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ÚVODNÍ SLOVO  
_________________________________________________________________________________ 

Milé sestry, vážení bratři,  
 

XVI. všesokolský slet je již minulostí. Všechny akce, spojené s tímto 

sokolským svátkem, byly obrovským osvěžením v letošním tropickém 

létě. V naší republice se jednalo o jediné hromadné vystoupení, které 

bylo sokolským příspěvkem v rámci oslav 100. výročí vzniku samo-

statné republiky. Ještě dlouhou dobu budeme čerpat takto získanou 

energii.  

Určitě jsme všichni velice rádi, že jsme tento slet mohli uskutečnit 

v demokratické svobodné zemi. Každá demokracie je ohrožena vždy, 

když ji považujeme za samozřejmou. Toto mějme stále na paměti (Svoboda je svoboda, bez 

té nelze žít, tu nám nikdo neprodá, pro tu musíme se bít) i za cenu těch nevyšších obětí.  

      Česká obec sokolská prohlásila 8. říjen za významný den sokolského hnutí. Prožijme si 

společně tento významný den jako náš velký svátek s trvalou vzpomínkou.  

       Základním pilířem demokracie je svobodná diskuse a pravá diskuse je možná jen tam, 

kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu. V každém případě musíme 

společnými silami odsoudit jakýkoliv diktát, neboť je to první krůček k diktatuře - totalitě. 

       V tento čas začal ve všech sokolských jednotách nový cvičební rok. Největší nasazení 

odvedou cvičitelé a trenéři, kterým patří vyslovit velké uznání a poděkování. Jsem velice rád, 

že máme hodně dobrých zpráv o pestré tělocvičné, sportovní, kulturní a společenské 

činnosti, které nás naplňují do budoucna velkým optimismem.  

       Závěrem přeji celé naší sokolské rodině pevné zdraví, hodně štěstí, klidné prožití Vánoc 

a úspěšný rok 2019. 

 

 NI  ZISK - NI SLÁVU, SPĚJME DÁL, TUŽME SE a NAZDAR! 

 

                      Váš župní starosta     

Ing. Jiří Růžička 

 

K Jihomoravskému krajskému sletu: 

Starostka ČOS: SLETOVÉ OKAMŽIKY Z BRNA… 

„Jihomoravský kraj je z pohledu členské základny nejsilnějším 

sokolským krajem a výborně uspořádaný Krajský slet v Brně jen 

potvrdil sílu a kvalitu, kterou naše hnutí v tomto regionu má. 

Bezchybná organizace, nadšení sokolové, spousta energie a velký 

ohlas u veřejnosti – to jsou mé dojmy ze sokolského Brna!  
 

 A nesmím zapomenout na úctu, kterou jsem cítila při 

odhalení pamětní desky na Besedním domě na Komenského 

náměstí, kterou věnovali sokolové Jihomoravského kraje … 
  

Děkuji všem, kteří se na úspěšném představení jihomoravského sokolstva podíleli, za silný 

zážitek, na který budu dlouho vzpomínat.“ 

Hana Moučková, 

starostka České obce sokolské 
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Sto let od vzniku samostatného československého státu 
 

Úspěchy československých legií na zahraničních bojištích první světové války rozhodným způsobem 

podpořily diplomatické úsilí politických představitelů čs. zahraničního odboje, především Tomáše 

Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika. Tím se zasloužili o vznik 

samostatného Československa, jehož nástupcem je současná Česká republika. 

 

Tomáš Garrigue MASARYK 

* 7. března 1850 Hodonín, † 14. září 1937 Lány 
 

Filozof a sociolog, politik a státník. Po vypuknutí první světové války stál u 

zrodu domácího odboje. V závěru roku 1914 odešel do zahraničí, aby 

svým vlivem získal představitele států Dohody pro národně-

osvobozenecký program Čechů a Slováků. Spolu s E. Benešem a M. R. 

Štefánikem se postavil do čela čs. zahraničního odboje, v letech 1916 až 

1918 byl předsedou Čs. národní rady v Paříži. Významně se zasloužil o 

vytvoření čs. legií v Rusku, ve Francii a v Itálii. V listopadu 1918 byl 

zvolen prvním prezidentem ČSR. 

 

Edvard BENEŠ 

* 28. května 1884 Kožlany, † 3. září 1948 Sezimovo Ústí 
 

Sociolog, diplomat, politik a státník, nejbližší spolupracovník T. G. 

Masaryka. Po vypuknutí první světové války se zapojil do domácího 

odboje, byl jedním z čelných představitelů Maffie. V září 1915 odešel 

přes Švýcarsko do Francie a stal se spolu s Masarykem a Štefánikem 

vůdčím představitelem čs. zahraničního odboje. Prosadil uznání ČsNR 

za řídicí orgán čs. zahraniční akce a představitelku budoucího čs. státu. 

V letech 1918-1935 ministr zahraničních věcí ČSR, 1921-1922 

předseda vlády, 1935-1938 a 1945-1948 prezident republiky, 1940 až 

1945 exilový prezident v Londýně. 

 

Milan Rastislav ŠTEFÁNIK 

* 21. července 1880 Košariská, † 4. května 1919 Ivanka pri Dunaji 
 

Slovenský astronom, diplomat, politik a vojenský činitel, generál 

francouzské armády. Přes velké zdravotní obtíže vstoupil po 

vypuknutí první světové války dobrovolně do francouzské armády. 

Významně uplatnil své diplomatické schopnosti a styky s vlivnými 

francouzskými a italskými politiky. V letech 1916-1918 se významně 

podílel na vytvoření čs. legií v Rusku, Francii a Itálii. Zastával funkci 

ministra vojenství v prozatímní čs. vládě v Paříži a v první vládě 

ČSR. Při návratu do vlasti zahynul dne 4. 5. 1919 při leteckém 

neštěstí u Bratislavy.   
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1 0 0   L E T   Č  E S K O S L O V E N S K A   A   S O K O L 

 

Podíl Sokola na vzniku Československa 
 

 Letos v říjnu uplyne 100 let od vzniku Československé republiky. Zatímco se vytvářel 

náš odboj na úrovni politické a diplomatické představovaný Tomášem Garrigue Masarykem, 

Milanem Rastislavem Štefánikem a Edvardem Benešem, usilující o mezinárodní uznání 

našich práv na samostatnost, na frontách již bojovali čeští a slovenští vojáci za svou 

republiku. 

 Základem československých legií byli sokolové. Jejich účast v legiích byla projevem 

vlastenectví. V současnosti se vlastenectví považuje za něco, za co bychom se měli stydět. 

Máme se tedy stydět za své předky, že bojovali za samostatné, svobodné a demokratické 

Československo? Nikoliv, protože oni bojovali za svou vlast, za svou zemi a ne za ovládnutí 

zemí jiných. Měli bychom si stále uvědomovat jejich nepatetické a tím úctyhodnější hrdinství.  

 Sokol svou rolí, kterou sehrál v obou světových válkách, má nezastupitelný podíl jak 

na vzniku Československé republiky 28. října 1918, tak i na její obnově po 2. světové válce. 

