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ÚVODNÍ SLOVO  
_________________________________________________________________________________ 

 

Milé sestry, vážení bratři a všichni lidé dobré vůle. 

 

 Uplynulý rok 2018, celý náš národ slavil 100. výročí vzniku 

samostatného státu. TGM tehdy prohlásil: „Nebýt sokolů, nebylo by 

legionářů, a nebýt legií, nebylo by samostatného Československa“. 

Buďme tedy hrdí na naši sokolskou minulost. Tehdy „Muži 28. října“ 

dali, stejně jako naši sokolští zakladatelé, nové republice do vínku 

základní hodnoty moderní společnosti: svobodu, demokracii a 

mravnost (lidskou důstojnost, rovnost, vzájemnou úctu a respekt, 

pokoru). 

 

Česká obce sokolská přispěla k uvedeným oslavám nezapomenutelným XVI. všesokolským 

sletem v Praze. Je třeba poděkovat všem aktivním účastníkům tohoto nádherného setkání 

spřízněných sokolských duší, kteří v rámci příprav uskutečnili řadu místních a oblastních 

cvičení i velice zdařilý krajský slet v Brně, kterého se zúčastnilo všech šest sokolských žup 

Jihomoravského kraje. 

 Na letošní rok připadá 30. výročí znovunabytí svobody a demokracie v naší vlasti. 

Připomínáme si to proto, že tyto vzácné hodnoty nejsou žádnou samozřejmostí, ale musíme 

je neustále chránit a mít pořád na paměti.   

 Dovolte mi na začátku roku 2019 vám všem popřát pevné zdraví, štěstí, hodně 

životního elánu, rodinné pohody, mnoho sokolských zážitků a šťastnou volbu našich 

činovníků. 

  

 Nevím, zda v případě mé kandidatury dostanu Vaši důvěru a budu mít možnost touto 

formou Vás občas oslovit. Díky za krásná, společně prožitá sokolská léta! 

 

„NI ZISK, NI SLÁVU, TUŽME SE,  

SPĚJME DÁL POD SOKOLSKÝM PRAPOREM a NAZDAR!“ 

 

     

        Váš župní starosta     

Ing. Jiří Růžička 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

„Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. 

Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života.“ 

 

Miroslav Tyrš 
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ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ 

130. výročí založení 

 

„Již v prvých letech sokolského žití shledána nevyhnutelná potřeba sdružení všeho Sokolstva v pevnou 

jednotu, jedinou myšlénkou ovládaný spolek na podporu, posilu, zdokonalení a povznesení i na 

ochranu a úbranu zájmů našich.“  
 

Tak začíná článek v pamětní knize, vydané k II. všesokolskému sletu v Praze v roce 1891. 

Zásada jednoty tělocvičné soustavy, názvosloví, technického vedení, krojů, veřejného 

vystupování atd. postrádala společný orgán, který by dbal na jejich udržování a 

zdokonalování. Proto již v září 1888 („na den sv. Václava“) Sokol Pražský svolal schůzi 

župních zástupců, kde byl návrh na zřízení Obce sokolské nadšeně přijat. 
 

„Účelem spolku jest povznesení, pěstování a šíření cvičení tělesných v království Českém, k čemuž 

pracovati se má vzájemným stykem jednot a žup sokolských, péčí o zavedení jednotné soustavy a 

methody cvičební, o zvelebení tělocviku školského, zřizováním kursů cvičitelských, vysíláním cvičitelů 

k vyučování v jednotách, pořádáním přednášek a šířením znalosti tělocviku, vydáváním odborného 

listu a literárních děl tělocvičných, statistickým sčítáním, zakládáním nových jednot, vzájemnou 

podporou, pořádáním sjezdů, společných cvičení a pod.“ 

 

 Ustavující valný sjezd České Obce Sokolské se konal 

24. března 1889 v tělocvičně Sokola Pražského za účasti 207 

oprávněných zástupců sokolských jednot, na němž bylo 

zvoleno první předsednictvo na tři roky. Prvním starostou byl 

zvolen JUDr. Jan Podlipný (1848 - 1914). 

 V Sokole bylo sdruženo se Sokolem Pražským 12 žup, 

a to Fügnerova, Havlíčkova, Husova, Krkonošská, Plzeňská, 

Podbělohorská, Podkrkonošská, Podřipská, Středočeská, župa 

Tyršova, župa východních Čech a župa Žižkova, čítající celkem 

165 jednot asi s 19 000 členy, z toho bylo asi 6 000 cvičících. 

 Příspěvek činil 10 krejcarů ročně za každého člena a 

jmění ČOS v roce 1891 obnášelo 1 604 zlatých a 96 krejcarů.  
 

                                                                                                                           JUDr. Jan Podlipný 
 

„Českou Obec Sokolskou provází na počátku dráhy její všeobecná důvěra Sokolstva čestným 

výsledkem prvých kroků utvrzená. Kéž velké sdružení to co nejdříve pojme všechno mužstvo české 

v okruh svůj, aby se zdarem pracovati mohlo na obrození a povznešení celého národa!“ 
 

N a   z d a r ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:                        Ing. Helena Ryšková, 

„II. slet všesokolský v Praze“, vydala ČOS 1891                     župní vzdělavatelka 
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OHLÉDNUTÍ  ZA  OSLAVAMI  100. VÝROČÍ  VZNIKU  ČESKOSLOVENSKA  

 

Řád Bílého lva pro Jana Gajdoše  
 

 U příležitosti státního svátku a 100. výročí vzniku Československa 

dne 28. října 2018 byl Jan Gajdoš mezi těmi, které prezident republiky 

Miloš Zeman ocenil in memoriam Řádem Bílého lva, nejvyšším státním 

vyznamenáním České republiky.  
 

Jan Gajdoš  

* 27. 12. 1903 Brno-Židenice  

† 19. 11. 1945 tamtéž 
 

Středoškolský profesor-tělocvikář, brněnský 

sokolský pracovník, první čs. mistr světa 

v gymnastice, účastník odboje proti nacismu.  

