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ÚVODNÍ SLOVO  
_________________________________________________________________________________ 

Milé sestry, vážení bratři,  

naše děti, naši spoluobčané, všichni sokolští příznivci! 

 

Jsme téměř v polovině jubilejního roku 100. výročí vzniku naší 

republiky. Mám za to, že mnoho slov při tak významném výročí škodí, 

a proto se „beze slov“ zastavme a promítněme si každý z nás po 

svém uplynulý čas a rekapitulujme si v našich sokolských duších vše, 

co jsme pro naše sokolské ideály, pro rozvoj naší vlasti, dobrého 

vykonali.  

Nechť jsou toho svědky naše slety na všech úrovních, nechť je toho svědkem 

XVI. všesokolský slet v Praze! 
 

 TUŽME SE a NAZDAR!   

                                 Váš župní starosta     

 Ing. Jiří Růžička 

 
 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

„My vždycky budeme maličká minorita ve světě,  

ale když něco pořídí malý národ se svými malými prostředky, 

má to zvláštní a nesmírnou mravní cenu. 

To nevadí, že jsme národ malý; má to své přednosti,  

můžeme se líp znát a žít intimněji; můžeme se víc cítit doma. 

Ale je veliká věc, když malý národ mezi velkými nezůstane pozadu 

a má podíl na práci k vyšší lidskosti. I my chceme zvonit na zvonici světa…“  

 

T. G. MASARYK 
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Krajská prezentace pohybu 
 

Již od sobotního rána 21. dubna 2018 bylo v OC Olympia Brno živo. Sjížděly se skupiny 

sokolů i dalších sportovců a folklorních souborů z jihomoravského kraje k prezentaci své 

činnosti. V 10 hodin zahájil starosta Vaníčkovy župy Jiří Růžička dvouhodinový program, ve 

kterém se pak v pestrém sledu střídala gymnastická, taneční a pěvecká vystoupení, a také 

ukázky skladeb, připravovaných pro XVI. všesokolský slet. O úvod se postaraly mažoretky, 

představili se zde i karatisté a nechyběly ani latinsko-americké tance a akrobatický rokenrol. 

  

 Celý program sledovalo mnoho diváků. Někteří přišli cíleně, jiní šli nakupovat, a 

pokud zrovna moc nespěchali, vydrželi hodnou dobu u pódia. 
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 Velký dík za radostné dopoledne, oslavující pohyb a krásu, patří všem vystupujícím, 

jejich trenérům, cvičitelům a v neposlední řadě také organizátorům.   

 Hlavním organizátorem zdařilé prezentace byla Sokolská župa Jana Máchala, 

v programu byly zastoupeny všechny župy našeho kraje. Vedle sokolů zde vystoupili také 

sportovci z jiných jihomoravských organizací. Přičiněním naší župní náčelnice Hanky 

Kvapilové byla akce prezentována také mediálně. 

Helena Ryšková 
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Šplh v Olympii 

9. ročník Velké ceny jižní Moravy ve šplhu na laně 
 

Jen co skončil program krajské prezentace, na 

pódium v obchodním centru Olympia Brno 

nastoupili k rozcvičení sportovci a sportovkyně, 

účastníci 9. ročníku závodu Šplh v Olympii. Jedná 

se o závod ve šplhu na laně olympijským stylem - 

to znamená, že závodníci-muži musí vyšplhat na 

laně do výšky 8 metrů, žáci, dorostenci a ženy 

šplhají 4,5 metru, všichni ze sedu bez pomoci 

nohou. Ze čtyř pokusů se do výsledku zapisuje 

ten nejlepší. Závod je zařazený do termínové 

listiny České gymnastické federace, je součástí 

série závodů Velké ceny ve šplhu na laně a je 

jedním z nominačních závodů na prosincové 

Mistrovství České republiky.  

Organizátorem letošního Šplhu v Olympii byla 

Tělocvičná jednota Sokol Brno I. Do Brna se sjeli 

nejlepší čeští závodníci včetně medailistů 

republikového mistrovství a závod měl vysokou 

sportovní úroveň. Na startovní listině nechyběl mistr České republiky Aleš Novák ze Sokola 

Šternberk, držitel dosud platného světového rekordu na osmimetrovém laně (4,87 vteřin), ani 

dvojnásobný mistr republiky a držitel dorosteneckého rekordu na laně 4,5 metru Matěj Cigl 

ze Sokola Brno I, který se poprvé představil v kategorii mužů. Vaníčkovu župu reprezentovali 

bratři Jakub, Ondřej a Jan Nantlovi v kategorii mužů a Bořivoj Bergmann v kategorii žáků, 

všichni ze Sokola Brno-Královo Pole.  

 V žákovské kategorii startovalo 11 závodníků a nejlepší z nich byl královopolský 

Bořek Bergmann. Dorostenců šplhalo také 11, ze 17 mužů se na bronzové pozici umístil 

Jakub Nantl. Dívky závodily čtyři a v kategorii Masters (muži starší 51 let) šplhali dva muži, 

z nichž závod dokončil jenom jeden, třiasedmdesátiletý sportovec z Maďarska. 

  

 VÝSLEDKY 
 

 ŽÁCI (lano 4,5 m)  oddíl            rok nar.  nejlepší čas 

 1. Bořivoj BERGMANN  Sokol Královo Pole 2003  4,85 vteřin 

 2. Ondřej KLÍČ    Sokol Radostice 2003  5,01 

 3. Omar DUBEC  Sokol Brno I  2005  5,11 

 

 DOROSTENCI (lano 4,5 m) 

 1. Filip KOTEK   Sokol Brno I  2001  4,02 

 2. Petr HORÁK   Holešov  2001  4,04 

 3. Pavel MAREK  Sokol Brno I  2001  4,35 

 

 MUŽI (lano 8 m) 

   1. Aleš NOVÁK   Sokol Šternberk 1987      5,80 

   2. Matěj CIGL   Sokol Brno I  1999      6,25 

   3. Jakub NANTL  Sokol Královo Pole 1994      6,86 
 

 11. Jan NANTL   Sokol Královo Pole 1996      9,47 

 16. Ondřej NANTL  Sokol Královo Pole 1995  12,64 
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 ŽENY (lano 4,5 m) 

 1. Tereza CIBULKOVÁ  T.J. Pustiměř  2003      7,78 

 2. Veronika ESTERKOVÁ Sokol Brno I  2005      8,77 

 3. Aneta PECHOVÁ  Sokol Brno I  2006  10,23 

 4. Anna CIBULKOVÁ  T.J. Pustiměř  2008  19,17 

 

  

 MASTERS (lano 8 m) 

 1. István SZÖRÉNYI  Hungary  1945  36,00  

 2. Vlastimil RŮŽIČKA   Sokol Č. Budějovice 1953  neplatný pokus 

 

 
Text Helena Ryšková 
Foto Ladislav Müller 
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Krajský sokolský slet – Brno 2018   
 
Neděle 10. června 2018 byla pro jihomoravské sokoly a 

sokolky předpremiérou XVI. všesokolského sletu. 