 

Zdroj: Časopis SOKOL, leden 2018 

 

Sokolská stráž na Hradě pražském 1918 
 

 Dne 28. října 1918 rozhodlo vedení České obce sokolské, že zformuje pod vrchním 

velením náčelníka br. Jindřicha Vaníčka takzvané Národní stráže jako dočasné mocenské 

složky nahrazující armádu a policii. Sokolové střežili například nádraží, skladiště potravin, 

zbraní a munice nebo cenné umělecké sbírky. Chopili se také čestné úlohy stráže Pražského 

hradu a položili tak základ dnešní Hradní stráži. 

 Ráno 29. října dorazilo na Hrad dvacet šest sokolů z jednoty Sokol Hradčany, kteří 

převzali Hrad po dlouhém vyjednávání od vojáků 2. pluku tyrolských myslivců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na historickém snímku je Sokolská stráž u strážnice 

na 1. nádvoří Pražského hradu… 

 

 

… a současná čestná stráž České obce sokolské 
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Pamětní deska k 100. výročí vzniku Československa   
 

 „Československý stát prohlášen!“ 

Tak zněl palcový titulek Lidových novin 

v úterý 29. října roku 1918. V ulicích a 

na náměstích se tak od ranních hodin 

začali srocovat lidé ve snaze dozvědět 

se více o senzačních zprávách. Dav lidí 

potom zamířil k Besednímu domu, 

z jehož balkonu oznámili členové 

Zemského národního výboru zprávu 

brněnským obyvatelům o vzniku 

samostatného státu.  

 
 

 

Vyhlášení Československa v Brně 29. října 1918 

 

Tuto významnou událost si v letošním jubilejním roce připomínají také jihomoravští sokolové. 

Při zahájení krajského sletu v neděli 10. června 2018 byla na Besedním domě slavnostně 

odhalena pamětní deska, jejíž podobu ztvárnil akademický sochař Radim Hanke.  
     

 

 

 

 

Text na pamětní desce: 

 

 

1918 - 2018  

Z BALKONU BESEDNÍHO DOMU   

BYLA DNE 29. ŘÍJNA 1918   

OZNÁMENA ZPRÁVA   

O VZNIKU ČESKOSLOVENSKA   
 

 

VĚNUJÍ SOKOLOVÉ 

 

 

 

 

* * * 
 

Památný den sokolstva 
 

Vždy, když to vlast potřebovala, byli sokolové připraveni hájit ji se zbraní v ruce – ať již 

v legiích bojujících v 1. světové válce za samostatný stát, tak v letech 1918-1920 při obraně 

nově vzniklé republiky, nebo v letech 1938-1945 v boji proti nacistické okupaci. 

 

Památku všech, kteří v dlouholeté historii položili život za vlast, si dnes sokolové připomínají 

8. října v Památný den sokolstva. 
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Dvě hudební díla, inspirovaná Sokolem 
 

 Slavnostní pochod sokolský V nový život Josefa Suka (1874-1935) je úzce spjat 

s tradicí českého sokolstva, která sahá do šedesátých let 19. století. Ačkoliv zakladatelé této 

významné tělovýchovné organizace od počátku usilovali o její apolitičnost, později se spolek 

nevyhnutelně stal součástí národnostního emancipačního procesu. Jeho politický vliv dosáhl 

vrcholu právě ve dnech vzniku Československé republiky a následujících dvou desetiletích. 

Členy Sokola byly často osobnosti tvořící elitu českého národa, nechyběl mezi nimi např. 

Janáček, Suk, ale také T. G. Masaryk. Josef Suk uvažoval o kompozici pochodu pro sletové 

slavnosti sokolstva již před první světovou válkou, ale k práci se odhodlal až v roce 1919, 

kdy si pochod naskicoval. V roce 1920 byla u příležitosti VII. všesokolského sletu, prvního 

v nové republice, vyhlášena skladatelská soutěž na pochod k nástupu cvičenců na stadion. 

Suk svou skladbu přihlásil pod pseudonymem a soutěž vyhrál. Ač jeho pochod vyvolal u 

sokolských funkcionářů rozpaky, nakonec dílo přijali. Ke skladbě následně Suk přikom-

ponoval fanfáry a původně čtyřruční klavírní skladbu zinstrumentoval pro symfonický 

orchestr. Pochod měl neobyčejný ohlas a tak v roce 1930 a 1934 připojil básník Petr Křička 

se svým bratrem skladatelem Jaroslavem Křičkou ke skladbě ještě text, aby mohl být 

oblíbený pochod doprovázen i zpěvem. Tato skladatelem schválená verze později upadla 

v zapomenutí. 

  

 

 Také Sinfonietta Leoše Janáčka (1854-1928) je úzce spjata se Sokolem. Počátkem 

roku 1926 byl skladatel dotázán redakcí Lidových novin, zda by nenapsal „nějaké noty“ jako 

zdravici pro připravovaný VIII. slet všesokolský v Praze. Janáček se rozhodl pro fanfáry, 

přičemž inspirací mu byl zážitek o dva roky starší. V roce 1924, po úmorné účasti ve 

zkouškové komisi na pražské konzervatoři, prožil „tři dny, jež neměly stínu“ v Písku, v rodině 

své přítelkyně a múzy Kamily Stösslové. A zde na odpolední procházce navštívil promenádní 

koncert vojenské dechové hudby v Palackého parku, kde vyslechl i fanfáry, jejichž motiv si 

zaznamenal do zápisníku. Vojenská hudba 11. pěšího pluku Františka Palackého měla na 

programu fanfárové pochody, při kterých za obdivu posluchačů „sólový hráč neb skupina 

hráčů troubících pro větší účin při troubení povstávali a své nástroje, ozdobené vlajkami, 

zdvihali do výše“. Je zřejmé, že tuto příjemnou vzpomínku si skladatel vybavil o dva roky 

později, když začal skicovat fanfáry pro všesokolský slet. Práci zahájil v březnu 1926 a 

fanfáry se mu nakonec rozrostly v celou symfonickou skladbu, kterou pro účast vojenské 

hudby nazval Vojenskou sinfoniettou. Ta byla nabídnuta pořadatelům sletu a následně 

zařazena do programu koncertu České filharmonie věnovaného sokolskému dorostu. Poprvé 

zazněla skladatelova novinka na koncertě 26. června 1926, který byl také přenášen 

rozhlasem. Vedle hráčů České filharmonie účinkovali členové pražské posádkové hudby a 

úspěch koncertu byl značný. Nedopatřením však byla Vojenská sinfonietta uvedena pod 

názvem Sletová. Janáček se proti takovému názvu rozhodně postavil. Krátce poté vyšly 

Fanfáry z Vojenské sinfonietty v Lidových novinách jako zdravice a rozezněly se také 

z Týnského chrámu u příležitosti „průvodu hostí a sokolstva Prahou“. První tištěné vydání 

Janáčkovy proslulé skladby v roce 1927 v Universal Edition pak již vyšlo prostě pod názvem 

Sinfonietta, jak jej známe dnes.  

 

 

Z článku Jiřího Zahrádky „Osudové osmičky a sokolové“. 