 

Na olympijských hrách v Amsterdamu 1928 

získal Jan Gajdoš stříbrnou medaili v soutěži družstev, na LOH v 

Berlíně 1936 obsadil v soutěži družstev 4. místo. Vrcholem jeho 

kariéry bylo mistrovství světa v Praze 1938, kde se stal 

trojnásobným mistrem světa.  

V letech 1929–1930 působil jako cvičitel v Sokole Plzeň Chicago v USA. Zde na II. americ-

kém sletu sokolů vybojoval 1. místo, jako cvičitel nastudoval skladbu pro muže, kterou sám 

složil, a rovněž získal 1. místo. Do USA se pak vrátil ještě jednou s velkou československou 

sokolskou výpravou v roce 1933.  

 Při X. všesokolském sletu 1938 v Praze šel Jan Gajdoš spolu s dalšími význačnými 

sportovci v čele slavnostního průvodu Prahou.  

 V roce 1943 se stal jedním ze zakládajících členů Jachetního odboru Českého 

veslařského klubu v Brně, z něhož po osvobození vznikl Yacht klub Brno. Byl jeho prvním 

kapitánem a podílel se na organizaci prvního závodu plachetnic na Kníničské přehradě na 

podzim 1943. Na jeho památku se pak až do 60. let minulého století vypisoval závod 

Gajdošův memoriál, původně pro třídu Olympijská jola, později i pro ostatní lodní třídy.  
 

Po okupaci nacisty působil Jan Gajdoš v sokolské odbojové 

organizaci Jindra jako vedoucí odbojové skupiny v Brně. 

Počátkem roku 1944 byl zatčen gestapem a vězněn ve třech 

nacistických káznicích. Zemřel v roce 1945 na následky 

věznění v koncentračním táboře. 

 Od roku 1946 nese jeho jméno jedna z hlavních ulic 

v Brně-Židenicích.  

 

 

 
 

Hrob Jana Gajdoše 

na židenickém hřbitově 

 

 

Zdroj: Wikipedie                     Helena Ryšková 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_B%C3%ADl%C3%A9ho_lva
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1903
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidenice
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1936
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1936
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_sokolsk%C3%A1_v_odboji
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_sokolsk%C3%A1_v_odboji
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Oslava 100. výročí vzniku Československa v Brně 
 
Součástí oslav v Brně bylo setkání u pomníku prezidenta T. G. Masaryka na Komenského 

náměstí.  

  

 

 

 

Přes nepřízeň počasí byla účast 

na oslavě poměrně velká. Čest-

nou stráž drželi vojáci Univerzity 

obrany, sokolové a členové Klubu 

vojenské historie, hrála dechová 

hudba. Projev přednesli primátor 

města Brna Petr Vokřál, za nás 

gen. Emil Boček a za Slovensko 

Ondrej Dostál, poslanec NR SR.  

 V tento slavný den slyšela brněnská veřejnost krásnou slovenštinou slova o naší 

vzájemnosti a o vědomí významu ČSR pro vývoj Slovenska. Projev I. Popa za Podkar-

patskou Rus nebyl čten, avšak vyšel v Kulturních i Lidových novinách. Oslavu natáčela 

brněnská televize. Závěrem zazněla československá hymna.  

 Věřme, že další století proběhne úspěšně, v přátelství a těsné spolupráci států 

Evropy i světa.  

Jan Kruml, 

Československá obec legionářská 

 

 

Po sto letech na stejném místě 
 

 

 

   Vyhlášení Československa 29. října 1918  29. října 2018   (Foto Filharmonie Brno)  

  

29. října 2018 jsme v Brně u Besedního domu na Komenského náměstí oslavili výročí vzniku 

samostatného Československa. Proč až o den později? Tehdy se zpráva dostala do Brna se 

zpožděním – vlivem zmatků a přerušeného spojení. Většina obyvatel se tak o vyhlášení 

republiky dozvěděla z balkonu Besedního domu. Přesně po 100 letech a přesně na stejném 

místě jsme mohli vidět, jak situace tehdy vypadala. A stejně jako tenkrát se pod balkonem 

shromáždily stovky lidí.                                                                                                                  (HR) 
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Odhalení busty T. G. Masaryka v Bučovicích 
       

 U příležitosti desátého výročí vzniku samostatného státu byla v srpnu 1928 odhalena 

před budovou bučovické sokolovny busta Tomáše Garrigue Masaryka. Protože místní 

jednota byla zadlužena splácením stavby sokolovny, iniciovali a také financovali zhotovení 

sochy legionáři. Socha byla Němci hned na začátku okupace v roce 1939 odvezena z Bučo-

vic a další její osudy jsou nejasné. Po druhé světové válce reagoval výbor Sokola Bučovice 

na výzvu v rádiu, aby se přihlásili majitelé několika bust TGM, které byly součástí sbírky 

Vojenského historického ústavu. Nově založený bučovický „Výbor pro obnovení sochy TGM" 

bohužel nedokázal doložit, které konkrétní provedení z několika soch autorů Štursy a 

Bartáka patří do Bučovic.  

 Od roku 2017 se místostarosta Sokola Bučovice Jan Stavělík pokoušel znovu 

dopátrat osudy bučovické busty, ale v archivu VHÚ už bylo možné najít pouze 

korespondenci vedenou při jednání o vrácení sochy v letech 1945-1946. 

Výbor Sokola Bučovice tedy rozhodl, že u 

příležitosti dvou výročí - 90 let od odhalení 

původní busty a 100 let od vzniku republiky - 

nechá zhotovit bustu novou. Jako zhotovitel byl 

vybrán místní rodák a sochař pan Josef Staněk, 

který zvolil jako materiál studený bronz. 

 Slavnostního odhalení 27. 10. 2018 se i 

přes nepříznivé počasí zúčastnila asi stovka 

diváků. Po proslovech hostů přišla řada na 

samotné odhalení, kterého se ujali starosta 

Tělocvičné jednoty Sokol Bučovice Mgr. Petr 

Hanák, starosta Města Bučovice PhDr. Jiří 

Horák, PhD, a autor Josef Staněk. Čestná stráž 

sokolů a legionářů, česká hymna a salva 

příslušníků 74. lehkého motorizovaného prapo-

ru Bučovice ještě umocnily významný okamžik. 

