení bratři,  

na prahu jubilejního sletového roku mi dovolte za odbor všestrannosti župy popřát všem 

členům i příznivcům hodně štěstí, zdraví, radost z pohybu a sokolského odhodlání! 

Pro letošní rok bude třeba nejen nadšení, ale zejména dostatek energie, součinnosti 

a vstřícnosti. Velké sousto, které nás v souvislosti s přípravami krajského a následně 

Všesokolského sletu čeká, bude náročné pro všechny – cvičitele, cvičence i organizátory. Ve 

hře jsou nejen velká očekávání, ale přibude řešení nenadálých překážek a úskalí. Každý, 

kdo prošel pořádáním jakékoliv hromadné akce, ví moc dobře, o čem je řeč. K tomu bude 

zapotřebí obětovat nejen spoustu volného času, ale bude nutná také vzájemná komunikace 

a trpělivost, bez kterých by nebyly naše vytčené cíle dosažitelné. Sletové programy 

umocněné oslavou století republiky jsou očekáváním síly sokolského hnutí. Postavme se 

k těmto úkolům čelem jako čestní členové spolku, na který jsme hrdí, a úspěchy i 

nezapomenutelné zážitky se jistě dostaví – prostě a jednoduše: TUŽME SE!  
  

 V čase vrcholících příprav je nezbytná také propagace. Ta nám v minulých obdobích 

mírně pokulhávala, i když jak se říká, po bitvě je každý generál, a ve finančních 

souvislostech to není věc zcela jednoduchá. Přesto se sletový výbor usnesl, že se budeme 

snažit zapojit různé možnosti, abychom oslovili co nejširší veřejnost a Sokol byl vidět. 

Snahou také bude vydání bulletinu, almanachu či jiné tištěné publikace, proto vítáme 

jakékoliv návrhy spolupráce či poskytnutí podkladů. 
 

V současné době již u všech sletových skladeb proběhly nácvičné srazy na úrovni 

celorepublikové i oblastní. Nácviky v jednotách jsou v plném proudu a můžeme prezentovat, 

že naše župa se zapojila do nácviku těchto 9 skladeb: 

Méďové, Noty, V peřině, Cirkus, Cesta, Ženobraní, Spolu. Borci a Princezna 

republika. 
 

Objednávky sletového náčiní již proběhly, poslední možnost objednávek je do 20. 1. 2018. 

Úbory je možno objednat ve 2. kole do 20. 1. 2018, poslední možnost bude do 20. 3. 2018.  

Možnosti ubytování v Praze jsou také zajištěny – objednána je ZŠ Praha 10 – Strašnice pro 

ubytování na karimatkách a Koleje UK Hostivař pro ubytování na lůžkách. Zajišťováno bude i 

stravování. V současnosti řešíme způsob dopravy, zda zajišťovat společně autobusy či řešit 

individuálně. Obě možnosti mají svoje klady i zápory. Bude připravena orientační kalkulace 

obou variant a zjišťován zájem v jednotách.  
 

V okolních župách budou před krajským sletem probíhat také župní slety, a zde jsou jejich 

termíny: 

 

  ●  20. 5. 2018 župa Krále Jiřího 

  ●  27. 5. 2018 župa Pernštejnská 

  ●  27. 5. 2018 župa Slovácká 

  ●    3. 6. 2018 župa Dr. Bukovského 
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I když budou v 1. pololetí roku upřednostňovány secvičné srazy sletových skladeb a 

propagační akce sletu, plánujeme uspořádat tradiční župní přebory - sokolské všestrannosti, 

Zálesácký závod zdatnosti, turnaje družstev, ale také vycházky.  
 

Termínový přehled nejbližších akcí  :  
 

   7. únor   Zasedání  N+N 

   9. - 25. únor   Olympijský park Brno  

 17. únor  Zimní vycházka – Arboretum Řícmanice  

 24. únor  Župní přebor v plavání Brno, Řečkovice 

 24. únor  Oblastní sraz skladby Ženobraní, Brno, hala Tesla   

 14. duben  Župní přebor ZZZ  + Soutěžní den v přírodě, Bílovice n. Svit. 

 21. duben  Krajská prezentace sletu + olympijský šplh Brno, Olympia 

 duben   Župní přebor LA Brno, Čichnova 

 duben   Župní přebor SV (SG, šplh), Brno, Židenice  

 duben   Župní turnaj ve florbalu 

 duben   Župní turnaj ve volejbale 

 18. - 20. květen  Přebor ČOS ZZZ 

 26. - 27. květen  Přebor ČOS SV ml. žactvo     

     2. - 3. červen  Přebor ČOS SV st. žactvo     

  9. - 10. červen  Slet JM žup Brno 

 

Ohlédnutí za rokem 2017  
 

V loňském roce nastartovala sletový projekt Sletová dostředná štafeta. Naše župa se 

připojila župní stuhou i sletovým poselstvím a uspořádala doprovodnou župní akademii. 

Zapojilo se 42 žup, 428 jednot a celková trasa měřila 5 163 km.  

● V říjnu byl uspořádán v Brně, Králově Poli župní přebor ve šplhu za účasti 40 závodníků. 

Zastoupen byl téměř ve všech kategoriích (mimo ženy) a výkony závodníků, zejména mužů, 

byly opět výborné. 

● Na pravidelném srazu župních náčelníků v Praze byly projednávány zejména přípravy XVI. 

všesokolského sletu a granty na příští rok - předpokládají se opět příspěvky na standardizaci 

nářadí, náčiní, vzdělávání, župní soutěže a otevřené akce pro veřejnost.  

● Proběhl také tradiční a oblíbený župní sraz seniorů v Husovicích.  

● V listopadu se uskutečnil doškolovací seminář cvičitelů se zajímavou lekcí PaeDr. Hany 

Toufarové, která je u nás jedinou lektorkou novinky v oblasti rehabilitačního cvičení „bez 

bolesti“ – Pain Free. Lekce byla jedinečná a věříme, že se dostane do širšího povědomí 

cvičitelů i cvičenců. 

● Tradičně v Židenicích proběhla také Malá oblast Teamgymu, tentokrát za rekordní účasti 

251 závodníků a 33 družstev, což byl pro organizátory velký oříšek, kterého se však zhostili 

bravurně. Na Oblast východ v Olomouci postoupilo 1 družstvo Malého TG a 3 družstva TGJ, 

která si svými výkony vybojovala postup do přeboru ČOS, který se uskuteční v lednu. 