Magazín Národního divadla Brno, 6. mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno 2018  
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Z červánků sportu u nás… 

1862 16. února byl z iniciativy dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera založen Sokol jako 

první tělocvičná organizace v Rakousku-Uhersku. Starostou se stal Fügner, náčelníkem 

Tyrš. // 1867 Josef Pecháček z Hořic a nezávisle na něm Jakub Thonet z Bystřice pod 

Hostýnem, inspirováni poznatky z pařížské světové výstavy, sestrojili první bicykly (vysoká 

kola) na našem území. // 1869 Založen Tělocvičný spolek paní a dívek pražských. Náčelnicí 

spolku se stala Tyršova žačka Klemeňa Hanušová. // 1874 Poprvé se jel náš nejstarší dostih, 

6900 m dlouhá Velká pardubická. // 1875 Američané Stevens a Bradley předvedli na Vltavě 

u Českých Budějovic první jízdu na kánoi. // 1879 V Chocni, na hřišti hr. Kinského, byl 

sehrán nejstarší tenisový turnaj. // 1881 2. února byl založen první Český klub velocipedistů 

Smíchov. // 1882 Ve vídeňském Prátru se konaly cyklistické závody na 1 anglickou míli, které 

vyhrál český reprezentant Jan Kohout (3:41 min.). Bylo to vůbec první české vítězství ve 

sportovní soutěži. // 1882 Na Střeleckém ostrově v Praze se 18. června 1882 konal I. 

všesokolský slet. Vystoupilo na něm 720 cvičenců. Další slety následovaly v letech 1891, 

1895, 1901, 1907, 1912, 1920, 1926, 1932, 1938, 1948, 1994, 2000, 2006, 2012 a 2018. 

(Proslulý strahovský stadion byl postaven pro VIII. slet r. 1926.) // 1884 Na pražské Štvanici 

vzniklo naše nejstarší sportovní hřiště. // 1886 V Roudnici nad Labem byly sehrány první 

fotbalové zápasy u nás. // 1886 Ing. Fiedler přivezl do Čech první novodobé brusle. 

Připevňovaly se na boty týmž způsobem, jako proslulé „šlajfky“. // 1887 Nejstarší atletické 

závody se konaly v červnu v Českém Brodě. V červenci pak uspořádal Klub běhounů 

z Manin první sprinterský závod v Praze na 150 kroků. // 1887 Josef Rössler-Ořovský k nám 

dovezl vůbec první lyže. O čtyři roky později (1891) se v Krkonoších jako první objevil 

s lyžemi hr. Jan Harrach. // 1889 Byl ustaven náš nejstarší fotbalový oddíl, International 

Rowing Club. Hřiště – první v Čechách – si vybudoval na pražské Císařské louce. // 1891 

Nejstarším atletickým klubem u nás se stal AC Praha. // 1892 V Praze byl založen první 

tenisový klub, ČLTC – Český Lawn Tennis Circle. // 1895 Vznikl první klub těžkých atletů, tj. 

zápasníků a vzpěračů, KA Žižkov. // 1896 V prázdné výrobní hale Ringhofferovy továrny na 

Smíchově vznikl první pražský tenisový kurt. // 1899 8. ledna se hrálo první mezinárodní 

utkání v kopané – SK Slavia Praha s mužstvem Berlína (0:0). // 1900 Naši sportovci se 

poprvé účastnili olympijských her, a to v Paříži. Z trojice atletů Janda-Suk, Nedvěd a Pohl-

Polenský se diskař František Janda-Suk umístil jako druhý (hod 35,14 m). Místo stříbrné 

medaile – ty se ještě neudělovaly – dostal trhací stolní kalendář… 
 

Zdroj: Toulky českou minulostí, díl 8 (VIA FACTI 2000) 

 

Adolf Born: 

Projížďka císaře Rudolfa 

Zlatou uličkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolf Born: 

František Palacký učí  

císařovnu Sissy bruslit 
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Odbor všestrannosti na prahu nové cvičební sezóny   
 

 Nabiti dojmy a zážitky ze všech veřejných sletových vystoupení, zejména pak po 

předvedení sletových skladeb v Praze, se vracíme do svých tělocvičen a pokračujeme 

v pravidelné činnosti. Jako poděkování za aktivní přístup a třeba i neformální zhodnocení 

příprav a průběhu všech akcí bychom chtěli upořádat předvánoční setkání cvičitelů. Uvidíme, 

zda bude zájem a akci se podaří uskutečnit. 

Pro připomenutí nádherných okamžiků před naplněnými tribunami diváků jak v Brně, 

tak i v Praze jsme uspořádali župní posletové veřejné cvičení v Újezdu u Brna. Vzorné 

zajištění průběhu akce místní jednotou a radostné tváře všech cvičenců byly důkazem 

příjemně stráveného odpoledne. Ve sletových skladbách vystoupili nejmladší cvičenci, 

mladší i starší žákyně, v několika vystoupeních se předvedla místní dětská taneční skupina 

Repete dance. Nechyběly ani sletové skladby dospělých a Věrné gardy.  Závěrečnou tečkou 

sletových vystoupení se pak stal začátkem října místní slet v Sokolnicích. Všechna 

vystoupení tak byla zúročením vynaloženého úsilí do celého sletového roku, za což patří 

srdečné poděkování všem cvičencům a jejich obětavým cvičitelům. Vážíme si aktivního 

přístupu všech a přesto, že to nebyly vždy jen chvíle radostné, ale i organizačně i psychicky 

náročné, těšíme se již nyní na nejbližší podobné akce – třeba již brzy Sokolskému Brnu zdar!  

Před prázdninami se uskutečnily tradiční přebory ČOS ve všestrannosti a ti, kteří nás 

úspěšně reprezentovali, se zúčastnili oblíbené sokolské plavby parníkem po Vltavě. Program 

byl jako vždy atraktivní, a tak si všichni účastníci víkend báječně užili. 

 Letošní babí léto skýtalo příležitost k podzimní župní vycházce, kterou do zajímavých 

oblastí Jedovnicka připravil bratr Vlastik Otáhal. 
 

A co nás čeká do Vánoc?  
 

18. října to bude v Králově Poli župní turnaj ve šplhu, který si oblíbili závodníci všech 

kategorií, takže se těšíme na dobré výkony a bouřlivou atmosféru. 

Plánovány jsou také župní turnaje ve volejbale mixů a florbale v Lelekovicích, jak 

budou přihlášky přibývat, záleží jen na vás, soutěžících. 

Na první listopadovou sobotu je v rámci podpory vzdělávání plánován seminář 

cvičitelů sokolské všestrannosti – do programu je zařazena atletická průprava, rehabilitační 

cvičení s náčiním a také nová aktivita - Fly yoga, fly fitness, zpestřená ukázkou vzdušné 

akrobacie. Bude se konat v Židenicích a doufáme, že náplň bude zajímavá pro využití 

cvičitelů všech věkových kategorií. Ve stejný den proběhne v Husovicích župní přebor 

seniorů s již osvědčeným mottem – Nejen svaly, ale i mozek má sokol!  

Na 24. listopad se připravuje TeamGym Junior / Malý TeamGym, malá oblast, který 

se bude konat v Židenicích a očekává se jako v předchozích ročnících vysoká účast 

závodníků.  