Závěr oslavy zajistily děti ze Základní školy 

Bučovice 711 pásmem recitací a písní. 
  

Místní tělocvičná jednota i celé město tímto získalo nové místo, kde lze připomínat památku 

prvního prezidenta, ale i bratrů padlých během druhé světové války. Nezbývá než věřit, že 

osud nové busty, zbudované z prostředků Sokola Bučovice a MÚ Bučovice, bude příznivější 

než u sochy původní.  

Jan Stavělík, 

Sokol Bučovice 

 

 

 

 

 

                       „Člověk bez národa byl by ničím.“ 

 

T. G. Masaryk 
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V Š E S T R A N N O S T  
___________________________________________________________________________________________ 

 

Připomenutí akcí konce roku 2018  

V loňském roce proběhl tradiční a oblíbený župní sraz seniorů v Husovicích 

v příjemné atmosféře a s kopou legrace. Nicméně autorka a organizátorka sestra Blanka 

Grycová k naší neradosti ohlašuje jeho poslední ročník, a tak bychom rádi uvítali její ochotné 

pokračovatele.  

V listopadu se uskutečnil doškolovací seminář cvičitelů – náplň programu byla 

volena s ohledem na všechny věkové kategorie – rehabilitační cvičení na gymbalech a 

overbalech, atletická průprava. Novinkou bylo cvičení fly yogy a fly fitness, a velice zajímavá 

byla ukázka vzdušné akrobacie, kterou si i odvážné cvičitelky mohly, za dopomoci lektorek, 

vyzkoušet.  

Tradičně v Židenicích proběhla také malá oblast Teamgymu, tentokrát za účasti 287 

závodníků, kterého se organizátoři zhostili opět bravurně. Na oblast východ v Olomouci 

postoupila 4 družstva, 3 z nich si pak 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 v atmosféře vzpomínek, hodnocení i poděkování uskutečnil 

seminář sletových cvičitelů a již tradiční seminář aerobiku v Černovicích, který je 

příjemným únikem od vánočního shonu a stresu. 

 Za obětavou práci k dosažení úspěchů akcí v minulém roce všem činovníkům patří 

srdečný dík. Věřím, že i nadále bude snahou přinášet do sokolské činnosti zajímavé a 

přitažlivé aktivity nejen pro udržení členské základny, ale zejména pro pohodu a úspěch 

sokolského hnutí.  

 

Posletový rok 2019 v Odboru všestrannosti  

 Sletové vzpomínky a úspěchy akcí z oslav jubilejního roku jsou v našich myslích stále 

živé, ale energie a elán nesmí polevit ani na začátku normálního cvičebního roku. Odbor 

všestrannosti připravil pro1.pololetí jednak tradiční přebory sokolské všestrannosti, ale také 

novinku v soutěžích. Srdečně všechny zveme na Župní kuželkový turnaj, který se 

uskuteční 19. ledna v kuželně Sokola Brno–Černovice od 9:00 hodin. Také bychom rádi 

uvítali zájem družstev z TJ na oslovovací dopisy pro míčové soutěže, na základě kterých 

bude termín turnajů vypsán.  

 

Termíny nejbližších akcí (leden – březen)  

  19. ledna.  Župní kuželkový turnaj Brno - Černovice   

  19. ledna  Přebor ČOS Teamgym 

  23. února  Župní přebor v plavání 

     6. března  Volební zasedání N+N   

      9. března  Oblastní sraz ženských složek 

   16. března  Oblastní sraz RD+PD 

  

Přeji všem zdravého ducha i mysl a sokolskými prožitky naplněný rok 2019! 

  

Hana Kvapilová, za náčelnictvo župy 
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Župní vycházka: Podzimní Jedovnicko 
 

 V sobotu 13. října 2018 jsme zorganizovali župní vycházku. Autobus nás dopravil na 

zastávku Jedovnice, Pila a dále jsme pokračovali, již pěšky, po trase: Rudické propadání – 

Rudice – Kaolinový lom – Klostermannova studánka – Křtiny. Celkem asi 10 km středně 

těžkým terénem. Z Křtin do Brna jsme se vrátili opět autobusem. 

 Největší zastoupení měly jednoty Řečkovice a Černá Pole, zúčastnili se i členové 

z Králova Pole a Husovic, celkem 23 sokolek a sokolů. 

Ve výchozím bodě pěší trasy jsem po 

vzájemném představení zahájil vycház-

ku pozdravem NAZDAR a znovu jsme 

si ozřejmili trasu pochodu. Upozornil 

jsem na Hřebenáče (skalní útvary), o 

nichž v dopise jednotám nebyla 

zmínka. Ukázali jsme si, kde odbočuje 

zelená značka směr propadání. Rozdal 

jsem upomínkové listy, vytisknuté péčí 

župy a poté se účastníci vydali na 

pochod. Během vycházky nedošlo 

k žádné mimořádné události. 

                        Klostermannova studánka 
 

Účast čtyř jednot je podle mého názoru malá. Možná to bylo způsobeno tím, že výchozí 

místo vycházky bylo dost vzdáleno od Brna, ale odjezd z Brna v 9:09 hod. umožňoval příjezd 

do Brna všem jednotám. 

  Krásné, slunečné počasí, řada architektonických objektů, výjimečně krásná krajina, to 

vše účastníci výpravy kladně hodnotili. V tomto punktu mohu říci, že župní podzimní 

vycházka byla úspěšná.  

          Vlastimil Otáhal 

 

Soutěž seniorů ve všestrannosti 
 

V sobotu 3. listopadu 2018 proběhla již tradiční 

soutěž seniorů a seniorek ve všestrannosti. 

Zúčastnilo se jí 15 sokolek a sokolů ze čtyř 

tělocvičných jednot: Sokol Adamov (2), Sokol 

Brno V (8), Sokol Brno-Husovice (2) a Sokol 

Újezd u Brna (3). 

 Soutěžilo se v 10 disciplínách, z toho byla 

polovina pohybových a polovina byly různé 

kvízy. Soutěžní úkoly byly zábavné a vyžadovaly 

obratnost a důvtip.  