● Bohužel za skromné účasti proběhl župní sraz pobytu v přírodě, který zhodnotil uplynulé 

období a plánoval akce letošního roku. 

● Před vánočními svátky se uskutečnily i župní přebory týmových sportů, a to v nohejbale 

v Adamově a ve volejbale v Lelekovicích.  

● Rok 2017 jsme uzavřeli tradičním seminářem aerobiku v Černovicích. 

 

Bez obětavé práce členů náčelnictva i ochotných činovníků by úspěšně neproběhly 

všechny pořádané akce, za což všem děkuji.               

Za náčelnictvo župy Hana Kvapilová 
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Župní závod ve šplhu 
 

Dne 19. října 2017 se opět uskutečnil župní závod ve šplhu. Zúčastnily se ho pouze tři 

brněnské tělocvičné jednoty - Královo Pole, Řečkovice a Židenice. Také účast závodníků 

byla menší - 25 v ženských složkách a 14 v mužských složkách, z toho jeden muž z Brna I.  

Závod probíhal v dobrém přátelském duchu a všichni se těšíme na příští závody. 

 Jakub Nantl ze Sokola Kr.Pole 

 

Eliška Šrubařová, 

T.J. Sokol Královo Pole 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Župní turnaj v nohejbalu „ Adamovské nohec“ 
 

V sobotu 28. října 2017 se v hale T.J. Sokol Adamov uskutečnil župní nohejbalový turnaj, do 

kterého se přihlásilo 10 družstev. Za Sokol Adamov bojovala dokonce dvě družstva. Úroveň 

byla dost vysoká, protože na turnaji soutěžili také borci, kteří se v rámci regionu účastní 

různých turnajů v této oblíbené hře. Ale i tak v základních skupinách nebylo jasné, kdo s kým 

bude hrát. Nakonec ale favorité potvrdili, že mají na finálové boje, a tak se o první místo 

střetly týmy Suchdol a AA tým. Po tvrdém boji nakonec zvítězil Suchdol, AA tým obsadil 
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druhé místo a třetí skončily Bučo-

vice. Zástupci Sokola Adamov ve 

složení Svědínek, Trunda a 

Neuman obsadili pěkné 5. místo. 

Při tak velké konkurenci dost 

dobrý úspěch. Všichni zúčastnění 

hodnotili turnaj velmi pozitivně a 

již se těší na další ročníky.  

Za zmínku také stojí, že turnaje 

se zúčastnilo několik generací, 

přičemž nejmladšímu borci bylo 

14 a nejstaršímu 64 let.    

 

                                                                                                            

Miroslav Svědínek, 

T.J. Sokol Adamov 

__________________________________________________________________________ 

 

Vánoční gymnastický dvojboj v Pršticích 
 

Cvičenci ze Sokola Brno-Židenice v sobotu 16. 12. 2017 reprezentovali naši župu na pátém 

ročníku gymnastického dvojboje, který probíhal jako každoročně v Pršticích. Za kategorii I 

nastoupila Alička Krevňáková, za kategorii II Jolanka Janoušková a Vincent Červený.  

 Závodilo se ve dvou disciplínách. Dívky předvedly sestavu na koberci a na lavičce 

(kat. I) resp. kladince (ostatní kategorie) a chlapci sestavu na koberci a hrazdě. Konkurence, 

zejména u dívek, byla obrovská. Závodu se v kategorii I zúčastnilo 35 dívek a v kategorii II 

rovněž 35 dívek. Také vyšší kategorie byly hojně zastoupené. Naši závodníci bojovali 

s velkým nasazením a velmi pěkně se umístili. Na medaili dosáhl Vincent Červený, který 

obsadil 1. místo. Všichni závodníci obdrželi perníkovou medaili, což bylo velmi milé. 

 Všem našim závodníkům moc gratuluji. I když neměli vzhledem k předchozím 

závodům v Teamgymu na přípravu na tyto závody mnoho času, přesto se zúčastnili a 
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statečně bojovali. Už se těšíme na další ročník. Příští rok by mohlo dojet více chlapců! Děkuji 

za pěknou akci všem organizátorům, cvičitelům, cvičencům i jejich rodičům a zejména velmi 

děkuji všem rozhodčím - jmenovitě Václavu Flodrovi, který je zástupcem naší župy 

 Vydařenou akci, konanou pod záštitou Sokolské župy Jana Máchala, vzorně 

zorganizovala T.J. Sokol Prštice. 

 

Jolana Janoušková, Vincent Červený a Alice Krevňáková (všichni Sokol Brno-Židenice) 

 

 Lucie Janoušková, 

                                                                                  T.J. Sokol Brno-Židenice 

__________________________________________________________________________ 

 

Dvě pozvánky do přírody 
 

● Arboretum Řícmanice 
 

Župní vycházky se již staly tradicí 

našeho pobytu v přírodě. Také pro 

letošní sletový rok máme pro vás dvě 

naplánovány. 

První se uskuteční v sobotu 17. února 

2018 a skloubíme v ní zdravý pobyt 

v přírodě se spoustou zajímavých 

informací. Právě v ten den pořádá 

Mendelova univerzita v arboretu Říc-

manice Den otevřených dveří a my 

spojíme vycházku s návštěvou arbo-

reta s komentovanou prohlídkou. 

Sraz je v 9:20 hod. před nádražím v Bílovicích nad Svitavou (odjezd vlaku z Brna – hl. n. 

9:01). Odtud na nás čeká 4 km cesta do arboreta. Předpokládaný návrat je kolem 14. hod. 

Pokud se v arboretu zdržíme, vlakové spojení do Brna je každou hodinu. Lze použít také 

autobusové spojení.  

 

Na akci vás zvou sestra Hana Kvapilová, která vycházku vede, a bratr Zdeněk Najer. 
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● Zálesácký závod zdatnosti 
 

Všestranná soutěž pobytu v přírodě, Zálesácký závod zdatnosti, má u nás dlouholetou 

tradici. Od roku 1999 pořádáme župní kola, vítězná žákovská i dorostenecká družstva 

postupují do celostátního finále.  

 Letos je župní kolo vyhlášeno na sobotu 14. dubna 2018 do bílovických lesů. 