Krátce po poledni se na Komenského náměstí začal 

řadit průvod. Ve 13 hodin byla na Besedním domě 

slavnostně odhalena pamětní deska, kterou věnovali 

sokolové k 100. výročí vzniku Československa. 

Přítomni byli její autoři, ak. sochař Radim Hanke a 

arch. Robert Václavík. Po krátkém proslovu místo-

starosty Sokola Brno I Michala Doležela pamětní desku 

odhalily starostka ČOS Hana Moučková a starostka 

Sokolské župy Jana Máchala Lída Ryšavá. Zazněla 

česká státní hymna a sokolský průvod se dal na 

pochod. Průvod byl velkolepý: v čele čtyři sokolové na 

koních, za nimi praporečníci s historickými prapory, 

krojovaní účastníci v sokolských i národních krojích a 

pak už řady cvičenců, seřazených podle jednotlivých 

skladeb. Do pochodu hrály dvě kapely a tak v dobré 

náladě přišli účastníci na stadion Sokola Brno I na Kounicově ulici.  

 

 

Na plochu nastoupili praporečníci, všichni cvičenci a po úvodním slově sestry Lídy Ryšavé a 

verších, které přednesla herečka Zdena Herfortová, byla vztyčena česká vlajka, zazněla 

státní hymna a krajský sokolský slet byl zahájen. 
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Jako první vystoupili předškoláci se skladbou 

Noty. Dětem - notám jako osnova slouží 

natažené gumy, cvičitelé představují 

houslový klíč.  

  
 

 

Následující skladba Cesta je určena ženám a 

seniorkám, které už na své cestě životem 

nějaký úsek prošly a ještě je kus cesty čeká. 

Cvičení doprovází známé country písničky, a 

protože všechny sokolky jsou báječné 

ženské, tou závěrečnou je Báječná ženská, 

zpívaná Michalem Tučným.  

 

Stejnojmenný muzikál V peřině posloužil 

jako název skladby pro mladší žákyně. 

Vystoupení je koncipováno jako dvojskladba 

– část dívek využívá ke cvičení molitanové 

kladinky, další cvičí se stuhami. 

 

 

Důkazem, že Sokol spojuje lidi různých 

národností na celém světě, je česko-

slovenská koedukovaná skladba s případ-

ným názvem Spolu, ve které kromě cvičenců 

z Moravy, Čech a Slovenska vystoupili také 

sokolové z Rakouska.  

 

 

 

 

 

 

Svoje gymnastické, atletické i taneční 

dovednosti předvedli děvčata a kluci ve 

skladbě na hudbu Jaroslava Uhlíře a slova 

Zdeňka Svěráka – Děti, to je věc! 
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V další hravé, roztomilé skladbě vystoupili ti nejmenší sokolíci – Méďové spolu s maminkou, 

tátou či babičkou nebo dědou. Skladba je obrazem harmonické pohybové a citové výchovy 

v sokolské rodině při společné hře rodičů s dětmi a utužuje vzájemný citový vztah a radost ze 

společného pohybu.  

 

 

 „Svoboda je svoboda, bez té nelze žít, tu 

nám nikdo neprodá, pro tu musíme se bít.“ 

Tak zní slova jedné z písní Karla Hašlera, 

která doprovází sletovou skladbu, určenou 

cvičencům Věrné gardy a nazvanou 

Princezna republika. Sokolští cvičenci tak 

chtějí oslavit 100. výročí vzniku samo-

statného Československa a připomenout si 

hodnoty demokracie, svobody a vlastenectví, 

které jsou nedílnou součástí činnosti a 

zdravého života v Sokole. 

 

 

Skladbu Vivat Vivaldi! 

předvedli v Brně hosté 

z pražských sokolských 

žup. Byla inspirována 

krásnou hudbou Antonia 

Vivaldiho „Čtvero ročních 

dob“. Pohybově se zde 

snoubí tanec a cvičení, 

jednoduché i složitější 

výrazové prostředky.   

 

 

Moderní taneční směr Hoop dance, tj. tanec s obručí, představuje skladba pro mladou 

sokolskou generaci, dorostenky a mladší ženy. Zábavný, přirozený a ladný pohyb se 

speciálně upravenou obručí nabízí možnost rozmanitosti cviků. Hudební doprovod skladby 

Siluety je od pop-rockové skupiny Mandrage. 
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Mužský prvek vnesla do dnešního sletového odpoledne 

skladba Borci, kterou spolu zacvičili dorostenci a muži. Je 

zaměřena na pohybovou současnost kondičního cvičení 

s využitím prvků naší tělesné kultury a nechybí ani silová 

gymnastika. Emocionální prožitek přináší opakované motivy 

slavné skladby „Přísaha republice“ z X. všesokolského sletu 

v roce 1938. 

 

Skladba pro 

starší žactvo 

s názvem 

Cirkus 

obsahuje 

kromě 

gymnastických prvků také artistické výkony, 

tak jak to ve správném cirkuse má být. Viděli 

jsme přemety, kotouly, stojky, prvky aero-

biku i moderní gymnastiky. U této skladby se 

výborně bavili cvičenci i diváci.  

 

 

 

Tak jako vinobraní je svátkem úrody, tak 

skladba Ženobraní je svátkem pohybu a 

tance. Je postavena na písních Čechomoru 

a Fleretu. Ženy ji zacvičily s chutí a citem.  

 

 

 

 

Na závěr ještě muži z řad Borců vytvořili na ploše číslici 100. Závěrečný proslov a 

poděkování přednesl starosta Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka Jiří Růžička. Také starostka 

České obce sokolské Hana Moučková poděkovala jihomoravským sokolům za uspořádání 

krajského sletu a zároveň všechny pozvala do Prahy na XVI. všesokolský slet. Za zvuků 

písně Moravo, Moravo byla spuštěna státní vlajka a brněnský slet se stal minulostí.  

 

Text: Helena Ryšková 

Foto: Ladislav Müller 
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PODĚKOVÁNÍ 

 

Vážení bratři a sestry župy Dr. Jindry Vaníčka, 

 

    dovolte mi, abych všem aktivním členům poděkovala jménem svým i jménem 

sletového výboru za práci, kterou jste vykonali při společných krajských akcích pořádaných 

k výročí založení Československé republiky a presentace Sokola. 