28. listopadu proběhne tradiční zhodnocení a plán činnosti na příští rok v oblasti 

pobytu v přírodě - Župní sraz vedoucích PP. 

Po Mikuláši se sejdeme na již tradičním a oblíbeném doškolovacím semináři aerobiku 

v Černovicích. 
 

 Za náročný rok oslav 100. výročí republiky a XVI. všesokolského sletu všem srdečně 

děkuji a do úspěšného startu činnosti v novém roce jménem náčelnictva župy přeji všem 

hodně zdraví a vytrvalosti. 

  

      Nazdar! 

Hana Kvapilová, za náčelnictvo župy 
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Sokolská plavba po Vltavě 2018 
 

Je to již tradiční akce, kterou náčelnictvo ČOS pořádá u příležitosti výročí narození bratra 

Miroslava Tyrše. Zve na ni do Tyršova domu zástupce žactva ze všech žup. Letos to bylo v 

sobotu 22. září. 

 Naše župa poslala do Prahy dvě dívky ze Sokola Židenice a dva hochy ze Sokola 

Královo Pole, kteří se výborně umístili na přeboru ČOS v sokolské všestrannosti. Pro děti byl 

připraven, jako vždy, bohatý sportovní i naučný program. Svou sílu a obratnost si vyzkoušely 

na čtyřech sportovních stanovištích, kde za svou dovednost získaly lístky do večerní 

tomboly. Dětem se letos nejvíc líbilo „bourací kladivo“ a „lidský stolní tenis“. 

 Poznávání našeho hlavního města zajišťovala jízda ekovláčkem po Malé Straně 

s výkladem bratra Miroslava Vrány. Vyvrcholením programu byla odpolední plavba parníkem 

po Vltavě, opět s  naším skvělým průvodcem bratrem Vránou. 

  

 

 

 

 

 

  

 

Počasí nám přálo a tak si všichni užívali nádherné pohledy na Prahu. 

Celý program byl zakončen v tělocvičně tombolou a drobnými dárky pro všechny děti. A kdo 

ještě neodjížděl domů, mohl si zaplavat v bazénu Tyršova domu. 
  

 Dětem se setkání moc líbilo. Tak snad zase někdy příště… 

       Běta Stará,  

T.J. Sokol Brno-Židenice 

 

   

Účastníci plavby:   

Linda Šikulová, Adéla Vytásková, Eduard Petr a Jan Tichý 
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Župní závod ve šplhu 
 

 

 

Ve čtvrtek 18. října se uskutečnil 

župní závod ve šplhu. Tentokrát se 

účastnil menší počet ,,šplhavců", 

pouze dvaatřicet ze 3 jednot.   
 

Závod se nesl ve velmi přátelském 

duchu a jistě se všem cvičícím i 

přihlížejícím líbil. 

 

 

Eliška Šrubařová 

 

 

 

 

*  *  * 

 
 

 

Naše vize pro budoucnost: 

 

 

●  být významnou silou společnosti, která má vliv na formování dění v naší zemi, 

 

●  být silou, která hájí ideje svobody a demokracie, která nestaví zájmy jedince nad zájmy 

společnosti a zájmy našeho státu, 

 

●  být silou, která prosazuje slušnost a spolupráci, osobní kontakt a komunikaci mezi lidmi, 

 

●  být silou, která nerozděluje, ale spojuje! 

 
  

Starostka ČOS sestra Hana Moučková 

v Karolinu na slavnostním zasedání Výboru ČOS  

k 100. výročí republiky a XVI. všesokolskému sletu v Praze.  



 
12 

ZPRÁVY Z JEDNOT 

___________________________________________________________________________________________ 

 

SOKOL PODOLÍ 
 

● Sletový turnaj U10 
 Basketbalový oddíl Sokola Podolí, jako jediný v republice, byl pověřen Českou obcí 

sokolskou uspořádat Sletový turnaj U 10. V neděli 6. června startovala v podolské sokolovně 

družstva T.J. Sokol Podolí, T.J. Sokol Šlapanice, T.J. Tatran Brno-Kohoutovice a SKB Brno-

Vinohrady, celkem 54 hráčů a hráček. Přestože je tato kategorie v soutěžích nejmladší, 

utkání byla plná bojovnosti a pěkných akcí. Dívky se hochům ve výkonu vyrovnaly.  

 Turnaj byl doplněn soutěžemi v basketbalových dovednostech. Střílelo se 4x10 

trestných hodů a běžela se královská disciplína. Obě soutěže byly velmi dramatické a 

divákům se líbily. ČOS na turnaj dodala medaile, diplomy a účastnické listy a finančně akci 

zajistila. Naše jednota připravila pro první tři družstva pamětní talíře, ceny pro pět nejlepších 

střelců a ceny pro nejlepší družstva v basketbalových dovednostech. Všichni účastníci si 

smlsli na tradičních ledňáčcích. 

 

Pozvání na turnaj přijal hejtman 

JMK pan Bohumil Šimek, 

místostarostka obce Podolí 

paní Gabriela Marciánová a 

předseda odboru sportu Sokol-

ské župy Dr. Jindry Vaníčka 

bratr Tomáš Hlobil. Jmenovaní 

předali dětem ceny a svou 

přítomností dokázali, že si váží 

práce s dětmi a podporují ji. 

 

 

 

 

VÝSLEDKY ZÁPASŮ: Sokol Podolí – SKB Vinohrady Brno   63:12    

    Šlapanice – Tatran Kohoutovice  21:22   

   Sokol Šlapanice - SKB Vinohrady Brno  39:  3   

   Sokol Podolí – Tatran Kohoutovice   27:19  

   SKB Vinohrady Brno – Tatran Kohoutovice 11:52 

   Sokol Podolí – Sokol Šlapanice   28:20 

 

POŘADÍ      NEJLEPŠÍ STŘELCI 

 

1. Sokol Podolí  118 :  51 6 bodů  1. Viktor Matějek 27   Podolí 

2. Tatran Kohoutovice   93 :  59 5 bodů  2. Václav Šilhan 21   Kohoutovice 

3. Sokol Šlapanice           80 :  53 4 body    3. Petra Jelínková 21   Šlapanice 

4. SKB Vinohrady Brno   26 :154 3 body  4. Tomáš Rotrekl 20   Kohoutovice

       5. Robin Pleskač 19   Podolí  

 

 

 

Pavel Rafaj,starosta T.J. Sokol Podolí 
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● Přebor ČOS U11 
 

Mladí podolští basketbalisté se zúčastnili přeboru ČOS U11, který se konal v červnu 2018 

v Brandýse nad Labem. Kromě nás zde byly děti z dalších šesti tělocvičných jednot, a to 

Sokol Hradec Králové, Sokol Kladno, Sokol Kraslice, Sokol Nusle, Sokol Pečky a Sokol 

Pražský. 

 Naše sestava jedenácti hráčů nebyla nejsilnější, ale všichni si užili basketbalu 

opravdu hodně. Setkali jsme se s novou zajímavou formou turnaje, kdy si hráči vylosovali 

účast v jednom ze šesti týmů, nazvaných Panteři, Tygři, A3 Sporťáci, Randomtýpci, 

Rebelové a Prezidenti. Každý tým pak sehrál 4 utkání a plnily se basketbalové dovednosti. 