Soutěžní 3–4 členná družstva čeká na 2–3 km trati řešení úkolů. Prověří svoje znalosti a 

vědomosti v oblasti přírodovědy, vlastivědy, historie i současnosti Sokola, Morseovy 

abecedy, topografii a práci s buzolou, zdravovědě i poskytování první pomoci, dovednosti ve 

vázání uzlů, založení ohně, hodů na cíl i zručnosti při rukodělných pracích.  

 Kromě postupových kategorií staršího žactva a dorostu vypisujeme soutěžní 

kategorie mladšího žactva a seniorů.                                

   

 

 

 

 

 

 

               

 

 

/ ▬ ● /● ▬ / ▬ ▬ ● ●  / ▬ ● ● / ● ▬ / ● ▬ ● //                                                                 Zdeněk Najer, 
        župní vedoucí pro pobyt v přírodě 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 
 

Rozloučení se sestrou Marií Frantovou 

Krátce před svými 80. narozeninami, 16. srpna 2017, zemřela sestra Marie Frantová. Do 

historie Sokola Tišnov se zapsala nesmazatelným písmem. Už jako žákyně začala cvičit 

v Sokole a velmi brzy se stala i cvičitelkou. Nejdříve cvičila předškolní děti, později žákyně a 

dorostenky. Její průpravou prošly stovky tišnovských dětí. Nekompromisně vyžadovala 

kázeň, ale přesto byla velmi oblíbena. I díky tomu její svěřenkyně dosahovaly vynikajících 

úspěchů. Svým příkladem a výchovou získávala pro Sokol nové cvičitelky. 

Hlavní náplní její cvičitelské práce, a dá se říci i posláním, se 

však stalo cvičení žen. Pro veřejná vystoupení, sokolské 

akademie a slety dokázala svoje ženy vždy perfektně připravit. 

Postupně se začala zabývat vlastní tvorbou pohybových 

skladeb. Nejprve pódiových, pro menší celky a postupně i pro 

hromadná vystoupení. 

Pro SokolGym a Sokolské Brno vytvořila čtyři hromadné 

skladby. Poslední v roce 2015, kdy její skladbu Pro radost 

cvičilo v Brně více jak 500 cvičenek. Pro tvorbu hromadných 

skladeb měla talent, fantazii a cit při výběru hudebního 

doprovodu. Nikdy nelitovala množství času potřebného pro 

nácvik skladeb. Díky dobrému rodinnému zázemí to Marie 
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vždy všechno zvládla. Nikdo už nespočítá, kolik kilometrů najela za nácviky svých skladeb 

po celé Moravě. I když nechtěla vykonávat oficiální funkce v župě či jednotě, stala se 

uznávanou cvičitelskou osobností nejen Sokolské župy Pernštejnské, ale i České obce 

sokolské. V listopadu 2016 se zúčastnila předvedení skladeb XVI. všesokolského sletu a 

těšila se se svými ženami na nácvik sletové skladby. Bohužel ji to osud nedopřál.  

  

Sokol Tišnov a Sokolská župa Pernštejnská v ní ztrácí nenahraditelnou cvičitelku. 

 

Jan Sláma, župní náčelník 

Převzato z časopisu SOKOL, říjen 2017                                                      Sokolská župa Pernštejnská 
 

 

 
 
 
ZPRÁVY Z JEDNOT 
_________________________________________________________________________________  
 

SOKOL BUČOVICE 

 

● Oddíl sportovní gymnastiky Bučovice oslavil své čtyřicetiny 
 

 Ve dnech 23. a 24. září 2017 proběhly oslavy výročí 40 let činnosti oddílu sportovní 

gymnastiky T.J. Sokola Bučovice, pořádané z pověření Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka. 

Smyslem oslav bylo připomenout činnost oddílu a vzdát poctu letos zesnulému zakladateli 

oddílu Petru Petrželovi. Akce zahrnovala dopolední výstavu o historii oddílu, kterou 

slavnostně zahájil starosta města Bučovice Jiří Horák. Starosta Sokolské župy Dr. Jindry 

Vaníčka bratr Jiří Růžička při této příležitosti předal do rukou Drahomíry Petrželové historic-

kou stříbrnou medaili Miroslava Tyrše, udělenou in memoriam Petru Petrželovi. Výstava 

představila na stovkách fotografií a stručným popisem život oddílu od jeho založení až do 

současnosti a byla doplněna sportovními trofejemi a tematickými tabulemi. Shrnula také 

statistická fakta a náš oddíl se tak může pochlubit tím, že za dobu svého působení jeho 

řadami prošlo 439 dětí (224 hochů a 215 dívek), absolvovali jsme celkem 1.147 závodů (660 

chlapci a 487 dívky) a na našich cestách jsme urazili 145.580 kilometrů.  

 Odpolední program pokračoval sportovní akademií, na které se před zcela zaplněnou 

sportovní halou ZŠ 710 Bučovice představili všichni aktivní cvičenci a předvedli ukázku ze 

svého cvičení. Vrcholem akademie však bylo vystoupení gymnastů a gymnastek ze Sokola 

Brno I, kteří si pro tuto příležitost připravili originální a působivou skladbu. Tečku za akademií 

udělala taneční skupina N-JOY!, která je z velké části tvořena bývalými cvičenkami našeho 

oddílu. Mezi vzácnými hosty akademie jsme mohli mimo jiné přivítat držitelku zlaté 

olympijské medaile z Londýna 1948 paní Věru Růžičkovou a dále dvojnásobného 

bronzového medailistu z Londýna 1948 pana Zdeňka Růžičku. Oba tyto hosty pojilo osobní 

přátelství s Petrem Petrželou a bylo pro nás ctí, že naše pozvání přijali. 

Večerní program byl uzavřen společenským večerem za doprovodu cimbálového seskupení 

Marýnka z Vracova pod vedením Pavla Petržely. 

 Oddíl sportovní gymnastiky Bučovice tímto děkuje všem svým příznivcům za podporu 

a těšíme se na další spolupráci. 