 V dubnu konaná Sportovní presentace v Olympii se neobešla bez značného úsilí a 

ochoty vašich členů, na kterou jste navázali velice vydařeným župním sletem. 

 Bez obětavé a dobrovolné práce cvičitelů, cvičitelek, jejich cvičenců a cvičenek i 

podpory činovníků by nebylo možno prožít a představit příznivcům Krajský slet jiho-

moravských sokolských žup. Prosím o předání poděkování všem účastníkům   

   

 Prokázali jsme, že Sokol může svojí činností a postoji zaujmout opět významné místo 

v povědomí národa.    

                                                                                              Lída Ryšavá, 

předsedkyně sletového výboru, 

starostka Sokolské župy Jana Máchala 

 

 

    

   Na cestu do sletové Prahy …   

   Zopakujme si sokolské písničky 

 

   Lví silou  

   Lví silou, vzletem sokolím kupředu kráčejme  

   a drahé vlasti v oběti své síly snášejme.  

   A byť i cesta daleká, ta sokolíka neleká,  

   jen mužně, statně kupředu, vždyť drahá vlast čeká.  

 

   Vlast máti až nás zavolá co věrné dítky své,  

   tu mocná paže Sokola zlé škůdce v souboj zve!  

   Tož blahá bude naše slast za oběť svůj i život klást,  

   to svaté heslo Sokola – Za národ, drahou vlast!  

   

   Hoj vzhůru, pestrý Sokole!  

   Hoj vzhůru, pestrý Sokole, hoj vzhůru na svou stráž,  

   nad nejvyšší hor vrchole, ó leť, co síly máš!  

   Jen dál, jen dál, jen výš a výš, až nad oblaků lem,  

   až od hor k horám uvidíš tu celou českou zem.  

 

   Máš ocelové perutě a ocelový spár  

   a v dol jak hledíš napnutě, máš v oku blesku žár.  

   Jen dál, jen dál, jen výš a výš, hle, lovce chraň se, chraň!  

   Čím v letu výš, tím bude spíš ti k smíchu jeho zbraň.  

 

   Hoj vzhůru, český Sokole, až v bouřných mraků  lem,  

   ať s vichrem vidí v zápole tě celá česká zem!  

   Jen dál, jen dál, jen výš a výš, a střez nám prapor náš!  

   Tvá peruť mávej nahoře a dole naše paž.  
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Župní vycházka do arboreta Řícmanice 

V sobotu 17. února 2018 byl v arboretu Řícmanice Den 

otevřených dveří a toho využila naše sokolská župa 

k uspořádání župní vycházky. Sraz byl v Bílovicích nad 

Svitavou u nádraží a než se účastníci, kterých bylo ze 

sedmi jednot celkem 40, vydali po červené turistické 

značce do Řícmanic k arboretu, bratr Vlastík Otáhal 

pověděl zajímavé informace o Lesnickém Slavínu.  

 Byl krásný zimní den, všude ležel sníh a trošku to 

klouzalo. U vstupu do arboreta vítá návštěvníky kamenný 

Památník stromů, na kterém jsou uvedena lidová rčení 

z různých zemí světa, vyjadřující v příslušném jazyce 

(včetně japonštiny) úctu ke stromům a lesům. Prohlídka 

arboreta pak probíhala ve skupinkách, každá měla svého 

lektora z Mendelovy univerzity, který podal odborný 

výklad. V arboretu jsou hlavně jehličnany, je jich tady víc 

jak 100 druhů.  

Ve velikém stanu byla možnost posilnit se výborným kančím gulášem, svařeným vínem a 

jinými dobrotami, k dispozici byl čaj a u ohně si mohl každý opéct špekáčky. Většina 

návštěvníků toho využila a všichni byli spokojeni. 

Vlastimil Otáhal a Helena Ryšková, 

T.J. Sokol Brno V 
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Zálesácký závod zdatnosti - ŽUPA 

 

 Rok se sešel s rokem a máme tu opět jaro. Do činnosti sokolské všestrannosti patří 

také pobyt v přírodě, který má široké spektrum působnosti. Soutěžní aktivitou je ZZZ -

Zálesácký závod zdatnosti, který má v kalendáři činnosti náčelnictva naší župy své místo 

v polovině dubna.  

 Česká obec sokolská vyhlašuje dvě kategorie, starší žactvo a dorost. Závodí se na 

přírodním okruhu, kde na tříčlenná družstva čekají stanoviště, která prověří jejich znalosti 

z oborů, vlastivědy, přírodovědy, zdravovědy a poskytování první pomoci, sokolské historie, 

topografie i práce s busolou. Tabu pro soutěžící nesmí být znalost souhvězdí ani zvládnutí 

šifer, svoji zručnost prokazují v hodech na cíl, práci se sekerou a nožem, rozděláním ohně 

nebo rukodělnou činností. Zvládnout musí i odhad vzdálenosti nebo výšky.  

 My jsme začínali v roce 1999 a hned od počátku si tato soutěž získala své příznivce. 

Za tu dobu se vystřídalo mnoho závodníků. Po 15 letech došlo k útlumu a po tři roky se nám 

nepodařilo získat soutěžící. Zlom nastal v loňském roce, kdy jsme kromě postupových 

kategorií vyhlásili i kategorii mladšího žactva a otevřenou kategorii. Přihlásila se tři družstva.   

  

V letošním roce jsme pořádali již 16. ročník tohoto přeboru a soutěžila 4 družstva v kategorii 

staršího žactva a 4 družstva v otevřené kategorii. Soutěžní trať jsme i letos postavili v krásné 

krajině Bílovic nad Svitavou, jejichž tělocvičná jednota nám poskytla technické zázemí. Velké 

zastoupení měla děvčata a žáci z T.J. Sokol Brno–Židenice pod vedením sestry Jany 

Bauerové, svojí trošku do mlýna přidal i T.J. Sokol Řícmanice. 

Zvítězilo družstvo židenických děvčat ve složení: Šarlota Bauerová, Klára Fejfušová a Eliška 

Kornhauserová, které i s jednou náhradnicí postupuje do republikového finále.  Přejeme jim 

hodně štěstí a úspěchů, i když v soutěži proti chlapcům to nebudou mít vůbec jednoduché.   

 

Zdeněk Najer, 

     župní vedoucí pobytu v přírodě 
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Zálesácký závod zdatnosti - FINÁLE 

 

Celé to začalo příjezdem do Třeboně. Poté rychlá registrace, postavení stanu a už jen 

zábava. Ještě toho večera jsme byli na noční hře, na které jsme se blíže seznámili 

se středem Třeboně, abychom jej znali jako své boty. Za pomoc rytíři z Třeboňského zámku 

a zodpovězení otázek na noční hře jsme byli bohatě odměněni čokoládovými dukátky.  