 

  

  

 Výsledky: 1. místo   Eduard Kokrda       Sokol Adamov 

                       2. místo   Jan Mandát            Sokol Brno-Husovice 

                       3. místo   Jana Helánová       Sokol Brno V 

Blanka Grycová 
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S P O R T Y 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Brněnské sokolky ovládly Pohár studentstva v Bučovicích 
 

 První listopadový víkend proběhl v hale ZŠ 710 Bučovice 39. ročník v závodu žákyň 

ve sportovní gymnastice o Pohár studentstva, který byl současně otevřeným župním 

přeborem Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka. Závodu se zúčastnilo 16 družstev z 12 oddílů 

z celé Moravy, celkem 48 závodnic. 

  

Soutěž se odehrála pod taktovkou gymnastek ze Sokola Brno I, které ovládly všechny 

soutěže, když nejprve s náskokem vyhrály v soutěži družstev před závodnicemi z T.J. Sokol 

Moravská Ostrava I A a před třetím družstvem T.J. Prostějov. Domácí závodnice doplatily na 

pády na kladině a skončily patnácté. 

 Mezi jednotlivkyněmi vyhrála Emily Svobodová ze Sokola Brno I před oddílovou 

kolegyní Natálií Hajdinovou, třetí skončila Anežka Koláčková z T.J. Prostějov. Nejlepší 

závodnice Bučovic Zuzana Nebojsová obsadila 36. místo. 

Zlatý hattrick dovršila Emily Svobodová ve finálovém závodě na kladině, ve kterém zvítězila 

a získala tak třetí zlatou pozici. 

Stříbrnou medaili získala Nikola 

Szabo (opět Sokol Brno I) a bronz 

připadl Nele Čonkové (T.J. Sokol 

Moravská Ostrava I A). 

 

Petr Stavělík, 

Sokol Bučovice 

 

 

Na fotografii zleva: 

stříbrná Natálie Hajdinová, zlatá Emily 

Svobodová, bronzová Anežka 

Koláčková, 4. Natálie Pospíšilová,  

5. Nikola Szabo a 6. Nela Čonková 
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Sokol Bučovice přeborníkem ČOS ve volejbale mužů 
 

 O prvním novoročním víkendu se tradičně v České Třebové koná přebor ČOS ve 

volejbale. Po dlouhé vánoční pauze je tento turnaj brán jako vhodná příprava před 

opětovným zahájením mistrovských soutěží.  

 Přeboru se zúčastnilo 10 družstev mužů a 8 ženských týmů. Titul z loňského roku 

v soutěži mužů obhajovalo naše družstvo, které bylo nasazeno do první skupiny. Vstup do 

soutěže pro naše muže byl pozvolný. Po výsledku 1: 1 se Sokolem Česká Třebová, který byl 

posílen o extraligového smečaře Karlovarska, Lukáše Vašinu, jsme zvítězili 2:0 nad 

extraligovými juniory VK Ostrava, dále hráli 1:1 s Mnichovým Hradištěm a v nejlepším 

zápase remizovali 1:1 se Sokolem Dobřichovice. To znamenalo postup do semifinále z druhé 

příčky. Zde jsme se utkali s vítězem druhé skupiny Sokolem Brno I, posíleným o ligové hráče 

Velkého Meziříčí, a po vítězství 2 : 1 jsme postoupili do finále. Ve finále nás opět čekal Sokol 

Česká Třebová.  

 Po vítězství 2:0 se naše družstvo stalo přeborníkem ČOS pro rok 2019 a obhájilo tak 

loňský republikový titul. 
  

 Sestava: Fučík, Mlčůch, Přikryl, Neubauer, Tezzele, Dítě, Paták, Vašut a Nezdařil, 

trenérem a vedoucím družstva je Zbyněk Čížek. 

 

Jan Forejtek, 

Sokol Bučovice 

 

 

 

 

Na obrázku zleva: Petr Nezdařil, Tadeáš Tezzele, David Neubauer, Michal Přikryl, Jakub Vašut, 

     Josef Mlčůch, Ondřej Fučík a Marek Paták. Chybí Radovan Dítě, který fotil 
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Z P R Á V Y   Z   J E D N O T 
___________________________________________________________________________________________ 

 

SOKOL BRNO-ŘEČKOVICE 
 

Listopad a prosinec 2018 v řečkovické sokolovně 
 

V pátek 16. listopadu se uskutečnila v sokolovně v  Řečkovicích tělocvičná akademie u 

příležitosti oslav 100. výročí založení republiky. Jednotlivé oddíly si připravily ukázku své 

činnosti.  

 Po úvodních slovech a poslechu fanfár ze Sukova pochodu V nový život jako první 

vystoupily ženy s ukázkou sletové skladby Ženobraní, kterou předvedly nejen na krajském 

sletu v Brně, ale i na XVI. všesokolském sletu v Praze. Vystřídaly je nejmladší děti 

v doprovodu rodičů, které pod vedením zkušených cvičitelek zdolávaly překážkovou dráhu 

z rinosetu. Následovaly ukázky cvičení na kruzích a lavičce v podání mladších žáků a žákyň 

(7-9 let). Starší žáci a žákyně (9-15 let) předvedli skoky na trampolíně a starší žákyně ještě 

ukázku akrobacie. Starší děti se pravidelně zúčastňují soutěží všestrannosti (TeamGym, 

šplh, atletika, plavání), a to velmi úspěšně. Na řadu přišel i tanec. Nejprve děti z oddílu 

Pampelišky Ř13 zatančily choreografii na písně z muzikálu Rebelové, mladí dospělí 

z oddílu Ř13 pak roztleskali publikum akční choreografií na píseň Gina, rovněž z muzikálu 

Rebelové.  

Hudbu využily i děti z oddílu Mrňousci (3-5 

let) při ukázce zábavné rozcvičky. Po 

veselé rozcvičce se předvedli „mistři 

umění“. Oddíl krasojízdy upoutal malé i 

velké diváky ukázkou, jak spojit 

gymnastiku s jízdou na upraveném kole. 

Však také svými výkony úspěšně 

reprezentují nejen u nás, ale i v zahraničí. 