Hodnocení pak proběhlo podle 12 kritérií a na závěr byly odměněny všechny děti, i když 

jejich výkony byly hodně rozdílné. Zajímavé ocenění získal Michal Nováček, který byl nazván 

Štístkem týmu A3 Sporťáků. 

 

 

● Biskupice 2018 – 19. ročník 
 

Letošní soustředění se uskutečnilo v týdnu od 4. do 11. srpna za účasti 49 sportovců, 

nejmladším účastníkem byl čtyřměsíční Přemysl Truksa. Nejaktivnější skupinou bylo 20 dětí 

kategorie U10 a U11, které budou hrát mistrovské soutěže ročníku 2018 – 2019.  

 Účastníci kromě basketbalového tréninku hráli stolní hry, po setmění sledovali „Letní 

kino“, uskutečnila se také noční Stezka odvahy a výlet na zámek v Jaroměřicích nad 

Rokytnou. Počasí bylo opravdu letní s rekordními teplotami nad 30° C, což umožnilo dvakrát 

denně využívat bazén se skluzavkou. 

 Soustředění proběhlo ke všeobecné spokojenosti, strava byla dobrá, nikdo 

neonemocněl ani se nezranil. Tak zase za rok! 
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SOKOL BRNO-ŽIDENICE 

● Seniorky Sokola Židenice: 

   Cvičily jsme na XVI. všesokolském sletu v Praze 
 

 Po zhlédnutí tzv. „Předváděčky“ skladeb pro XVI. všesokolský slet jsme si vybraly 

skladbu pro ženy autorek Dagmar Honové a Ivany Jiránkové, nazvanou Cesta. Líbily se nám 

i doprovodné country písně; v první části Veď mě dál, cesto má (známá z repertoáru Pavla 

Bobka), druhá Divokej horskej tymián (Pavel Žalman Lohonka) a závěrečná Báječná ženská 

v podání Michala Tučného. Řekly jsme si, že jako báječné ženské tu skladbu pod vedením 

naší cvičitelky Vlasty Pospíšilové nacvičíme.  

 Poprvé jsme Cestu představily – i když zatím ne celou – na župní akademii 

v židenické sokolovně, podruhé to bylo na sokolském sletu Župy Dr. Bukovského ve Vyškově 

(tam jsme pěkně zmokly!) a do třetice v Brně na Krajském sokolském sletu 10. června 2018. 

A to už se blížilo pražské finále. 

 Praha nás přivítala hezkým počasím. Většina z nás se ubytovala na karimatkách v ZŠ 

v Malešicích, čtyři spaly v hostivařských studentských kolejích. 

   Po velkolepém nedělním průvodu a ekumenické mši v chrámu sv. Víta, celebrované 

kardinálem Dominikem Dukou, jsem měla vzácnou příležitost zúčastnit se slavnostního 

zahájení v historické budově Národního divadla a shlédnout představení Našich furiantů 

v podání sokolských divadelních souborů. Byla to historická událost. Vůbec poprvé celé 

představení na prknech naší první scény odehráli ochotníci! Sklidili zasloužený dlouhotrvající 

potlesk, a když na závěr celé hlediště i jeviště zpívalo Lví silou, vzletem sokolím – byl to 

nezapomenutelný zážitek (kolik z nás může říct, že zpívali v Národním divadle?).  

               

Hned v pondělí začaly první zkoušky, nacvičovaly jsme závěrečný obraz naší skladby, 

červené srdce, takže jsme bohužel nestihly plánovanou prohlídku ND. 
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Volné dopoledne jsme využily k návštěvě blízkého Olšanského 

hřbitova a poklonily se památce zakladatelů Sokola Miroslava 

Tyrše a Jindřicha Fügnera u jejich společného hrobu. Další dny 

se střídaly zkoušky s různými vycházkami a kulturními zážitky. 

Při procházce Kampou jsme se v Museu Kampa podívaly na 

výstavu fotografií Cecil Beaton, fotograf královen (zejm. britské 

královny Alžběty II.), výstavu obrazů Jana Zrzavého a prohlédly 

si vilu Jana Wericha.  

 

  U hrobu Tyrše a Fügnera 

 

 

 

Na výstavě „Cecil Beaton, 

fotograf královen“ 

Automobil královské rodiny 

 

 

 

 Před vilou Jana Wericha na Kampě           Interiér Werichovy vily 

 

Jiný den jsme věnovaly palácovým zahradám – prošly jsme Valdštejnskou, Ledeburskou, 

Pálffyovskou a Kolovratskou zahradu, kde jsme obdivovaly plastikami osázené balustrádové 

terasy, kašny, vodotrysky, květiny, a lavičky využily k příjemnému odpočinku.   
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Úžasný večer jsme prožily v O2 aréně, kde se konala přehlídka sokolského výkonnostního a 

vrcholového sportu, Sokol Gala. Byly zde zastoupeny sportovní i moderní gymnastika, 

akrobatický rokenrol, míčové sporty, krasojízda, šerm, šplh, taekwondo, taneční sport…, vše 

za doprovodu stohlavého orchestru.  

 Ve čtvrtek už šlo do tuhého: projížděčka a potom generálka II. programu, kam byla 

zařazena i naše skladba. Večer jsme z tribuny Eden Arény sledovaly slavnostní zahájení 

hromadných vystoupení a I. program sletových skladeb, což byl opět hluboký zážitek, 

zejména když na plochu přijeli na koních T. G. Masaryk a M. R. Štefánik, nastoupili 

praporečníci s historickými sokolskými prapory, byly vztyčeny vlajky česká, slovenská a 

sokolská a zazněly státní hymny, česká i slovenská. Všechny skladby byly nádherné. 

  

Na slavnostní zahájení jsme se ozdobily českými vlaječkami 

 

Dopoledne před naším hlavním vystoupením jsme ještě stihly procházku po Vyšehradě, 

kochaly se krásnými výhledy na Vltavu, Hradčany a prošly slavný hřbitov. Druhá skupina 

děvčat navštívila Tančící dům na Rašínově nábřeží a Prahu viděla zase z jiného úhlu.  

 Ve 14 hodin byl na stadionu Eden Arény zahájen II. program hromadných skladeb, 

kde jsme předvedly skladbu Cesta. Líbily jsme se, i to srdce se povedlo, tleskali nám.  

  

 

Od nás si největší potlesk zasloužila jednak Vlasta, že měla 

s námi trpělivost při nácviku, a taky naše hrdinka Eva Mrázková, 

která po pádu z kola nastupovala na seřadiště s francouzskými 

holemi. Odložila je vždy před vstupem na plochu, vzorně odcvičila 

a od brány už odkulhala s jejich podporou.  