Další den ráno jsme se zocelili výbornou snídaní. Šli 

jsme na slavnostní zahájení pobytu v přírodě, a pak už 

rychle na start závodu. V tomto závodě šlo hlavně o běh 

a všeobecné znalosti. Z disciplín na trati mě nejvíce 

zaujalo přepalování provázku žhavým troudem, ale 

našemu týmu šly nejlépe pohybové aktivity, jako bylo 

podlézání, ručkování, přelézání a udržení rovnováhy na 

provaze, také náš výkon při určování azimutu rozhodčí 

příjemně překvapil. 

 Po závodě již pro nás byly připraveny aktivity, 

jako ježdění na kajacích, kurz na rozdělání ohně nebo 

hřiště na plážový volejbal. K večeru pro nás nachystali 

táborák, kde jsme zpívali pod hvězdami.  

 Pak už jen dalšího dne slavnostní vyhlášení 

výsledků. Náš oddíl Brno-Židenice ze župy Dr. Jindry 

Vaníčka ve složení Klára Fejfušová, Šarlota Bauerová, 

Vincent Červený a vedoucí Jana Bauerová se bohužel 

na stupně vítězů nedostal, ale obsadil krásné 13. místo. 

Vřele doporučuji, byla to opravdu skvělá zábava a určitě 

se tam příští rok vydáme zlomit rekordy. 

 

 

Šarlota Bauerová, 12 let 

T.J. Sokol Brno-Židenice 
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ZPRÁVY Z JEDNOT 
_________________________________________________________________________________  

 

SOKOL BUČOVICE 

 

● Gymnastika: Česko - rakouská remíza 
 

Dne 17. února 2018 zavítali do Bučovic na tradiční mezinárodní přátelské utkání gymnastky 

a gymnasté z rakouského Gänserndorfu, aby vzájemně poměřili síly. Chlapci i děvčata 

závodili ve čtyřboji a závod měl v obou kategoriích zcela jednoznačný, byť opačný průběh i 

výsledek. 

Soutěž hochů byla od počátku v jasné režii bučovických závodníků a výsledek tomu i 

odpovídal. Pořadí hochů bylo Jakub Stavělík, Jiří Hůrka a Roman Zachrla, takže všichni naši 

závodníci porazili své rakouské soupeře. 

Závod dívek proběhl ve zcela opačném duchu. První čtyři místa získaly závodnice 

Gänserndorfu a teprve na páté místo se dokázala prosadit a mezi rakouská děvčata vklínit 

Tereza Hanousková.  

Sportovní zápolení bylo zakončeno společným obědem a příslibem další spolupráce. 

Smyslem závodu však není jenom sportovní zápolení, ale také snaha umožnit dětem z obou 

stran vzájemný kontakt a poznat to, co je mezi nimi rozdílné i co je jim společné. 

 

Petr Stavělík, 

T.J. Sokol Bučovice 
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● Memoriál Petra Petržely a Antonína Součka ovládlo Kladno  
 

V sobotu 17. března 2018 se do haly ZŠ 710 

Bučovice sjeli gymnasté z celé České republiky, 

aby si závodem mladších žáků připomněli památku 

Petra Petržely a Antonína Součka. Závod se podle 

očekávání odehrával v režii favoritů z Kladna. 

Úřadující mistr republiky Jan Kusák z Kladna totiž 

naplnil papírové předpoklady a s velkým náskokem 

v závodě vyhrál před oddílovým kolegou Jakubem 

Šmolíkem (oba chlapci se vloni seřadili na třetím a 

čtvrtém místě). Na třetí místo se potom prosadil 

Radek Pecha z T.J. Sokol Kolín. Z našich chlapců 

se nejlépe umístil na 13. místě Roman Zachrla, 

následovaný 15. Jiřím Hůrkou a 22. Matějem 

Stavělíkem. Na 31. místě se objevil Honza Petržela 

(vnuk Petra Petržely), startující za Sokol Brno I. 

Zleva: Josef Sedlák (trenér družstva), závodníci  

Roman Zachrla, Jiří Hůrka a Matěj Stavělík, trenér Radim Reňák 
 

Soutěž družstev ovládli závodníci Kladna a na dalších místech se umístil druhý Sokol Kolín, 

třetí Sokol Zlín „A“ a naši chlapci skončili celkově na výborném šestém místě. 

Ve finále závodu, který je pojmenován jako Memoriál Ing. Michaela Zajíčka, na prostných 

opět zvítězil Jan Kusák z Kladna před Milanem Jarošem (Zlín) a Jakubem Šmolíkem.  

 

 Závod byl ukončen finálovým závodem Bc. Jana Klementa na kruzích, ve kterém 

zvítězil Radek Pecha, „až“ druhý skončil Jan Kusák (celkem tedy tři zlata a jedno stříbro) a 

třetí místo vybojoval Tomáš Kalinič ze Sokola Brno I. 

 Účast třinácti družstev sice do četnosti byla letos slabší, ale závod představil 

kompletní žákovskou špičku a měl po sportovní stránce opět skvělou úroveň. Oddíl SG 

Sokola Bučovice děkuje všem svým příznivcům za podporu a těšíme se na další sportovní 

akci! 

           Petr Stavělík, 

T.J.Sokol Bučovice 
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● Turnaj v barevném volejbale  

 

 V neděli 10. června  2018 uspořádal oddíl volejbalu T.J. Sokol Bučovice II. ročník 

turnaje v barevném minivolejbale, který byl náhradou za „Valentýnský turnaj“. Loňského 

prvního ročníku se zúčastnilo 32 družstev, což pořadatelé považovali za strop. Letos byl ale 

tento počet překonán, turnaje se zúčastnilo 42 družstev!   

  

Družstva byla rozdělena podle výkonnosti do čtyř barevně odlišených skupin, z nichž každá 

měla svá pravidla. Žlutí, nejmenší, hráli ve dvojicích přehazovanou. Zde bylo 6 družstev a 

vítězství si odnesli malí volejbalisté z Hrušek. V kategorii oranžových, kde hrají rovněž 

dvojice, se podání chytá, ale hráč po vlastním nadhozu míč odbíjí obouruč vrchem. V této 

skupině startovalo 15 dvojic, rozdělených do tří skupin, a zvítězilo domácí družstvo děvčat 

DDM Bučovice. Stejný počet dětí hrál i v červené kategorii, kde je již vyžadováno volejbalové 

podání a plynulé odbití prsty. Vítězi v této kategorii se stali chlapci Sokola Bučovice. 