Program pokračoval ukázkami dalších 

sletových skladeb. Skladbu Noty, kterou 

secvičily a předvedly na Krajském sletu 

v Brně, předvedly předškolní děti. Před 

závěrem akademie ještě odcvičily svoji sletovou skladbu Spolu ženy, které ji prezentovaly jak 

na Krajském sletu v Brně, tak na XVI. všesokolském sletu v Praze. Svými ukázkami tréninku 

florbalu a karate se předvedly i sportovní oddíly Sokola. I tyto oddíly mají úspěchy na 

soutěžích.  

 Závěr programu akademie patřil divadlu. Členové řečkovického divadelního spolku 

zazpívali několik písní z úspěšného představení loňského roku „Vlasta kopla Vlastu.“ 

Poděkováním všem účastníkům akademie a pozvánkou na sobotní pietní akt k výročí 17. 

listopadu jsme akademii ukončili. Na úplný závěr zazněla státní hymna. 

 Po ukončení akademie v sokolovně pokračoval program pro přihlášené děti a jejich 

rodiče. Cvičitelé připravili pestré noční dobrodružství spojené s přespáním v sokolovně. 

V tělocvičně byly nachystané různé pohybové aktivity, které děti i rodiče pod dohledem 

cvičitelů zdolávali – přeskakovali, přelézali, občas museli i vylézt do výšky, nebo naopak 

překážku podlézt, ale také se trefit na cíl. Děti ani rodiče se žádné překážky nezalekli. A 

protože všem velmi vyhládlo, dali jsme si společnou večeři v „pekle“. Poté si rodiče s „prů-

vodcem“ prošli celou sokolovnu a děti si s cvičitelkami zahrály poklidnější hry (s padákem). 
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 Na závěr čekala na děti večerní stezka se světýlky po „tajemných“ zákoutích 

sokolovny. Vydaly se tedy po menších skupinkách na cestu. Všechny děti stezku zvládly, a 

protože už byly patřičně unavené, začalo velké tvoření brlohů na přespání a malá hygiena. 

Dětem jsme přečetli pohádku na dobrou noc, poté se spokojeně zavrtaly do spacáků a 

usnuly. Dospěláci se sešli v „pekle“ na dočesné. Ráno po budíčku se všichni sešli na 

společné snídani. Podával se čaj a buchtičky. Poklidili jsme brlohy a s úsměvem na tváři 

odcházeli domů.  

 

 17. listopad je dnem, kdy si připomínáme Den boje za svobodu a demokracii. 

V Rečkovicích začal mší svatou v kostele sv. Vavřince a pokračoval průvodem se 

sokolskou, orelskou a skautskou vlajkou ke vzpomínkovému místu v sokolovně. Tam 

za houslového doprovodu a písně Blíž k Tobě Bože můj položili zástupci MČ Brno-Řečkovice 

a Mokrá Hora kytici a pořádající sokolská jednota věnec. Poté byla zapálena svíce a přítomní 

duchovní církví československé husitské a římskokatolické vzpomněli památku obětí 

nacistické a komunistické totality. Připomněli také význam tohoto dne nejen pro současnost, 

ale i pro budoucnost a vzpomněli zakladatelů československého státu. Zazněla oblíbená 

píseň prvního československého prezidenta T. G. Masaryka Ach synku, synku a  na 

závěr státní hymna. 

  

Na galerii sokolovny byla po všechny tři dny (16. 

až 18. 11.) umístěna výstava fotografií a před-

mětů, vztahujících se nejen k minulosti řečkovické 

jednoty, ale také k letošnímu XVI. všesokolskému 

sletu. Byl zde také architektonický návrh případné 

budoucí perspektivy rozvoje sokolovny a jejího 

nejbližšího okolí.  

 

 

 

Třídenní vzpomínkové 

slavnosti byly ukončeny 

divadelním představe-

ním „České nebe" od 

autorů Svěráka a Smol-

jaka v podání ochotnic-

kého souboru TYJÁTR  

z Křižanova. Hra jemnou 

a citlivou ironií zachycuje 

historické problémy na-

šeho národa.  

  

 

 Dík za uspořádání slavností patří nejen členům sokolské jednoty, ale i dalším 

aktivním účastníkům, kteří se podíleli na jejím úspěšném průběhu. Přejeme si, aby nás 

tato pěkná spolupráce provázela i v následujících letech. 

 Kulturní část jubilejního roku našeho státu byla ukončena v neděli 2. prosince již 

tradiční, v pořadí šestadvacátou, Mikulášskou besídkou v režii společenského odboru naší 

sokolské jednoty.  Řečkovická třináctka jako vždy předvedla pěkné pásmo pohádek s hudeb-

ním a pěveckým doprovodem a se závěrečným příchodem Mikuláše  doprovázeného anděly 
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a čerty. Děti byly obdarovány balíčky, které finančně zajistila  MČ Brno - Řečkovice a Mokrá 

Hora. Kolorit této akce byl již také tradičně dotvořen sdružením Soroptimist Club Brno I, které 

nejen podává nápoje a cukroví charakteristické pro adventní období, ale také současně 

nabízí výrobky chráněných dílen. Závěrem je třeba zdůraznit, že letošní besídka patřila 

k rekordním v počtu návštěvníků, především dětí. 

 

 Listopad a prosinec v naší řečkovické sokolovně byl velmi pestrý, náročný a krásný. 

Návštěvnost všech konaných akcí byla velká a jsme rádi, že jsme tak mohli přispět 

k oslavám výročí 100 let republiky a že jsme ukázali, že Sokol nejen byl a je, ale také bude. 

 

 Děkujeme všem, kteří se na zdárném průběhu všech akcí podíleli. 

 

Redakčně upraveno                                                 Irena Zahrádková, Eva Janovská 

Sokol Brno-Řečkovice 

 

 

Sokolský adventní výlet 
 

V sobotu 15. prosince 2018 jsme pro všechny členy Sokola Řečkovice uspořádali adventní 

výlet spojený s ozdobením stromečku v lese pro zvířátka, zazpíváním koled a hlavně 

s příjemnou předvánoční atmosférou – tu nám zpestřila nečekaná sněhová nadílka a stálé 

drobné sněžení.  