(PeSt) 
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           Výstava o historii oddílu gymnastiky                Stříbrná medaile in memoriam pro Petra Petrželu 

 

                

           Květiny pro sestru Věru Růžičkovou                 Vystoupení gymnastek     

 
 

 

Oslava 40 let oddílu sportovní gymnastiky Sokola Bučovice 
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● II. kolo Českého poháru ve volejbale mužů 
 

 Volejbalový oddíl Sokola Bučovice připravil pro široké okolí příznivců další bonbónek, 

když ve středu 11. října 2017 přivítal na své palubovce v druhém kole ČP volejbalisty ČZU 

Praha. Na dvě stovky diváků v hale ZŠ 711 bylo zvědavo, jak domácí Sokol, 

několikanásobný vítěz druhé ligy, obstojí v konfrontaci s extraligovým celkem. Trenér ČZU 

Miroslav Malán přivezl do Bučovic mladé družstvo, ve kterém znalci tohoto sportu objevili 

pokračovatele známých volejbalových osobností nedávné minulosti, jako byli Démar, 

Svoboda nebo Kop. A bylo se na co dívat. 

 V prvním setu se oba celky přetahovaly o vedení, až v koncovce domácí družstvo 

proměnilo setbol a ujalo se vedení. Ve druhé sadě předvedli Pražané po vyrovnaném 

začátku na podání nebývalou šňůru, to když dvoumetrový reprezentační nahrávač Démar 

proměnil osm podání a ČZU tak srovnalo stav zápasu. Třetí sada přinesla opět vynikající 

volejbal extraligové úrovně, ale ve čtvrté sadě se již projevila lepší trénovanost a fyzická 

připravenost extraligového celku. Domácím docházely síly, ČZU zpřesnilo hru, přidalo na 

rychlosti a tvrdosti podání a hlavně Kuboš a Kuliha svým podáním zcela rozvrátili přihrávku 

domácích. Pražané tak dokráčeli v po-

hodě k celkovému vítězství.    

Diváci přesto neodcházeli nespokojeni. 

Ve třech setech viděli vynikající volejbal 

vysoké úrovně. Také domácí trenér 

Zbyněk Čížek slyšel od Miroslava 

Malána slova chvály na výkon svého 

celku, kdy trenér ČZU přiznal, že ve 

třetím setu se obával o výsledek utkání. 

 

  

Na bloku (v modrém) domácí Bulko  

a Mlčúch, smečuje Kuboš 

 

 

  

 II. kolo ČP:  T.J. Sokol Bučovice – ČZU Praha 1 : 3 

   Sety:  25 : 23, 18 : 25, 23 : 25, 6 : 25 

 

 Sestavy:   

 Sokol Bučovice: Přikryl, Jelínek, Pavlovský, Bulko, Zajíček, Šimko, Neubauer, Duda, 

       Mlčúch, Kromus, Dítě, Bence, trenér Zbyněk Čížek 

 

 ČZU Praha: Svoboda, Tobíšek, Kuliha, Kuboš, Pavelka, Démar, Kočka, Patočka, 

             Horák, Kop, Kovařík, trenér Miroslav Malán 

 

 

 

 Jan Forejtek, 

T.J. Sokol Bučovice   
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● Bučovičtí poprvé v historii opanovali republikové přebory ČOS v Chocni 
  

 První letošní novoroční test absolvovali volejbalisté na republikových přeborech ČOS 

v Chocni. Tato tradiční akce má velmi dobrou sportovní úroveň, neboť se jí účastní 

prvoligový tým Sokola Dobřichovice (letos 2 týmy), extraligoví junioři VK Ostrava, domácí 

nedávný účastník 1. ligy Choceň, Sokol Brno 1 a další týmy (Šlapanice a Pálkovice). 

Hned první utkání jsme sehráli vítězně 2:1 

s favoritem z Dobřichovic, poté porazili 2:0 

Šlapanice a v utkání o vítěze skupiny 

vyhráli 2:1 s nadšeně hrající Ostravou. To 

znamenalo, že jsme překvapivě v neděli 

zahájili semifinále s týmem Pálkovic. Po 

vítězství 2:0 jsme čekali na svého soupeře 

ve finále. Dobřichovice prohrály s Ostra-

vou, která posílena o extraligového 

smečaře Lukáše Vašinu chtěla obhájit titul 

z minulého roku. Ve finále se hrál pěkný 

volejbal. Útoky na naší straně často zakončoval univerzální hráč Pepa Mlčůch, na straně 

Ostravy nejlepší smečař turnaje Vašina. O vítězství rozhodla šňůra v tiebreaku za stavu 

10:10, kdy jsme utekli na rozdíl 4 bodů a poté využili druhý mečbol. Překvapivým vítězem 

republikového šampionátu České obce sokolské se tak po kvalitních výkonech stali naši 

hráči. 

 Turnaj byl velmi dobrou přípravou před začátkem druholigové sezóny, kterou 

zahájíme na palubovce 2. týmu soutěže Volejbalu Ostrava. 
 

Sestava Sokola Bučovice: Kromus, Bulko, Nezdařil, Dítě, Mečiar, Mlčůch, Přikryl, Šimko, 

Bence, Neubauer, Auer, Zajíček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbyněk Čížek, 

T.J. Sokol Bučovice 
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SOKOL BRNO-LÍŠEŇ 
 

Líšeňská jednota oslavila 125 let 
  

Úctyhodné jubileum 125 let od založení 

sokolské jednoty oslavila líšeňská 

veřejnost slavnostním setkáním v 

historickém malém sále sokolovny v 

Líšni v sobotu 25. listopadu 2017. 

Státní hymnou uctili přítomní všechny 

předcházející generace budující 

postupně jednotu, sokolovnu a její 

prostředí, i všechny ty, kteří položili 

život za svobodu naší republiky nebo 

byli perzekvováni v období totalitních 

režimů.  

 

Prapor jednoty, odhalený při příležitosti 30 let trvání jednoty v roce 1922, shlížel na bohatý 

vstupní program, který setkání uvedl.  

"Vykročte rázně do dalších let..." -             "Jste tradiční součástí veřejného života obce ...."  

(župní starosta Ing.Jiří Růžička)        (starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan) 

        

Jako hosté pozdravili jednotu a všechny přítomné Mgr. Břetislav Štefan, starosta Městské 

části Brno-Líšeň, a bratr Jiří Růžička, starosta Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka. Za 

dlouholetou práci v jednotě byli vyznamenáni sestra Hana Závodská a bratr Josef 

Ehrenberger. Oba obdrželi pamětní talíře s věnováním. Hana Závodská již více jak 25 let 

tančí, vede a organizuje taneční skupiny. Stala se důstojnou nástupkyní Libuše Navrátilové, 

zakladatelky tohoto odvětví v Líšni. Josef Ehrenberger je hybnou silou oddílu malého fotbalu 

od jeho založení v jednotě v roce 1995. S dlouhým potleskem ve stoje se setkalo i 

poděkování s kyticí bratru Karlu Kašparovi za jeho dvacetiletou práci ve prospěch jednoty ve 

funkci starosty.  