V nejvyšší modré kategorii hrálo 6 družstev. Hraje se v trojicích a jsou zde povoleny všechny 

volejbalové údery. Tuto skupinu vyhráli chlapci z Rousínova. Ve všech skupinách je 

zakázáno odehrání prvního míče hned přes síť. Ve skupinách se hrálo každý s každým po 

dobu 7 minut na rozměrově upravených hřištích. Vítězové oranžové a červené skupiny si to 

ve finále rozdali o konečné pořadí.  

         Řečí čísel: turnaj trval 5 hodin, zúčastnilo se ho 42 družstev, celkem 90 dětí 

z Křenovic, Hrušek, Rousínova, Vítovic, Vyškova, DDM Bučovic a Sokola Bučovic. Bylo 

odehráno v šesti skupinách 96 zápasů. Každý hráč obdržel medaili, diplom a věcnou cenu. 

Zápasům přihlížely početné zástupy rodičů, babiček a ostatních rodinných příslušníků.       

Poděkování za vzornou organizaci patří sestře Martině Žertové, sponzorům a rozhodčím. 

 

Jan Forejtek, 

T.J. Sokol Bučovice 

 

 

 

 

 

 



 
19 

Dušan Gregor: připomínka jednoho slavného vítězství 

 

Bratr Dušan Gregor (1921-2004) byl významným bučovickým 

sokolským činovníkem. Byl jedním z mála, kteří zažili období 

Sokola Bučovice v jeho předválečné i polistopadové éře. Po 

roce 1989 se navíc zcela zásadním způsobem zasloužil o 

obnovení jednoty Sokola Bučovice a byl jedním z vůdčích 

duchů této jednoty v nové době. Současně však dosáhl také 

mimořádného sportovního úspěchu, který byl ve své době 

natolik významný, že stojí za připomenutí. 

 Dne 2. července 2018 to bude právě 80 let od vítězství 

Dušana Gregora ve Zborovském závodě. Úvodem je nutno 

vysvětlit, o jakou událost se vlastně jednalo, a proč si své 

připomenutí vůbec zaslouží. 

 Zborovský závod byl založen v roce 1937 a byl pořá- 

dán u příležitosti výročí bitvy u Zborova (k bitvě došlo 1. až 2. 

července 1917 a byla prvním významným počinem československých legionářů na východní 

frontě) v atmosféře sílícího ohrožení československého státu. Závod byl vyhlášen a 

organizován ministerstvem národní obrany, měl především povzbudit národní sebevědomí a 

byla mu věnována mimořádná pozornost a popularita. Jednalo se tedy o celostátní závod, ve 

kterém se mládež z celého Československa snažila dokázat, že právě oni jsou těmi 

nejlepšími.  

 Další autentické podrobnosti lze citovat z popisu, který po sobě zanechal přímo 

Dušan Gregor: „Byl to závod sedmnáctiletých jednotlivců v překážkovém běhu v terénu 

spojeném s hodem granátem na cíl, závod ve střelbě a závod v plavání ve vojenském 

pracovním obleku. O rok dříve se švagr Miloš Němec umístil na 10. místě. Na závod nás 

v Bučovicích připravoval na reálném gymnasiu a v Sokole prof. dr. Jan Pavelčík, tehdy 

tělocvikář, později ředitel musea v Uherském Brodu. První soutěž proběhla v rámci přípravy 

v Bučovicích, potom okresní kolo ve Vyškově a vítěz postoupil do celostátní soutěže, kde byl 

každý okres zastoupen jedním závodníkem, celkem 164 závodníků. Celostátní kolo se 

konalo v Brně a závodilo se dvakrát, nejprve závodili všichni a umístil jsem se první a prvních 

16 závod opakovalo v tzv. finále, kde jsem rovněž zvítězil. Která disciplina mi nejlépe seděla, 

nevím, neboť jsem byl v běhu 1., ve střelbě 2. a v plavání 1. Putovní pohár jsem symbolicky 

dostal na stadionu v Brně po skončení závodu a oficiálně byl předán při slavnostním 

shromáždění ve Vyškově tehdejším okresním hejtmanem dr. Přikrylem. Pohár byl uložen na 

reálném gymnasiu v Bučovicích, pak přišla okupace a válka a začátkem r. 1942 mě tehdejší 

ředitel r. g. Ant. Souček vyzval, abych pohár uložil doma. Po válce jsem oznámil Ministerstvu 

národní obrany, že mám pohár doma a v roce 1946 jsem jej předal v Praze dalšímu vítězi 

závodu. Co se dál stalo s trofejí, nevím.“  

 Význam sportovního úspěchu podtrhuje skutečnost, že k příležitosti slavnostního 

předání dne 10. července 1938 ve Vyškově byl vydán speciální plakát, ve kterém byli občané 

vyzváni k tomu, aby své domy ozdobili prapory. Předání proběhlo na zaplněném vyškovském 

náměstí za početné účasti vojska. Vítězství tak bylo nejen mimořádným sportovním 

úspěchem mladého závodníka Dušana Gregora, ale také významnou celostátní 

společenskou událostí (z dnešního pohledu se tedy stal Dušan Gregor sportovní celebritou). 

Pro úplnost lze dodat, že s vítězstvím byla spojena i finanční odměna 500 Kč, která byla 

Dušanu Gregorovi stanovena s dovětkem „abyste ho (obnos) použil ke svému osvěžení a 

poznání krás naší vlasti.“  
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Předání ceny ve Vyškově 10. 7. 1938 

 

 Zajímavá je i vzpomínka Dušana Gregora na ředitele gymnázia Antonína Součka ve 

vztahu k jeho poznámce, že „byl počátkem roku 1942 vyzván, aby pohár uložil doma“. 

Antonín Souček (mimochodem také starosta Sokola Bučovice) byl totiž dne 8. ledna 1942 

zatčen gestapem a následně za svoji odbojovou činnost dne 14. června 1942 popraven. 

Antonín Souček tedy stihl zajistit předání poháru Dušanu Gregorovi těsně před svým 

zatčením a s největší pravděpodobností tak učinil právě proto, že už se svým zatčením 

počítal nebo o něm přímo věděl. Tento drobný detail dokresluje neskutečné hrdinství 

Antonína Součka, který v takto těžké životní zkoušce řešil to, aby byla trofej vítěze 

Zborovského závodu ve správných rukou. A my víme, že byla. 

Petr Stavělík, 

T.J. Sokol Bučovice 

 

 

 

 

SOKOL PODOLÍ 

● Podolské prapory 

U příležitosti zrestaurování podolského sokolského praporu se v sobotu 21. dubna 2018 

konala v místní sokolovně slavnost, na které se tento vzácný, krásný prapor představil široké 

veřejnosti. 