 Ráno v 9:00 hodin se před sokolovnou sešlo celkem 17 dospělých, 11 dětí a 1 pes. 

Společně jsme se přemístili autobusem na konečnou zastávku do Ořešína. Odtud jsme 

pokračovali pěšky k lesu ke koním a lesní cestou ke studánce, která se pyšní nápisem „Nade 

vše je voda“. U studánky jsme se rozhodli, že zajdeme kousek do lesa a tady spojíme 

příjemné s užitečným. Děti se pustily do zdobení stromečku různými dobrotami pro zvířátka, 

které doma s rodiči připravily. Společně si všichni zazpívali vánoční koledy. Také jsme 

posvačili, zahřáli se teplými nápoji a vesele pokračovali k hřišti pod Ořešínem. Vzhledem 

k tomu, že už některé děti byly unavené, rozloučili jsme se s nejmladšími účastníky a jejich 

rodiči, kteří odjeli autobusem domů. Ostatní ještě pokračovali pěšky přes Mokrou Horu zpět  

do Řečkovic.  

 Sokolský adventní výlet se velmi podařil, zpříjemnili jsme si předvánoční čas. Potěšila 

nás účast napříč generacemi. Příštímu Sokolskému adventnímu výletu Nazdar! 

 

Irena Zahrádková, 

Sokol Brno-Řečkovice 
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SOKOL ŘÍCMANICE 
 

Řícmanice cvičí, Řícmanice slaví 
 

 Od října začalo pravidelné cvičení všech složek, florbal, stolní tenis, power yoga pro 

ženy i muže, zdravotní cvičení.  

 Na druhý říjnový víkend jsme zorganizovali výlet do Ostružné. Více než čtyřicet 

Řícmaňáků se vydalo autem nebo vlakem do 170 km vzdáleného areálu Skiland v Ostružné 

v Jeseníkách. Aktivity byly pestré, každý si zvolil, co je mu blízké: turistika, jízda na kole i na 

elektrokole, tenis, stolní tenis, bowling, pouštění draků, jízda na duších… a třeba i taneček u 

cimbálu.  

 Stejně jak o v minulých letech, také letos jsme uspořádali na Vinohrádkách Drakiádu. 

V neděli 21. října nám počasí přálo, nepršelo a ještě foukalo. Tak mohli být všichni 

spokojení. Děti si opekly špekáček a držitelé nejlépe létajících a doma vyrobených draků si 

odnesli diplom a sladkou odměnu. 

 Oslavy založení vzniku samostatné Československé republiky pořádala naše 

obec 28. října. Sokol, stejně jako ostatní spolky, se podílel na přípravách i průběhu oslav. 

Členové v historických sokolských krojích položili věnec k pomníku padlých v první i druhé 

světové válce. Na závěr jsme připravili létající papírové lampiony a děti vypustily do tmy 

padesát krásně svítících lampionů. Večerní hra Les ve tmě přilákala 50 dětí. Ty se vydaly 

samy nebo s rodiči na večerní poznávací cestu lesem. Ve tmě, jen za světla z baterky hledali 

značky a plnili úkoly. Nikdo se neztratil, hra se líbila, tak ji zopakujeme a připravíme zase 

nějaké malé změny. 

 V pátek 9. listopadu po setmění se na návsi sešly děti s lampiony na Martinský 

průvod. Připomněly si legendu o svatém Martinovi a vydaly se úvozem z Močílek. Ve tmě 

podél cesty na ně svítila světýlka z vydlabaných dýní.  Až vyšli všichni na Vinohrádky, 

přivolali svatého Martina. Ten přijel na bílém koni, hezky ke všem promluvil a všem dětem 

rozdal sladkosti. 

 Také naše jednota nemohla 24. listopadu chybět při obecní akci Sázení 100 stromů 

v prostoru za hřbitovem. U spodní cesty vedle plotu hřbitova jsme zasadili dvě jabloně 

Holovouský malináč. Jsou označené sokolským logem, tak při procházce kolem můžeme 

sledovat, jestli se jim daří. Ještě můžete najít jednu jablůňku označenou naším logem. Hned 

vedle něj visí logo SK Řícmanice. To je společný strom našich spolků se slibem vzájemné 

spolupráce. Těšíme se na plody naší práce.  Za deště a s úsměvem sázené stromky snad 

přinesou sladké plody.  

 Největším úkolem loňského roku bylo připravit oslavy 110 let založení T.J. Sokol 

Řícmanice. V neděli 25. listopadu 2018 v 15:30 hodin přivítala moderátorka slavnostního 

odpoledne Helena Bajerová všechny přítomné členy i hosty, zástupce obce, řícmanských 

spolků i Vaníčkovy župy.  Následovalo krátké shrnutí od založení v roce 1908 po 

současnost. Poté členky výboru předaly pamětní listy a malé pozornosti věrným a aktivním 

dlouholetým členům. Vystoupili předškoláci a mladší žáci s ukázkou cvičební hodiny, pak 

zazněl zpěv a hra na housle Terezky a Adélky Hegerových. Viděli jsme gymnastickou 

sestavu Terezky Malé a Adélky Hegerové, vyslechli báseň, kterou přednesla Veronika 

Kubíčková. Starší žákyně předvedly nacvičenou sestavu zumby, a poté část své sletové 

skladby. Moderátorka Helenka nás seznámila s historií všesokolských sletů a na závěr 

vystoupily ženy s ukázkou sletové skladby Siluety. Potom už se všichni přítomní bavili při 

přátelském posezení a povídání nad výstavkou historických i současných fotografií. Potěšilo 

nás, že někteří zůstali až do pozdních hodin, vzpomínali, vyprávěli, a všem nám bylo dobře. 
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      Mladší žáci                     Cirkus 
 

 

 

 

Ocenění členové a výbor Sokola Řícmanice 
 

 

 

 

Na poslední listopadový čtvrtek jsme pozvali floristku paní Soňu Kupčíkovou na Vázání 

adventních věnců. Zajistila nám chvojí z normandské neopadavé jedle, přinesla svíčky, 

stuhy, ozdoby… A hlavně nám pomohla dobrými radami. Tvořily jsme v místnosti nad 

hasičkou, kde nám starosta hasičů zatopil, nabízel čaj a svařák, bylo to příjemné.  
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Pro Mikulášskou nadílku si děti 

podobně jako v minulém roce přijely 

na bruslích. V neděli 2. prosince od-

poledne se všichni nejdříve rozbruslili 

a s trenérkou krasobruslení Petrou 

Kepákovou si zasoutěžili v bruslař-

ských dovednostech. Potom všichni 

obdivovali vystoupení tří mladých 

krasobruslařek. Mikuláš se dvěma 

čerty a dvěma krásnými anděly přijel 

až na třetí zavolání. Přivezli na saních 

velkou hromadu balíčků, kterou 

andílci rozdali všem šikovným dětem. 