 Nově designovaná náčelnice jednoty sestra Hana Chmelová pak uvedla vystoupení 

našich tanečních skupin (Střevíčky, Mystery a Roxane), která se střídala s vystoupením 

líšeňských dětí Národopisného souboru "Líšňáček", včetně těch nejmenších. Taneční 

skupiny předvedly části svých pódiových vystoupení vhodné pro prostory malého sálu, 

"Líšňáček" pod vedením Mgr. Heleny Vrchotové zavedl diváky do bohatství líšeňského 
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dětského folkloru. Všechna vystoupení 

pak byla věnována náboru vedoucích 

právě pro dětské kategorie. Spontánní 

reakce profesionálního "baleťáka" Karla 

Fuchse, který si přišel do přísálí pro 

nejmenší tanečnici (cca 3 roky) a přinesl ji 

jako pohybový talent ještě jednou ukázat 

aplaudujícímu publiku, byla dojemným 

završením této části programu.  

      

Sokolské mládí vystupuje a zve do svých řad 

(Taneční skupina Roxanne ve skladbě 

Hodokvas a choreografii Pavly Černé  

a Michaely Alexové) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sto sokolů a sokolek 

včetně župní delegace 

sledovalo prezentaci historie 

jednoty 

 

Významnou součástí programu byla půlhodinová obrazová prezentace nejdůležitějších 

událostí v historii jednoty doplněná grafy zachycujícími šíři práce, trendy v jednotlivých 

obdobích i variabilitu členstva (bratři Brzobohatý a Slobodník). Uvedla křest knihy autorů 

Brzobohatý R., Ferdusová P., Gottvald A., Honek M., Kašpar M., Weintritt J. a Závodská H. 

"Líšeňský Sokol v proměnách času", kterou vydala jednota právě ke svému 125. výročí.  

V přísálí provázela a doplňovala publikaci výstavka 12 barevných panelů (A0), mapujících 

život jednoty v dalších fotografiích.  

 Publikace je rozčleněna do kapitol "Historie jednoty", zahrnující národnostní vzepětí a 

založení Sokola v Líšni, státotvornou roli Sokola v období první republiky, zápas o 

demokracii na přelomu padesátých let, období tzv. sjednocené tělovýchovy a obnovení 

Sokola a jeho roli v občanské společnosti. Druhá kapitola je věnována Loutkovému divadlu, 

které svou kvalitou i významem sehrálo výchovnou i propagační roli v jednotě od založení v 

roce 1922 až do zániku během let padesátých. Kapitola "Sportovní oddíly" mapuje historii i 

problematická období oddílů, které tvoří dnešní součásti jednoty (basketbal, kondiční 

kulturistika, malá kopaná, stolní tenis a volejbal). Speciální část je věnována sokolskému 

areálu, jeho stavebnímu a prostorovému vývoji a vybavení. Součástí textu je i kapitola 

"Osobnosti", zahrnující dataci a stručnou charakteristiku 90 vybraných osobností dějin 

líšeňské jednoty.  

 Knihu pokřtil s přáním co nejširší čtenářské veřejnosti starosta Líšně B. Štefan, který 

zdůraznil trvalou roli sokolské jednoty v životě obce. Následoval prodej knihy s auto-
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gramiádou, který otevřel debaty a vzpomínky přítomných, názorové střety na doby minulé i 

současné a úvahy do budoucna. Shoda panovala v konstatování, že moderní opodstatnění 

sokolského života spočívá v posilování prvků občanské společnosti. Vážné debaty přešly 

postupně ve volnou společenskou zábavu s tancem, zpěvem národních písní i historických 

písní sokolských. Ve zdech malého sálu z roku 1913 tak rezonovala atmosféra generací 

předcházejících prolínající se s bratrstvím a myšlenkami svobodné dobrovolnosti a 

svépomoci současníků.  

                                                                

                                                                        
Obálka publikace Brzobohatý R. et al. "Líšeňský Sokol v proměnách času". 

Vydal Sokol Brno-Líšeň, 2017, k dostání u sokolníka Sokolovna Brno-Líšeň, Belcrediho 27. 

 

 

Rostislav Brzobohaý (text), Aleš Gottvald (foto) 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

SOKOL PODOLÍ 
 

● Předvánoční čas v Sokole Podolí 
 

Klid, který předchází adventu a vánočním 

svátkům a tiše vplouvá snad do každé 

domácnosti, se neusadil v Sokole Podolí.  

Nejprve jsme ještě před začátkem listopadu 

zorganizovali společnou vycházku na 

Horákovský hrad. Zúčastnily se děti napříč 

všemi oddíly a dokonce i aktivní dospěláci, 

kteří náš Sokol podporují. Počasí nám sice 

moc nepřálo, ale nadšení to dětem 

nesebralo. Trasa vedla k Horákovské mys-

livně, kolem kapličky Mitrovských až 

k Horákovskému hradu. Tady nám děti 
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školou povinné přečetly z informační tabule 

něco z historie hradu a pověstí, které toto 

místo provázejí. Zpáteční cestou jsme šli 

kolem Muchovy boudy, kde jsme zavzpo-

mínali na první basketbalová soustředění, 

která se pořádala právě v těchto místech. 

Vycházka byla velice zdařilá a všichni si 

zaslouží pochvalu. Bylo to hezky strávené 

dopoledne.  

 

 

 

Na svátek svatého Martina jsme uspořádali tradiční Svatomartinský turnaj, který se letos 

konal v kategorii U 11. Soupeři nám byli BK Vinohrady Brno, BA Tatran Kohoutovice a 

Snakes Ostrava. Porazili jsme všechny týmy, až na obávané Kohoutovice. Skončili jsme na 

2. místě. Součástí turnaje byla i „královská disciplína“ a soutěž basketbalových dovedností. 

Díky sponzorům byla na konci turnaje i tradiční svatomartinská husa a víno pro trenéry. 