 Vzhledem k tomu, že obec Podolí má významné prapory celkem čtyři, rozhodli se 

podolští nadšenci připravit přednášku o všech těchto praporech. 

 Nejprve byl představen prapor a znak obce Podolí u Brna, jehož čestným 

doprovodem byli místní občané v podolských krojích. Druhým v pořadí byl prapor Sboru 

dobrovolných hasičů, který doprovodili podolští hasiči ve svých uniformách. Jako třetí byl 

prezentován prapor Spolku vojenských vysloužilců, jehož čestný doprovod v krásných 
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uniformách vojenského střihu se podařilo získat až z rakovnického Spolku vojenských 

vysloužilců arcivévody Rainera. 

  Vrcholem večera byl však zrestaurovaný prapor Tělocvičné jednoty Sokol Podolí 

s doprovodem v sokolských krojích. 

Program slavnosti uvedl starosta T.J. Sokol Podolí bratr Pavel 

Rafaj, který přivítal starostu obce Podolí pana ing. Vítězslava 

Eliáše a další hosty. Kromě místních občanů se slavnosti 

zúčastnili také členové předsednictva Sokolské župy Dr. Jindry 

Vaníčka, místostarosta Sokola Brno I a další. 

 Součástí slavnostního večera bylo taneční a hudební 

vystoupení podolských dětí, malých basketbalistů Sokola Podolí 

a pásmo o historii praporů. A také bylo připraveno bohaté 

pohoštění.  

 

K celé přednášce byla vydaná zajímavá obrazová brožura, která podrobně popisuje historii 

všech zmíněných praporů. 

 

Zdroj:  Miroslava Lípová a Jiří Čalkovský: Podolské prapory,                                                         (HR)   

 Zpravodaj obce Podolí č. 2/2018 

 

F O T O G A L E R I E  
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Představení praporu obce Podolí u Brna 
          

 

                              Prapor Sboru dobrovolných hasičů      Prapor Spolku vojenských vysloužilců 
 

 

 

          Hosté z Telnice se svým praporem             Poděkování sokolům od starosty obce Podolí 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prapor Sokola Podolí 
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● 42. ročník Turnaje osvobození 
 

Turnaj byl vypsán pro kategorii U11. Startovala družstva T.J. Sokol Podolí, T.J. Sokol 

Šlapanice, Snakes Ostrava a SK Vinohrady Brno. 

 K turnaji jsme opět nastoupili nekompletní. Sestry Valehrachovy skončily s aktivní 

činností kvůli dlouhodobým přetrvávajícím zdravotním problémům. Zraněn byl i Viktor 

Matějek, který si poranil koleno a nemohl vůbec chodit, natož pak běhat. Hrát však chtěl, 

a tak alespoň vyhazoval z autu. 

 První utkání proti Vinohradům začalo špatně, dívky prohrávaly o deset bodů. Hoši 

utkání otočili, zejména Prokop Jelínek a Pepino Jeschke si pochuti zastříleli. 

Basketbalové srdce zaplesalo, když oba jmenovaní si dokázali přihrát míč. V druhém 

poločase se chytily i dívky. Kristýna Pavlíková, která nastoupila po operaci, dala dva 

koše. Deset bodů přidala Nella Němcová (dcera hráče Zbrojovky Brno a ČS 

reprezentanta Petra Němce), která projevila zájem hrát za nás příští sezónu. Bára 

Dostálová dala šest bodů, ale celkově se trápila. A Michal Nováček vstřelil svůj první koš 

mezi staršími žáky.  

 Druhé utkání proti Ostravě bylo horší. Dívky nedaly bod. Hoši vyhráli čtvrtinu o 

dvanáct bodů, a tak jsme polovinu prohráli o dva body. Druhý poločas byl horší a celé 

utkání pak skončilo naší prohrou o 18 bodů. V našem týmu byli střelecky úspěšní pouze 

Jeschke, Jelínek a Dostálová, vyfaulovala se Sklenářová, která nás připravila o cenu 

Fair Play. 

 Poslední utkání se Šlapanicemi bylo poměrně vyrovnané. Po takřka celé utkání jsme 

prohrávali o deset bodů, až v závěru jsme prohru snížili o 5 bodů. V utkání se již nedařilo 

Jelínkovi. Jeschke si po několika faulech poplakal a nejlepší střelkyní byla Bára 

Dostálová. Tereza Sklenářová byla jedenkrát úspěšná při trestných hodech. Tentokrát 

se prosadil Ondra Hůrka. Basketbalové dovednosti pro nás dopadly dobře. Zvítězili jsme 

jak v královské disciplíně (i když s několika chybami), tak v 4x10 trestných hodech, kde 

se výborně dařilo Pepinovi. Byl úspěšný v osmi pokusech. Ondra s Prokopem byli 

úspěšní 5x, zraněný Viktor 3x.  

 Bylo oceněno 5 nejlepších střelců, mezi nimiž byli naši Pepino Jeschke, Prokop 

Jelínek a Bára Dostálová, a 5 nejsvědomitějších basketbalistů, kde zvítězila Kristýna 

Pavlíková. Lenka Přichystalová napekla výborné dorty a také díky sponzorům byl turnaj 

dotován mnoha cenami. 
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SOKOL BRNO- KRÁLOVO POLE 
 

Retro taneček v Retro cukrárně    
 

Venku velká zima, vítr. Ve Výletní cukrárně a RETRO muzeu 

ve Křtinách na nás dýchnul čas minulý. Je zde stálá výstava 

kočárků pro panenky, ale i pro miminka, nábytek, dečky 

apod. V teploučku při kávě a zákusku se chystá velká oslava 

MDŽ s  retro módní přehlídkou.  

Na úvod této přehlídky vystoupila také naše děvčata ze 

Sokola Brno-Královo Pole - samozřejmě s retro tanečkem 

s deštníky na retro písničku Judity Čeřovské „Je po dešti" 

v choreografii Věry Matouškové. I když byl prostor pro tanec 

jen 3 x 3 m, děvčata vše zvládla a sklidila velký potlesk a 

dokonce na závěr přehlídky na přání diváků tanec 

zopakovala. Rodiče, děti i ostatní návštěvníci odcházeli 

spokojeni a my se budeme těšit na další akce v této 

cukrárně. Rádi se přidáme s doprovodným programem. 

 

Redakčně upraveno. 