 Sokol Řícmanice opět připravil kurz bruslení, letos pro děti i dospělé. Pro děti jsou 

rezervované středy od 16 do18 hodin (dvě skupiny, rozděleny podle pokročilosti, každá cca 

50 min). Kurz probíhá od začátku prosince do konce února mimo prázdniny a je vhodný pro 

děti od 3 let. Dospělí budou mít v neděli od 19:45 do 20:45 hodin 4 lekce, které povede 

zkušená krasobruslařka z Bílovic, Lucka Hornová. Děti ji znají z loňského kurzu bruslení. 

 Zlatonedělní vycházka do Křtin letos přilákala 20 účastníků, podobně jako Silves-

trovská procházka.  

 Na únor připravujeme pro děti maškarní karneval, v březnu bude turnaj ve stolním 

tenise. 

 V Řícmanicích cvičíme, připravujeme zajímavé akce, a taky slavíme! 

 

Eva Olešovská 

Sokol Řícmanice 

 

_____________________________________________ 

 

 

SOKOL BRNO V 
 

Přišel k nám Mikuláš a čert 

 
Marie Pošmůrná, 

Sokol Brno V - Černá Pole 
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SOKOL PODOLÍ 
 

Sokolský (vý)let na líšeňský Kostelík 
 

V sobotu 13. října, během stále probí-

hajícího babího léta, se uskutečnil 

turistický výlet na líšeňský Kostelík. 

Sešlo se celkem 38 cvičenců, rodinných 

příslušníků a přátel podolského Sokola, 

z toho 25 dětí, a dva čtyřnozí kamarádi, 

kteří si procházku dozajista také užili.  

 

Vyrazili jsme ráno od sokolovny a 

postupně po cestě do Mariánského údolí 

nabírali další a další turisty. Na konečné 

zastávky autobusu jsme přibrali posled-

ního sokola a vyrazili do kopce kolem chatové oblasti a singletrailu až nahoru ke kostelíku 

(Poutní kaple Panny Marie Pomocnice na Kostelíčku). Tam byla přestávka s drobným 

občerstvením, které bylo zajištěno pro malé i velké účastníky.  

 Pokračovali jsme lesní cestou a dostali se až na Staré zámky, kde Roman Pazucha 

mladší přečetl informační tabuli. Pak už jsme zvesela scházeli k Muchově boudě, odkud 

jsme se vraceli zpátky do Podolí. U Borovic se Draha Rafajová postarala o poslední 

občerstvení v rámci dodržování pitného režimu. Na parkovišti blízko Eldoráda si děti zahrály 

několik pohybových her a mohli jsme směle vyrazit na závěrečný úsek cesty.  

 Počasí nám vyšlo přímo ukázkové, což byla pomyslná třešnička na dortu i tak 

zdařilého výletu. 

 

  

Redakčně upraveno                                                                                                    Kamila Pazuchová, 

Sokol Podolí 
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Noc sokoloven 2018 
 

Na pátek 22. září 2018 byla Českou obcí sokolskou vyhlášena Noc sokoloven.  

 Sokolovny jednot, které se k akci přihlásily, zůstaly v noci z pátku na sobotu otevřeny 

nejen pro sokolské cvičence, ale i pro širokou veřejnost. Každá sokolovna měla svůj vlastní 

program.  

 V podolské sokolovně však právě v tomto termínu probíhaly tradiční hody, proto jsme 

akci přesunuli na pátek 19. října. Děti měly možnost v sokolovně spolu se svými kamarády 

strávit celou noc.  

 Program byl pestrý: úvodem basketbalisté „B“ sehráli utkání se Židlochovicemi, potom 

proběhla beseda s manžely Hiklovými, českými reprezentanty v rádiovém orientačním běhu, 

a basketbalová mládež předvedla svoje herní dovednosti. Před večerkou bylo ještě promítání 

filmů. Pak se děti uložily ke spánku a sobotní budíček byl v 8 hodin ráno. 

 Podolské sokolské noci se zúčastnilo19 dětí a všechny, i ty přespolní, si ji bezvadně 

užily. Dokonce tak, že už teď plánují, kdy se uskuteční další. 

 

Redakčně upraveno.                                                                                                   Kamila Pazuchová, 

                                           Sokol Podolí  
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SOKOL TELNICE 
 

Listopadové setkání 
 

 17. listopad je v naší historii významné datum. Většinou v tyto dny probíhají 

vzpomínkové akce.  My v Sokole Telnice jsme se rozhodli zavzpomínat na XVI. všesokolský 

slet. A pochopitelně jsme pozvali bratry, se kterými jsme cvičili. Územně nesourodý celek od 

Jedovnic, přes Vyškov, Slovácko, Slovensko až do Vídně. Přesto jsme vytvořili sestavu, za 

kterou se nemusíme stydět.  Důkazem, že jsme něco krásného společně vytvořili, byla 

vysoká účast u nás v Telnici. Přijel i zástupce Sokola Vídeň. Zavzpomínali jsme na společně 

prožité dny na secvičných a pochopitelně v Praze.  

 Všeobecná radost byla podpořena vynikajícím gulášem sestry Květy Sedlákové i 

zkapalněnými produkty zahrádek.  