 Začátkem prosince jsme uspořádali pro děti ze všech oddílů podolského Sokola již 

Druhý ročník vánočního šestiboje. Zúčastnilo se celkem 30 dětí a, jak už název sám 

napovídá, plnilo se šest disciplín – skákání v pytli, lezení po žebřinách, hod balónkem na cíl, 

jízda na šlapadlech, házení kroužků a střelba míčem na branku. Po hezkém společném 

zahájení, kterého se ujala paní učitelka 

Horáčková, se děti rozdělily podle ročníků 

do šesti skupin. Plnění jednotlivých disciplín 

se soutěžící zhostili bojovně a s nadšením. I 

ti nejmenší zvládli splnit všechny úkoly. 

Velký dík patří i rodičům ze cvičení rodičů 

s dětmi, kteří obětovali páteční odpoledne, 

aby mohli se svými dětmi strávit dalších pár 

společných sportovních chvil. Po skončení 

akce bylo vyhlášení vítězů, všechny děti 

dostaly diplom za účast a něco dobrého na 

zub z mikulášské nadílky. 

Kamila Pazuchová a Pavel Rafaj, 

T.J. Sokol Podolí 

 

 

 

 

 

  

„Není šedivých dnů. To jsou jen unavené oči, které nevidí jejich svátečnost.“ 

 

JAN WERICH 
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● Před 130 lety se narodil sochař, sokol a legionář  

Rudolf Březa 
 

Rudolf Březa se narodil 5. dubna 1888 v Podolí u Brna. Vyučil se v sochařsko-kamenickém závodě 

v Brně, kde pracoval pod vedením sochaře Lehmana. Současně navštěvoval i průmyslovou školu 

v Brně. 
 

Díky talentu a vyhraným soutěžím odešel v roce 1907 do Prahy, 

kde se na Umělecko-průmyslové škole učil u prof. Drahoňovského 

a prof. Suchardy. Absolvoval v roce 1913. O rok později se snažil 

uprchnout před válkou do Dánska, na hranicích byl však zastaven 

a musel narukovat do rakouské armády. V Itálii se dostal do zajetí 

a přidal se k čs. legiím, s nimiž se vrátil do vlasti. Po válce zůstal 

v Praze a vypracoval se na jednoho z předních sochařů první 

republiky. Nejvíce se věnoval portrétům, vojenským pomníkům, 

výzdobě nově vzniklých reprezentačních budov nového státu a 

drobné plastice. Jeho díla lze nalézt po celém tehdejším Čes-

koslovensku. Jmenujme např. již neexistující pomník padlým a 

popraveným příslušníkům 33. pěšího pluku Doss Alto v Chebu 

nebo sochu T. G. Masaryka v nedaleké Dobrovici, která měla 

pozoruhodný osud. První socha z roku 1927 byla zničena za války, druhá od R. Březy z roku 

1947 byla odstraněna v roce 1959 a opětovně vztyčena roku 1968, 1973 odstraněna a 3. 

března 1990 znovu odhalena a stojí v Dobrovici dodnes. 

Br. Březa pracoval pro ministerstva, obec 

legionářskou a samozřejmě i sokolskou, 

neboť on sám i jeho rodina se k členství 

v tomto spolku hlásili. Ještě jako student 

navrhl prapor pro sokolskou jednotu ve svém 

rodném Podolí. Dochoval se dodnes a 

v současné době se renovuje. Pracoval i na 

reliéfech, které zdobily VI. všesokolský slet 

v Praze. Pro Sokol navrhl několik odznaků a 

dalších drobných plastik. Ve 20. letech 

v pomníkové tvorbě převažují dva silné 

motivy – rozepjaté ruce a postavy žen (alegorické i konkrétní). Zobrazení sokola vidíme i na 

náhrobní plaketě umělcovy rodiny z roku 1947 v Podolí. Bronzová deska zobrazuje ženu – 

matku Zemi, která schraňuje své děti (plody) do své náruče, a sokol s rozepjatými křídly na 

jejím rameni je odkazem na ideu sokolskou a národní. Další bronzová deska, jejímž hlavním 

motivem je žena a dítě, je zasazená do fasády Tyršova domu. Jedná se o pomník, který stál 

na hřbitově, kde je pohřbena Vincencie Tirschová – matka Miroslava Tyrše, a byl přenesen 

do areálu Tyršova domu. 

 Rudolf Březa pracoval i po druhé světové válce až do roku 1953, kdy vážně 

onemocněl. Zemřel 2. ledna 1955 v Praze ve věku 66 let. Galerii Rudolfa Březy můžete 

navštívit v jeho rodné obci Podolí u Brna. 

 

Kateřina Wágnerová, 

Vzdělavatelský odbor ČOS 

 

Text převzat ze Vzdělavatelských listů ČOS, červen 2017   
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SOKOL BRNO V 
 

Mikuláš v Černých Polích 

 

Marie Pošmůrná, cvičitelka R+D 

T.J. Sokol Brno V 

 

SOKOL BRNO-KRÁLOVO POLE 
 

Mikulášská besídka 
 

Začátkem prosince jsme uspořádali MIKULÁŠSKOU BESÍDKU. 

Účastnily se děti od 2 let, předškoláci, větší cvičenci až po dospělé. 

Děti se na začátku  proměnily v čertíky a na konci v andělíčky. 

Předškolní žactvo předvedlo část sletové skladby ,,Noty", Králíčci, tj. 

děti od 2 let ukázaly, co se od září naučily. Pěkné výkony předvedli 

také žáci a dospělí z oddílu rokenrolu a nechyběla ani ukázka cvičení 

žáků, dorostence a muže na kruzích pod vedením Mečislava Potůčka. 

A kdo hlavně nesměl chybět – to byl Mikuláš, který po každém 

vystoupení odměnil vystupující malým dárečkem.  

  

 

 

 

Eliška Šrubařová, 

T.J. Sokol Brno-Královo Pole 
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SOKOL BABICE nad Svitavou 
 

Babické Vánoce na sokolovně                                                  
 

V předvečer první adventní neděle proběhl 

na sokolské zahradě druhý ročník rozsvícení 

vánočního stromku. Bohatý kulturní program 

zahájila na venkovním pódiu cimbálová 

muzika a krátce na to byl v příjemně 

vytopeném velkém sále historické budovy 

babické sokolovny zahájen kulturní program 

pro nejmenší i trochu odrostlejší děti. Po 

skončení koncertu cimbálovky se na 

venkovní pódium nahrnuly děti z mateřské 

školy, a to nejprve nejmenší Berušky, poté o 

něco větší Motýlci a po nich děti základní školy. Program byl velice hezký, takže některé 

babičky zamačkávaly slzičky v koutku oka. 