Věra Matoušková, 

T.J. Sokol Brno Královo Pole 

 

 

SOKOL BRNO-ŘEČKOVICE 

Vystoupení dětí z Ř 13 – Pampelišek   

 

Třetí dubnovou sobotu se děti z tanečního souboru Pampelišky Ř 13 zúčastnily Krajské 

prezentace sokolských žup, konané v obchodním centru Olympia Brno. Připravily si 

vystoupení na motivy písničky „Skřítkové tesaři“ ze známé hudební komedie z roku 1977 Ať 

žijí duchové! A protože se na nás od rána usmívalo sluníčko, spojili jsme vystoupení s výle-

tem. Ráno jsme si dali sraz na nádraží v Brně–Řečkovicích a vyrazili v počtu 21 dětí a tři 

dospělí vlakem do Modřic.   

Z nádraží v Modřicích jsme se vydali na cestu do Olympie. Cestou jsme zkontrolovali, co 

dobrého nám maminky přibalily do batůžků na svačinku, a asi za hodinku jsme dorazili do 

cíle. Tam jsme z auta nabrali kulisy k vystoupení a vydali se hledat pódium. Stačili jsme si 

udělat krátkou prostorovou zkoušku a pod vedením organizátorů se přemístili do malé šatny, 

kde se děti převlékly do kostýmů a vrátily se k pódiu. Chvíli jsme pozorovali ostatní 
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vystoupení, a když přišel náš čas, děti 

ukázaly, že je tanec baví a s úsměvem a 

radostí dokážou roztleskat diváky. Ono 

potkat v sobotu dopoledne rytíře Brtníka 

s dcerou Leontýnkou, mládež a skřítky 

pomocníky uprostřed obchodního 

centra, se každému nepoštěstí. Vždyť 

se „Skřítky a tesaři“ měly děti úspěch 

nejen na Mikulášské besídce v Brně-

Řečkovicích a na Sokolském plese, ale 

rozzářily oči dětem a jejich rodičům i na 

oslavě Dne dětí na zámku v Lysicích.  

Po vystoupení jsme šli na společný 

oběd a pak se vydali na zpáteční 

cestu. Sluníčko se na nás stále 

smálo, teplo bylo na duben úmorné, 

ale děti si zpěvem příjemně krátily 

cestu. Na nádraží do Modřic jsme 

dorazili včas, nasedli do vlaku a 

příjemně unaveni, ale plni hezkých 

zážitků, jeli domů.   

Den jsme si moc krásně užili, děti 

byly úžasné, dokázaly si, že jsou 

dobrý kolektiv.  

 

Těšíme se na další společnou akci. 

 

Irena Zahrádková, 

T.J. Sokol Brno-Řečkovice 

 

SOKOL BRNO ŽIDENICE 
 

● Baby teamgym 
 

Oddíl Teamgymu T.J. Sokol Brno Židenice uspořádal ve své tělocvičně v Židenicích dne 1. 2. 

2018 závody v teamgymu pro nejmladší děti. Závod byl pracovně nazván „Baby teamgym“.  

 Závodu se zúčastnila téměř dvacítka našich nejmladších cvičenců – ročníky narození 

2010 a mladší. Závodníci byli rozděleni podle roku narození do tří kategorií a soutěžili podle 

pravidel platných pro malý teamgym v zjednodušené verzi.  Jejich výkony hodnotila porota 

tak jako na „velkém závodě“. Závodilo se v týmech po třech, čtyřech nebo pěti a ve dvou 

disciplínách – akrobacii a trampolíně. 

 V akrobacii děti předvedly prvky, které již umí, tedy převážně kotouly a hvězdy. I ti 

úplně nejmenší už se kotoulů nebojí, což je pro náš oddíl slibná budoucnost, protože bez 

správného kotoulu to v gymnastice nejde. Na trampolíně děti naskákaly skoky přímé, skrčky 

a přes bedýnku žabky a ti starší dokonce i skrčky.  

Všechny děti dosáhly na stupínek vítězů a dostaly medaile a drobné ceny, což pro ně bude, 

pevně věřím, nezapomenutelný zážitek, který je navnadí dále soutěžit a nebát se závodění. 
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  Akce se velmi vydařila. Všem našim závodníkům moc gratuluji a už se těším na další 

ročník závodu našeho Baby teamgymu. Děkuji za pěknou akci všem organizátorům, 

cvičitelům, cvičencům i jejich rodičům, paní fotografce Lucii Košinarové za krásné fotky ze 

závodu a zejména velmi děkuji kreativním rozhodčím, kteří pro výkony našich nejmenších 

dokázali najít ta správná hodnotící čísla. 

Lucka Janoušková, 

                                                                                  T.J. Sokol Brno Židenice 

 

 

 

 

 

 

 

● Zelený čtvrtek v pohybu 
 

Náš výlet začal tím, že jsme si něco řekli o Sokole: kdy byl zalo-

žen Sokol, kdo byl první náčelník, kolik je dohromady žup atd. 

 Pak jsme se vydali autobusem na Velkou Klajdovku do 

lesa. V lese jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina šla 

napřed a musela té druhé skupině vymyslet úkoly a z fáborků 

udělat cestu. Pak šla druhá skupina podle fáborků a plnila úkoly. 

Např. vymyslet tři ptáky na S, udělat stojku na pařezu, udělat 2 

hvězdy, závody ke kamení, 2x oběhnout vysílač atd. Když druhá 

skupina došla do cíle, skupiny se vyměnily. Když pak byli všichni 

v cíli, šli jsme na sladkou odměnu do cukrárny. Nakonec jsme jeli 

autobusem zpět do Sokola, kde jsme měli trénink. 
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Terezka Machálková, 9 let,  

                                                                           T.J. Sokol Brno-Židenice 

 

● Tělocvičná akademie a výstava  
 

Ve středu 18. dubna se uskutečnila v židenické sokolovně Tělocvičná akademie a po jejím 

skončení byla zahájena výstava o historii Sokola v Židenicích. Obě akce byly pořádány 

k významným výročím - 100. výročí vzniku Československé republiky. 110. výročí 

slavnostního otevření židenické sokolovny a u  příležitosti konání XVI. všesokolského sletu. 

     Akademii zahájila starostka T.J. Sokol Brno-Židenice Táňa Cikurasová přivítáním všech 

přítomných. V úvodní řeči připomněla důležité události v 110leté historii židenického Sokola, 

které jej poznamenaly ať pozitivně, avšak častokrát i negativně. 

Vystoupení, připravená oddíly jednoty, pak uváděla náčelnice odboru všestrannosti Tereza 

Mrázková. 

     Jako první vystoupily členky Ženského pěveckého sboru, které potěšily duši diváků 

několika sokolskými a lidovými písněmi. Následovala ukázka pro nadšené rodiče a prarodiče 

z cvičební hodiny oddílu předškolních dětí.  
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Děti z oddílu TeamGym junior předvedly nejen své pěkné výkony, ale také část sletové 

skladby V peřině, kterou s nimi nacvičuje sestra Bětka Stará.  