  

Naší party si všimli také filmaři, především Evičky s ortézou a 

holemi. Chtěli s ní rozhovor, a protože odmítla, že se stydí, 

musely ji před kameru doprovodit Vlasta s Evou L. Nakonec i 

z Evy M. dostali pár slov.  
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Naše srdce 

 

Slavnostní závěr sletu byl velkolepý. Na koních se objevili sv. Václav a Jan Žižka, 

majestátním krokem přišel císař Karel IV., nechyběli Miroslav Tyrš, J. A. Komenský obklopen 

školáky v sokolském, Babička s dětmi a za zvuků fanfár ze Smetanovy Libuše vstoupila na 

stadion sama kněžna Libuše, aby pronesla svoje proroctví. Potlesk nebral konce. Za zvuků 

písně Ach synku, synku byly sejmuty vlajky a XVI. všesokolský slet skončil. 

  

Domů jsme se vrátily plny 

krásných dojmů a nezapomenu-

telných zážitků. 

 

Slet jsme pak zhodnotily u Vlasty 

Pospíšilové na zahradě, patří jí 

náš srdečný dík! 

 

 

 
 

Vlasto, nebreč –  

to perníkové srdce je z lásky! 

 

    Zdar XVII. všesokolskému sletu 2024! 
 

Za seniorky Sokola Brno-Židenice 

Helena Ryšková 
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● Mladší žákyně: Naše skladba – V peřině 

 

 Začalo to už v Brně: nácviky, secvičné, sletová vystoupení v Tišnově, ve Vyškově, 

Krajský slet v Brně. 

 Konečně Praha: cesta vlakem – hra o historii Sokola, metro, ubytování ve škole, 

v blízkosti krásný park. Průvod, touláme se Prahou: Petřín – lanovka, rozhledna, bludiště. 

Prohlídka Národního divadla.  Pražské Benátky – plavba po Vltavě a Čertovka.  Muzeum 

Karlova mostu, Pražský hrad. Všude se dovídáme spoustu zajímavostí o Praze a naší 

historii. Průvodci jsou úžasní, nikdo se nenudí. Pohádka v Divadélku Kampa. Gala večer 

v O2 aréně.  Sokolská výstava a vystoupení v Tyršově domě. Mezi zkouškami osvěžení na 

koupališti v EDENU. A nakonec Pražská Zoo – je moc pěkná.  Naše skladba byla v 1. 

programu, večerním.  Pro děvčata to byl opravdu zážitek!  Ve 2. odpoledním programu už 

naše skladba nebyla, tak jsme si to mohli užít jako diváci. 

 Všechno jednou končí, jedeme domů plní zážitků a nových přátelství. 

 

BYLO TO NÁDHERNÉ A MOC JSME SI TO UŽILI !        Běta Stará,  

T.J. Sokol Bno-Židenice 
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● Příměstský tábor a letní příprava oddílu TG Sokol Židenice  
 

 

Příměstský tábor  

byl určen všem dětem, které ještě nedozrály pro závodní oddíl nebo se rády vyspí doma. 

Uskutečnil se v  bílovické sokolovně ve dnech 13. až 17. srpna 2018.  
Hlavní náplní byla gymnastika, 

trampolína, cvičení s hudbou, 

koupání, vycházky, hry v tělo-

cvičně i v krásné přírodě v okolí 

Bílovic. Také kola jsme si užily 

– každý den to byl náš dopravní 

prostředek do Bílovic i zpět. 

Protože jsme byly samé holky, 

v celotáborové hře se soutěžilo 

o získání titulu „SPRÁVNÁ 

HOLKA 2018“. Celý týden dívky 

pilně trénovaly, plnily různé 

úkoly, „vařily“, učily se jazyko-

lamy, vyrobily si srdíčko na krk 

a ozdobily tričko. Titul nakonec 

získaly všechny a k tomu i 

nějakou drobnost a sladkou odměnu od „sponzorů“ naší soutěže. 

 

 

 

Letní soustředění oddílu TeamGym  

proběhlo v dalším srpnovém týdnu rovněž v Bílovicích. Děti se zde připravovaly na podzimní 

přebory, rozvíjely svoje pohybové dovedností, užily si koupání a výletů pěšky i na kole. Na 

programu byly také tvořivé a vědomostní hry nebo různé soutěže. Ozdobili jsme si tričko, 

vymalovali svůj hrníček. Celý 

týden jsme soutěžili o titul „TOP 

DÍVKA 2018“ a „SUPER KLUK 

2018“.  Ve volné disciplíně si 

děti zahrály pohádku, nechy-

běla ani módní přehlídka. 

K získání „sponzorského daru“ 

bylo třeba nejprve zjistit spojení 

na „sponzory“ naší soutěže. 

Vše se povedlo, děti si užily 

spoustu legrace, získaly titul a 

našly i svou odměnu.  
 

 

 

 

 

Hlavní vedoucí Běta Stará,  

T.J. Sokol Brno-Židenice 
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SOKOL BUČOVICE                                   
 

● 28. ročník Družebního turnaje mužů a žen ve volejbale 
 

 V tradičním termínu předposlední srpnové soboty, 18. 8., uspořádal oddíl volejbalu 

Sokola Bučovice již 28. ročník Družebního turnaje. Turnaj slouží k přípravě na nadcházející 

nový ročník volejbalových soutěží.   

 Za krásného slunečného počasí se v turnaji mužů představila čtyři družstva: Tatran 

Hrušky, Sokol Marefy, německá HSV Grimma a B družstvo domácích. Bez zaváhání a ztráty 

jediného setu prošli celým turnajem muži Tatranu Hrušky, kteří se tak stali celkovými vítězi. 

Překvapivé druhé místo si odnesli volejbalisté Sokola Marefy. Domácí rezerva, která zařadila 

do své sestavy celou řadu juniorů, dokázala porazit pouze Grimmu a obsadila třetí místo. Na 

posledním místě tak skončili naši sportovní přátelé z Grimmy. 
  

  

 Výsledky:    Pořadí:       

 Bučovice – Marefy 1 : 2   1. Tatran Hrušky    3  3  0  0  0 6 : 0   9 

 Hrušky – Grimma      2 : 0            2. Sokol Marefy           3  1  1  0  1 4 : 3    5 

 Marefy – Grimma     2 : 0          3. Sokol Bučovice B   3  1  0  1  1    3 : 4     4 

 Bučovice- Hrušky     0 : 2             4. HSV Grimma       3  0  0  0  3 0 : 6    0 

 Grimma – Bučovice   0 : 2 
 

 

 

 

 

Vítězné družstvo TATRANU HRUŠKY 
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 V turnaji žen startovala pouze tři družstva a vítězství si odnesla děvčata domácího  

A družstva před „béčkem“ a Sokolem Marefy.    

  

 Výsledky:     Pořadí: 

 Bučovice A – Marefy          2 : 0  1. Sokol Bučovice A    2  2  0  0  0   4 : 0   6 

             Marefy – Bučovice B           0 : 2    2. Sokol Bučovice B    2  1  0  0  1   2 : 2 3 

             Bučovice A – Bučovice B    2 : 0    3. Sokol Marefy          2  2  0  0  0   0 : 4   0   

 

„A“ družstvo žen SOKOLA BUČOVICE 

 

● XV. ročník Memoriálu Ing. Vladimíra Spirita 
 

 Poslední srpnová sobota patřila v Bučovicích volejbalu, Sokol Bučovice pořádal XV. 

ročník Memoriálu Ing. Vladimíra Spirita ve volejbale mužů. Ing. Spirit byl významný 

volejbalový funkcionář, který se podílel na založení Mezinárodní volejbalové federace a část 

svého života prožil u nás v Bučovicích. 