 Zatím ve venkovním, tentokráte mrazivém prostoru ochutnávali návštěvníci této 

bezesporu úspěšné akce pochutiny, nabízené místními spolky a rodinami. K mání byl 

hasičský guláš, douzovaná cigára nabízená fotbalisty, opékané prasátko od rodin z 

„Příhona“, pečená krůtí stehna a skvělý grog od rodin Lokajů a Vašíčků. Stánek Školky 

nabízel dětem teplý čaj a rodičům svařené víno, pekařky svoje vyhlášené skvělé koláče, 

Babyka mimo jiné vařenou kukuřici. Sokolové točili pivo a vařili kávu. Nový stánek 

“Hodovníci“ oslovil hosty vínem klasickým i svařeným a různými pamlsky, z nichž nejvíce 

chutnala škvarková pomazánka na výborném chlebu. 

  

Blížila se 18. hodina, na kterou 

bylo určeno rozsvícení vánočního 

stromku. Na opakované výzvy 

zejména dětí rozrazilo bílé světlo 

tmu potemnělé sokolské zahrady. 

Pan farář svým vánočně laděným 

povídáním navodil atmosféru 

křesťanského ducha Vánoc. 
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Potom už následoval dlouho očekávaný 

zlatý hřeb večera, a to vystoupení popu-

lárního zpěváka Petera Nagy, který si 

vzhledem k venku panujícímu mrazu vybral 

vnitřní pódium. Protože je vnitřní prostor 

sokolovny poněkud omezen, nepropadl by 

při tomto velmi hezkém koncertu na zem 

sálu ani špendlík.  

 

Průvodce programem, moderátor Rádia 

Krokodýl Jirka Wiener, sliboval zvědavému 

publiku “hrozné rakouské čerty“. Nakonec se 

ti, co vydrželi, těchto příšer dočkali. Byli sice 

jenom tři, ale byli opravdu „nádherní“ a sklidili 

bouřlivé ovace. 

   Oproti loňskému prvnímu ročníku již plně 

fungovala sokolské restaurace, takže i ti velmi 

zimomřiví se měli kam uchýlit. Slavnostní 

večer poctil svou návštěvou starosta župy Dr. 

Jindry Vaníčka bratr Jiří Růžička. 

       Závěrem je třeba poděkovat babickým 

sokolům, ostatním spolkům a rodinám, které 

se na vydařeném průběhu hojně navštíveného 

večera podílely. 

       

  

NAZDAR v roce 2018! 

Josef Ševčík, 

T.J. Sokol Babice n. Svit. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

SOKOL VINIČNÉ ŠUMICE 
 

Vánoční výtvarná dílna  
 

 Stejně jako v minulých letech připravil Sokol Viničné Šumice pro děti Vánoční 

výtvarnou dílnu. V sobotu 9. prosince dopoledne nastoupilo 45 dětí v sokolovně, aby 

v kolektivu kamarádů strávilo pěkný den. Pod dohledem vedoucích děti vytvářely 

v pracovních skupinách dárečky a přáníčka. Jak jinak než s vánočním motivem. Jako vždy 

do oběda děti pracovaly s vysokým nasazením, ale po chutném obědě, kdy některé děti 

chodily na „nášup“, s blížící se čtrnáctou hodinou už v pomalejším tempu dokončovaly svoje 

výrobky.  

 Díky všem, kteří se této akce účastnili, byla po celou dobu pohoda a příjemná 

předvánoční atmosféra. 
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Vánoční výtvarná dílna v Sokole Viničné Šumice 

 

Jana Železná, 

T.J. Sokol Viničné Šumice 

 

__________________________________________________________________________ 

 

SOKOL ŘÍCMANICE 
 

● Zima na ledě v Řícmanicích 
 

Od loňského roku je v Řícmanicích 

v provozu multifunkční hřiště. V létě je 

možné si tady zahrát např. tenis, 

košíkovou, florbal nebo třeba jezdit na in-

line bruslích. V zimě zde vznikne chlazená 

ledová plocha, která umožní zájemcům 

každodenní bruslení od prosince do 

března. Bruslit chodí nejen místní, ale 

sjíždějí se k nám sportovní nadšenci také 

z okolních obcí.  
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Přestože je hřiště soukromé, podařilo se 

naší jednotě letos uspořádat pro děti 

kurzy bruslení. Velmi mile nás překvapil 

nebývalý zájem téměř 40 dětí. Zkušená 

lektorka paní Petra Kepáková učí děti od 

3 let. Zájemci si zdokonalují základy 

techniky bruslení i hokejové dovednosti. 

Díky finanční podpoře provozovatele i 

obce se tento kurz stal dostupným téměř 

pro všechny. Děkujeme! O výuku bruslení 

mají zájem i dospělí. Tak snad příští rok! 

  

I když jsme obec malá, sportovní zázemí máme pěkné. Multifunkční hřiště navazuje na 

sportovní areál, kde je koupaliště, tenisové kurty a fotbalové hřiště. Jen tělocvičnu máme 

menší, než bychom potřebovali. Ale přesto se v ní pravidelně cvičí, z čehož máme velkou 

radost!  

Ať nás pohyb provází celý nadcházející rok! 

Ivana Hegerová, 

T.J. Sokol Řícmanice 

 

 

● Silvestrovský běh do schodů - nezkusíte to také? 
 

Poslední den v roce, kdy se chystáme na silvestrovské posezení, bilancujeme uplynulý rok a 

přemýšlíme o předsevzetích do toho nového, prožívá rodina Tomášových z Řícmanic trochu 

odlišně. Všichni se připravují na Silvestrovský běh do schodů, který už po mnoho let pořádají 

sousední Bílovice. O tom, že vyběhnout 144 chodů dá zabrat, vědí všichni, je jen otázkou, za 

kolik to bude letos.  Je kondiční cvičení v Sokole, fotbalový trénink a zápasy, bruslení, 

cyklistika, občasný kondiční běh, florbalový trénink dostatečnou přípravou, nebo to chce 

ještě něco navíc? Nestačilo by si je před závodem jen párkrát zkusit?  Jak jsou na tom ti 

ostatní, se kterými se rok co rok poměřují? Takové otázky se nejen honí hlavou, ale 

s blížícím se startem jsou častým tématem hovorů v této rodině. 