 

Dívky z oddílu TeamGym mládež a dospělí, ve kterém se soustřeďují členové od 18 let výše, 

předvedly své umění na trampolíně, ukázku z pódiové skladby a ze sletové skladby Cirkus. 

Díky vtipnému pojetí vystoupení pobavily nejednoho diváka. 

 

Nechyběl krásný zážitek z vystoupení moderních gymnastek pod vedením sestry Marcely 

Bezděkové. Tělocvičnou zněl zasloužený potlesk. Naše děvčata v loňském roce získala 2. a 

3. místo na Mistrovství ČR.  

 



 
29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také šermíři předvedli divákům ukázku ze 

svého sportu. Při zvonění kordů se dětem 

až tajil dech. 

 

Předposledním vystoupením byla ukázka cvičební hodiny mladších a starších žáků pod 

vedením bratra Miloše Světlíka. 

  

Potom nastoupily ženy, aby předvedly část sletové skladby Cesta, kterou nacvičují pod 

vedením sestry  Vlasty Pospíšilové. Publikum tleskalo do rytmu hudby až do samého konce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V závěru akademie starostka připomněla pozvání na zajímavou výstavu, kterou ve velké 

zasedací místnosti připravil bratr Jan Jurečka. Návštěvníci mohli shlédnout dobové fotografie 

z počátků jednoty, kdy byl ustanoven první výbor a posléze, po několika letech usilovných 

příprav, postavena nová sokolovna. Kromě mnoha historických 

fotografií ze spolkového života a z činnosti jednotlivých oddílů zde 

byly vyvěšeny fotografie oddílů ze současnosti, takže návštěvníci 

mohli porovnávat.  

Další část výstavy byla věnována obětem okupace. Nezapomnělo se 

na porevoluční výbor a tehdejší činovníky, ale ani na ty současné. 

Zdokumentovány byly i některé významné opravy z posledních deseti 

let. Velká část výstavy pak byla věnována všesokolským sletům.   

Expozice byla zpřístupněna do 4. května a těšila se velkému zájmu. 

 

Redakčně upraveno.                                                                                                     Táňa Cikurasová, 

T.J. Sokol Brno-Židenice 
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SOKOL BRNO V 
 

Cvičení rodičů a dětí 
 

Sokol Brno V - Černá Pole má v oddělení 

R+D kolem 12 dětí. Jsou to děti od nej-

menších, dvouletých, které tam mají většího 

sourozence, až po prvňáky. Cvičíme v úterý 

od 16 hodin na ZŠ Jugoslávská. Po 

společném začátku děti cvičí na kruzích, 

malé trampolínce, šikmé lavičce, šplhadlech, 

máme barevný padák, tunel na prolézání, 

molitanové míče a kostky. Na závěr hodiny 

děti hrají na rybáře a rybičky nebo na peška, 

vydovádí se a jsou spokojené. 

 

Marie Pošmůrná, 

T.J. Sokol Brno V 

Sokol Viničné Šumice 

Fotbalová mládež 

Skončil další soutěžní ročník. V roce, kdy oddíl kopané T.J. Sokol Viničné Šumice může 

slavit 60 let svého trvání, dosáhla mládežnická družstva těchto výsledků: 

 Na jaře byli přihlášeni nejmladší hráči ročníku 2011 až 2013 do soutěže nejmladších 

přípravek. Na první turnaj v Těšanech se dostavili čtyři hráči z deseti. A ani budoucnost 

neskýtala zlepšení. Proto bylo mužstvo odhlášeno. 
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 Radostnější situace byla v dalších dvou družstvech přípravky. Mladší přípravka, hráči 

ročníku 2009-2010 odehrála pod vedením trenéra Jiřího Stejskala sedmnáct utkání se 

skórem 93 ku 133. Třináct bodů pak mužstvu zajistilo páté místo z deseti. Trenér Jiří Palzer 

starší přípravku, hráče ročníku 2007-2008, dovedl k titulu vicemistra. Po osmnácti utkáních 

měli skóre 139:103 a zisk 37 bodů.  

 Mladší žáci, ročník 2005-2006, z důvodu malého počtu hráčů vytvořili sdružené 

družstvo Viničné Šumice / Pozořice a trenérský tandem František Řežucha a Radek Cabal 

přivedl mužstvo po osmnácti utkáních také k titulu vicemistra. Jejich skóre je 85:32 a zisk 

čtyřiceti 41 bodů.  

 Starší žáci, ročník 2003-2004, ze stejného důvodu tvořili také sdružené mužstvo, ale 

pod hlavičkou Pozořice / Viničné Šumice. Hráči s trenéry Jiřím Strejciusem a Janem 

Kohoutem obsadili třetí místo z osmi. Po dvaceti utkáních mají skóre 65:35 a celkem 35 

bodů.  

 Hráčů Viničných Šumic ve věku dorostu je velice málo, a proto hrají v jiných oddílech. 

 Po skončení ročníkové soutěže se mužstva účastnila různých pohárových turnajů. U 

příležitosti pěti let trvání družstva přípravek a šedesáti let trvání oddílu kopané rodiče hráčů 

přípravek připravili a uskutečnili 1. pohárový turnaj přípravek ve Viničných Šumicích. Za 

teplého slunečného počasí se ve dvou kolech střetla tři mužstva mladších a tři starších 

přípravek, první místa obsadila mužstva z Pozořic. Akce byla velmi zdařilá. Hlavními 

organizátory byli manželé Radek a Alena Cabalovi. Jak přípravky, tak i žáci měli 

naplánovanou účast na dalších turnajích. 

 Do nového soutěžního ročníku 2018-2019, který by měl začít v září, oddíl kopané 

přihlásil tato mládežnická mužstva: 

 Mladší přípravka - hráči narození v ročníku 2010 a 2011. 

 Starší přípravka - hráči narození v ročníku 2008 a 2009. 

 Mladší žáci - hráči narození v ročníku 2006 a 2007 - sdružené s Pozořicemi. 

Na vytvoření mužstva starších žáků a dorostu nemá většinový počet, aby mohlo přihlásit 

sdružené mužstvo. Hráči v těchto kategoriích budou muset jednat s jinými oddíly, aby jim 

umožnily účast v soutěži. 

 Všechna mužstva hledají posily. Proto oddíl kopané Sokola Viničné Šumice nabízí jak 

chlapcům, tak i děvčatům od ročníku narození 2013 a starším možnost pravidelného 

sportování. 

Mojmír Ryška, 

T.J. Sokol Viničné Šumice  