      Také letošní turnaj se stal vítanou příležitostí k přípravě špičkových volejbalových 

týmů ze Slovenska i Čech. Vždyť v turnaji se představili všichni tři medailisté a tým z páté 

příčky slovenské mužské extraligy, doplněné o Aero Odolena Voda a Volejbal Brno z české 

extraligy, plus ligisty ŠSK Beskydy a domácí Sokol. Družstva byla rozlosována do dvou 

skupin, hrálo se na dva vítězné sety, třetí ve zkrácené podobě.  

     Vítězem modré skupiny se stala Myjava, před Odolena Vodou, Prievidzou a 

Bučovicemi. Domácí sokoli tak netajili mírné zklamání. Před turnajem doufali, že obhájí 

loňskou účast v semifinále, což se jim nepodařilo. V rozhodujícím zápase totiž těsně prohráli 

v tei breiku 2 : 1 s Prievidzou.  
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 V červené skupině zvítězil SŠK Beskydy, který v prvním utkání zdolal 2 : 1 Volejbal 

Brno, ale pak zaváhal s Nitrou. Brno již neprohrálo a zajistilo si tak druhou postupovou 

příčku. Do semifinále se tak neprobojovala Nitra a Svidník. 

     V semifinále se tak křížem utkali Beskydy s Myjavou a Odolena Voda s Brnem. 

V prvním utkání zvítězil přesvědčivě 2 : 0 ŠSK Beskydy nad Myjavou a rovněž v druhém 

semifinále nedalo Brno šanci Odolena Vodě po výhře 2 : 0.  

     Ve finále se hrál vynikající volejbal, kde na straně Brna vynikal přesnými nahrávkami 

rychlonohý Vietnamec Truong, v útoku pak srbský univerzál  Okosanovič a smečař Licek, na 

straně Beskyd pak nestárnoucí Přemek Kubala, bývalý reprezentační blokař Tomáš Široký a 

slovenský smečař Mečiar. Vítězství si odnesli brněnští volejbalisté, kteří se tak stali vítězi 

Memoriálu. V zápase o třetí místo Odolena Voda porazila Myjavu. 

    Konfrontace českého a slovenského extraligového volejbalu tak letos jednoznačně 

vyzněla po několika letech pro Česko, ale slovenská strana žádnou újmu necítila. Zdejší 

turnaj znám, byl jsem tu jako hráč, když jsem kroutil svou poslední hráčskou sezónu 

v Myjavě. Z výsledků si nic neděláme. Měli jsme tu polovinu mužstva, druhá je na 

soustředěních s různými reprezentacemi. Cílem bylo dobře si zahrát a stmelit kolektiv, aby 

se hráči trochu odreagovali od opravdu tvrdé přípravy v hale. To se splnilo, panovala tady 

všeobecná pohoda, zdůraznil trenér úřadujícího mistra Slovenska VK Prievidza a bývalý 

reprezentant Richard Němec. A podobně se vyjadřovali i ostatní účastníci turnaje. 

      Dík patří Zbyňku Čížkovi a pořadatelům za vzornou organizaci turnaje a reprezentaci 

Sokola Bučovice a našeho města, a také všem sponzorům.  

  

VÝSLEDKY 

 Modrá skupina:    

 Spartak Myjava- VK Prievidza   2 : 1               Pořadí:  1. Myjava 

             Sokol Bučovice – Odolena Voda   0 : 2                       2. Odolena Voda   

            Myjava – Odolena Voda                 2 : 0                       3. Prievidza 

        Prievidza – Bučovice                 2 : 1                       4. Bučovice    

           Bučovice – Myjava                    2 : 1 

        Odolena Voda – Prievidza        2 : 0   

 

 Červená skupina   

 ŠSK Beskydy – Volejbal Brno        2 : 1              Pořadí:  1. Beskydy 

          Slavia Svidník – Bystrina Nitra        1 : 2                         2. Brno 

          Beskydy – Nitra                             1 : 2                        3. Nitra 

           Brno – Svidník                             2 : 0                        4. Svidník 

          Svidník – Beskydy                          0 : 2 

            Brno – Nitra                             2 : 0 

 

Semifinále:  Brno – Odolena Voda   2 : 0 Utkání o 3. místo: Odolena Voda - Myjava   2 : 0  

                    Beskydy – Myjava       2 : 0 

 

FINÁLE:       Brno – Beskydy  2 : 0   Nejlepší hráč:       Martin LICEK  (Brno) 

      Nejlepší nahrávač:   Duc Luan TRUONG (Brno) 

      Nejlepší blokař:       Tomáš ŠIROKÝ (Beskydy) 

      Nejlepší smečař:      Marek MIKULA (Odol. Voda) 

 

Sestava Brna: Truong, Okosanovič, Licek, Handlíř, Pražák, Hukel, Weber a Michal Hrazdíra           

Sestava Bučovic: Fučík, Duda, Neubauer, Dítě, Nezdařil, Katona, Vašut, Mlčuch, Přikryl, Šimko, 

Bence, trenér Zbyněk Čížek.  

Jan Forejtek, T.J. Sokol Bučovice 
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SOKOL VINIČNÉ ŠUMICE 

 

Naše noc sokoloven 

 

Česká obec sokolská považuje Noc sokoloven za 

jednu ze stěžejních akcí, která je směřována k 

„nesokolské“ veřejnosti. K více jak stovce sokol-

ských jednot, které se k celorepublikové akci 

připojily, patří T.J. Viničné Šumice.  

Na naší sokolovně jsme se začali pomalu scházet 

okolo půl šesté, dospělí si vyplnili soutěžní kvíz, 

pokud chtěli, občerstvili se a šli spolu s dětmi do 

tělocvičny, kde se děti chopily míčů.  I když jsme 

měli vymyšlené i jiné hry, děti si tak krásně hrály podle svého uvážení, až bylo škoda je rušit. 

Poté jsme cvičili na nářadí, dětem jsme vytvořili překážkovou dráhu a jejich řádění bylo 

nejspíše slyšet i za zdmi sokolovny. Byla radost se dívat na spolupráci větších s menšími při 

boji o vítězství. Kdo chtěl, mohl si vyrobit zvířátko z kaštanů.   

 Kolem sedmé hodiny jsme povečeřeli skvělou pomazánku, kterou nám připravily 

dámy z naší věrné gardy – paní Nedorostková, Pospíšilová a Šafaříková. Všem velice 

chutnala.  

 V tomto okamžiku jsme rozsvítili pomocí svíček a lucerniček celou sokolovnu. Naši 

světýlkovou cestou jsme po skupinkách procházeli do míst, kam se nikdo běžně nepodívá. 

Na konci cesty na každého čekalo překvapení v podobě dárečku. 