 A už je tady chvíle, kdy vybíhá do schodů otec, čtyřicátník a fantastický čas pod 25 

sekund vyráží dech i atletům dvacátníkům v první kategorii. Opět nezklamal a dokazuje, že 

rychlost a dynamickou sílu má stále na rozdávání. Za ním startuje osmiletý Viktor, po něm 

desetiletý Vojta, pak už jen máma Vlasta a děda Mirek. Všichni to zvládli, ti mladší se 

výrazně zlepšili, starší jsou spokojeni, že je to slušné, ale mohlo to být i o trochu lepší. Tak 

příště. A o tom vlastně všechny závody podobného typu jsou. Nastavit si nepokřivené 

zrcadlo a vidět v něm, co jsem udělal pro svou kondici a pro své zdraví za celý rok. Každá 

pohybová aktivita, a mohou to být pro dříve narozené alespoň pravidelné procházky a něco 

z protahovacích cvičení, našemu tělu, naší mysli určitě prospívá. 

  

   

„Kdo se sportem rozjaří, mívá růže ve tváři 

sportuje, la la la, rukama nohama“ 

JAN WERICH 
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Tomášovi ze Sokola Řícmanice 

po Silvestrovském běhu do schodů 

 

S medailemi otec Vladimír, vítěz kategorie nad 40, druhý 

Vojta a maminka Vlasta třetí. Pátý Viktor na svou šanci 

čeká příští rok, kdy nebude mít v kategorii starší kluky, rok 

je v tomhle věku příliš znát. Děda Miroslav také pátý, byť 

má v kategorii i soupeře o 11 let mladší. 

 

 

 

 

 

PaeDr. Miroslav Štípek, 

T.J. Sokol Řícmanice 

 

 

__________________________________________________________________________ 
 

 

SOKOL TELNICE 
 

Zázraky se dějí 
 

Blíží se slet a výročí 100 roků od vzniku naší republiky. Je již obecně známo, že sám slet 

vždy vyburcuje sokolstvo k větší aktivitě. Přesto je patrno, že nás ubývá.  

 Nejinak tomu i v naší tělocvičné jednotě Sokol Telnice, jakožto poslední výspě mužů 

v župě Vaníčkově. Na posledním jsme stáli v první řadě. Ne proto, že bychom skladbu 

bezchybně ovládali, ale prostě proto, že za námi již nikdo nebyl. Všem je nám jasné, že i 

náplň Sokola se mění a rozvíjí se další sporty a odvětví. Bohužel všestrannost jako základ je 

odsunována na vedlejší kolej. Není ani překvapující skutečnost, že vrcholoví sportovci neumí 

ani kotoul, natož suchou vrbu.  

 O to potěšující je skutečnost, že nás při nácviku skladby „Borci“ přibylo. Pravdě-

podobně dáme dohromady 12 možná i více cvičenců. Také je dobré, že přibyvší jsou spíše 

mladší ročníky.  

 Nevím, čím je to dáno, ale u nás se rozvinula dvě odvětví, z nichž se převážně 

rekrutují noví cvičenci. Za prvé jde o kruhový trénink, který dala dohromady střední generace 

se zaměřením na cvičení proti dnešnímu namáhání třeba u počítače. Určitě je úspěšný, 

protože sestry a bratři již naplňují kapacitu sálu sokolovny. No a druhou skutečností je 

rehabilitační cvičení seniorů.  

 Také bych se zmínil o první secvičné v Nových Bránicích. Bylo nás více jak šedesát. 

Mladí tvoří nepřehlédnutelnou skupinu.  Průběh nácviku všichni známe. Přesto si myslím, že 

tentokráte jsme byli i vstřícnější a celou skladbu projeli.  

 Již vícekrát jsem psal co na tuto skutečnost náčelníci a starostové jednot. Nikdy se 

nikdo ani neozval. Co si přát více než zdravý pohyb a setkání na značkách, protože my, kteří 

na nich stojíme, víme dobře proč.  

 Do nového a sletového roku přeji všem hodně spokojenosti a hlavně zdraví. Protože 

pokud je zdraví, je všechno.  Sokolu nazdar!    

Jiří Netolický, svobodný pán na Telnickém mlýně, 

T.J. Sokol Telnice 
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V Ý T V A R N Á    S O U T Ě Ž 
 

Česká obec sokolská vyhlašuje výtvarnou soutěž pro mládež  

k 100. výročí republiky a k XVI. všesokolskému sletu 

 

S O K O L Í C I   M A L U J Í 
 

Propozice soutěže: 

1. Téma: obrázek ze života v Sokole namalovaný libovolnou technikou – tužka, barevné 

pastelky, tuš, vodové nebo temperové barvy apod. 

 

2. Formát A4 

 

3. Kategorie:  a) do 6 let 

  b) od 7 do 9 let 

  c) od 10 do 12 let 

  d) od 13 do 15 let 

  e) od 16 do 18 let 

 

4. Na zadní stranu uveďte čitelně název obrázku, jméno autora, věk, jednotu, župu, 

vedoucího cvičitele nebo trenéra a kontaktní spojení.  

           

5. Jednotlivé obrázky pošlete poštou nebo přineste na podatelnu ČOS v obálce s označením 

Výtvarná soutěž Sokolíci malují. 

         Adresa: Vzdělavatelský odbor ČOS 

  Tyršův dům, Újezd 450/50 

  118 08 Praha 1, Malá Strana  

 

6. Všichni účastníci obdrží pamětní list za účast v soutěži. První 3 účastníci v každé kategorii 

obdrží ceny. 

 

7. Termín odevzdání: do 20. 3. 2018 poštou nebo osobně v obálce. Obrázky v elektronické 

podobě nepřijímáme. 

 

8. Dotazy vyřizuje sestra Jana Rosáková, tel. 732 598 868 nebo e-mail 

j.rosakova@seznam.cz 

 

9. Účastí v soutěži dává každý účastník organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů. Příspěvky zaslané 

do soutěže budou zveřejňovány v tisku a na webových stránkách www.sokol.eu a využívány 

pro marketingové účely. 

 

 

 

V Praze 27. 10. 2017 

 

Zdeněk Mička ,                                              Jitka Viktorínová,  

vzdělavatel ČOS            předsedkyně Komise pro práci s mládeží a seniory 

mailto:j.rosakova@seznam.cz
http://www.sokol.eu/