 Na programu našeho večera byla poslední událost, a to diskotéka. Tanec jsme si 

náležitě užili  . Následovala pohádka, ukládání ke spánku a po klidné noci jsme si 

pochutnali na snídani, se kterou pomohly děti, které se probudily mezi prvními. Děkuji 

Martině Slavíčkové, Evě Floriánové, Janě Kroutilíkové, Janě Hylmarové za pomoc.  

 Akce byla, jak hodnotila členka Sokola, fenomenální a každý si odnesl na památku 

reflexní přívěšek. Těšíme se na příští rok, a jak děti říkaly: „Můžu zase zítra tady s vámi 

spát?“  

Jana Železná, 

TJ. Sokol Viničné Šumice 
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SOKOL SOKOLNICE 
 

Sletové odpoledne   
 

V neděli 7. října 2018 uspořádala T.J. Sokol 

Sokolnice Sletové odpoledne. Za krásného 

počasí se na sokolském hřišti u rybníka sešli 

cvičenci všech věkových kategorií, aby se 

rozloučili s náročným sletovým rokem. 

 Za zvuku sokolských pochodů 

nastoupili na plochu všichni cvičenci, k poctě 

letošního 100. výročí vzniku Československa 

zazněla Československá státní hymna. Po 

úvodních projevech diváci sledovali sletové 

skladby Noty, V peřině, Cirkus, Spolu, 

Siluety, Ženobraní, Princezna republika, Borci a Cesta. Cvičenci předvedli veškeré sletové 

sestavy bezchybně, v souladu s hudebním doprovodem. Krásné odpoledne doplnil taneční 

klub TÉKÁČKO ze Sokolnic a Břišní tanečnice ZŠ Sokolnice. Radost přineslo také hromadné 

vystoupení T.J. Sokol Sokolnice, kterého se zúčastnily všechny složky místního Sokola. 

 Společné setkání bylo závěrem náročného „Sletového roku“. Díky příznivému počasí, 

rodinnému zázemí ze strany rodičů a rodinných příslušníků, jsme prožili příjemné odpoledne. 

 

Jarmila Šustrová, 

T.J. Sokol Sokolnice 
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Postřehy ze sletu  

Jiří Netolický: Otevřený dopis sestře Provazníkové       

 

Nazdar, sestro Maruško Provazníková, 

 asi se divíš, že Ti píši, když už nechodíš po této zemi. Je tu ale Tvůj odkaz, který je stejný jako 

odkaz mého dědečka, ruského legionáře a druhého válečného starosty naší jednoty, než Němci Sokol 

zakázali.  

 Je již dost dlouho od XVI. všesokolského sletu, abychom se pokusili s chladnou hlavou a bez 

euforie bilancovat. Byl opravdu úspěšný. Vybavuje se mi srovnání s rokem 1994. Oba mají mimo 

mnoho dalšího dvě viditelné veličiny, a to úspěšnost a plné tribuny, i když každý z jiných důvodů. 

 Vraťme se k důvodu, pro který Ti píši. Nácviky začaly v minulém roce. Slibů jako obvykle 

mnoho. Realita však byla jiná. Omezím se na skladbu mužů, kterou jsem sám nacvičoval. Fluktuace 

byla přímo děsivá. Z 15 mužů u nás přihlášených se většinou scházela ani ne polovina. Do Prahy nás 

nakonec jelo 13. Přesto jsme všichni v 36 skladbu uměli, a to hlavně díky našemu náčelníkovi jednoty. 

Důkazem je skutečnost, že naše slovenská enkláva byla převelena do předních řad. Katastrofa se 

odehrávala na secvičných, kde místo choreografie se mnozí učili teprve první kroky. Někteří ještě 6 

týdnů před sletem skladbu ani neviděli. Pochopitelně se toto přeneslo na stadion. Opustit svou značku 

nebo dojít na jinou mnozí naprosto odmítali. Také si s tím vedoucí celků nevěděli rady. Navíc je nutné 

zdůraznit, že povely a změny na poslední chvíli dávané rozhlasem, byly špatně slyšet, natož jim 

rozumět. A také to tak vypadalo. Výjimkou byl bratr Vrána, kterému jako jedinému, bylo rozumět.  

 Zúčastnil jsem se všech porevolučních sletů. Dovolím si napsat, že skladbu Borci považuji za 

nejslabší. Je známo, že ji i někteří z tohoto důvodu necvičili. Organizace u mužů, byla tentokráte ze 

všech nejhorší. Ze začátku jsme vůbec nevěděli, kam patříme. Tady byla ale chyba komunikace 

ústředí, župy a jednoty. Jak jsme záviděli Ženobraní s jejich čísly celků!  

 Přesto Ti musím napsat, že vzájemné podporování skladeb na seřadištích bylo opět nádherné 

a určitě pomáhalo vlévat do žil tolik potřebnou energii. Došlo i na nejen sokolské písně.  

 A nyní k veřejným vystoupením. Nebudu psát konkrétní župy nebo obce, města. Účastníci se 

sami dovtípí. Na jediném župním sletu, který jsem zažil, byl dokonce přítomen senátor a poslanec 

parlamentu ČR. Na dalším bylo sympatické odehrání obou hymen, ale před nimi a po nich ani slovo.  

A při tom největším v našem kraji se někam zakutálelo CD se slovenskou hymnou. Východní bratry to 

hodně mrzelo. Zajímavá je také skutečnost, že sestra starostka ČOS Hana Moučková přijela vlakem 

pravděpodobně inkognito, protože ji nikdo nevítal a ani nedoprovázel. Když jsem ji spatřil samotnou 

na ulici, vystřelil jsem z restaurační zahrádky a pozval ji mezi nás. Zástupci kraje nebo města měli jiné 

radosti. Opak byl na vesnicích. Starostové byli vždy přítomní. Dokonce jsme zažili obě hymny zpívané. 

Čekal jsem, že v průvodu za cedulemi s nápisy žup uvidím jejich činovníky, když už nebyli mezi 

cvičícími. Bohužel mnozí tam také nebyli.  

 Co říci závěrem. Je smutné, že základní pořadová příprava již neexistuje. Z povelů zůstal jen 

pozor. Ostatní jako nalevopříč, nebo vzpaž, upaž (Tvoje doména) jsou nahrazovány a nepřej si slyšet, 

jak. Všestrannost, na níž jsme vyrostli, bohužel mizí. Mnozí naši špičkoví sportovci se ani netají, že 

neumí kotoul, natož suchou vrbu. Nepotřebují je. Nabyl jsem dojmu, že režii XVI. sletu neměli v rukách 

sokolové. 

 Není všechno špatné. Naše organizace a jednoty budou žít dál, jenom se některé věci změní. 

Přibývají nové sporty a činnosti, a snad budou i obětaví cvičitelé a činovníci. Dobrou zprávou alespoň 

na vesnicích je, že rodiče si uvědomují, že je lepší, když jejich ratolesti cvičí třeba v Sokole, než aby 

kouřili marijánku.  

 Nyní asi už chápeš, proč píši právě Tobě. Nikoho toto vše nezajímá. 

   

                                                                  Jiří Netolický, svobodný pán na Telnickém mlýně, 

         T.J. Sokol Telnice 

                                 

 