                                                    Jiří Netolický, 

svobodný pán na Telnickém mlýně, 

Sokol Telnice 

 

 

 

 

 

 

Bratři Ladislav Jančík ze Sokola Vídeň a Zdeněk 

Sedlák, náčelník Sokola Telnice 

 

 

 

Sokolovna v novém 
 V Sokole Telnice se nám podařilo rekonstruovat naši sokolovnu. Máme nově 

vyspravený a vymalovaný sál a také podlaha prošla totální rekonstrukcí. Nezapomněli jsme 

ani na závěsy a oponu. Tohle všechno by nebylo možné bez podpory obce a sponzorů a 

pochopitelně bez ochotných a obětavých sokolských rukou sester a bratří. V sobotu 5. ledna 

jsme se sešli a znovu instalovali vše, co bylo odmontováno. Také nový nájemce restaurace 

se činil a provedl zde rekonstrukci. 

 Tak ať se nám všem v nové sokolovně dobře cvičí!  
                                                                            

 

 Jiří Netolický, svobodný pán na Telnickém mlýně,  

Sokol Telnice 
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SOKOL BRNO-KRÁLOVO POLE 
 

Vánoce v královopolské jednotě 
 

 Vánoční besídky se zúčastnily všechny složky naší jednoty od nejmenších dětí po 

dospělé a ohlas byl tak velký, že se diváci málem nevešli do tělocvičny. 

 Besídku zahájil živý Betlém, kam se andělé přišli poklonit Ježíškovi. Potom postupně 

vystoupili rodiče s dětmi jako andílci a čertíci, předškoláci se skladbou Dárky pro Jůlinku, 

žákyně se skladbou Štědrý večer. Zazpívali jsme si koledy za doprovodu houslí, na které 

nám zahrála Helenka Zavadilová s maminkou. Viděli jsme orientální tanec v podání Magdy 

Králové.  

 
 Oddíl akrobatického rokenrolu měl připravena dvě vystoupení. První byl kurz 

rokenrolu dětí, následovalo vystoupení páru kategorie C Jaroslava a Veroniky Musilových a 

páru kategorie Junior Tomáše Plecendy a Aničky Bednaříkové.  

 

 Nenechaly se zahanbit ani mužské složky. Sestavu na kruzích předvedli naši úspěšní 

závodníci, kteří pravidelně získávají medaile na župních i republikových přeborech. 

Vystoupili Jan Tichý, Aleš Kocián, Martin Hladík, Vincent Červený, Bořivoj Bergmann a 

Jakub Nantl. 

 Na závěr se všichni spojili ve skladbě se světly na píseň Johna Lennona So this is 

Christmas, která ještě umocnila vánoční atmosféru.  

 

 Markéta Tichá, 

Sokol Brno-Královo Pole 
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SOKOL BRNO-ŽIDENICE 
 

První výlet seniorek v novém roce 
 

 Každoročně pátek co pátek se vydáváme na výlety do brněnského blízkého i 

vzdálenějšího okolí. Ten první v roce 2019 nás zavedl nejprve do Křtin, kde jsme navštívily 

barokní poutní kostel Jména Panny Marie, postavený podle projektu J. Santiniho. Zastavily 

jsme se u jesliček, kde stojí také ukazatel vzdáleností, mj. do Jeruzaléma, Nazaretu a např. 

do Křtin je to z Betléma 3.438 km.  

Z kostela jsme se vydaly po modré značce 

Cyrilometodějskou stezkou do Habrůvky. 

Byl hezký zimní den, všude kolem ležel 

sníh a občas vykouklo i sluníčko. Na kraji 

lesa jsme si udělaly přestávku a domácí 

ořechovkou připily na šťastný nový rok.  

Cesta pak vedla lesem a svažovala se až 

k silnici.  To už kolem nás byly skály, jedna 

z nich, taková osamocená, se jmenuje Zub 

času. Přišly jsme k místu, kde vyvěrá 

Křtinský potok, který jsme potom přešly po 

nové dřevěné lávce. Prošly jsme jeskyní, 

zvanou Kostelík a pak už jsme se přiblížily 

k Býčí skále. Jeskyně je přístupná jenom několikrát do roka 

(my jsme ji před několika lety navštívily) a v zimě je 

útočištěm netopýrů. Kousek od jeskyně vyvěrá Jedovnický 

potok, v rozšířeném místě plaval pár divokých kachen. 

Jedovnický potok se vlévá do Křtinského potoka, my jsme 

přešly na jeho levý břeh a Josefovským údolím směřovaly 

k Adamovu. Prošly jsme další jeskyní, Jáchymkou, a potom 

po úzké stezce ve strmém břehu jsme místy musely jít 

hodně opatrně. Míjely jsme lesní bar, na druhé straně 

Křtinského potoka viděly Starou (Františčinu) huť. Šťastně 

jsme došly do Adamova a ze zastávky nám pak za pár minut 

jel vlak do Brna. Náš první výlet roku 2019 se vydařil.                       

Helena Ryšková                     

 

                            Jáchymka                                              Kostelík 
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B l a h o p ř á n í 
 

Nádherné 90. narozeniny oslavila 5. října 2018 

sestra Ing. Zdenka Veselá, 

rozená Sousedíková, ze Sokola Brno-Královo Pole. 
 

Zdenka se narodila ve Vsetíně v sokolské rodině. 

Dědeček z matčiny strany Rudolf Londin spoluzakládal Sokol ve 

vsetínském okrese. Maminka Zdenka Londinová se seznámila se svým 

budoucím manželem Josefem Sousedíkem na sokolské slavnosti. 

Tatínek za války organizoval odboj, v roce 1944 byl zatčen gestapem, 

mučen a zavražděn.  

Zdenka složila sokolský slib na XI. všesokolském sletu v roce 1948. Vystudovala podle 

otcova přání Vysoké učení technické v Brně, fakultu elektrotechnickou, kde už zůstala. Po 

obnovení Sokola v roce 1990 se ihned aktivně zapojila do Sokola Královo Pole. Spolu 

s manželem Lumírem byla autorkou mnoha sokolských výstav naší jednoty, vedla Věrnou 

gardu, pečlivě se také starala o archiv a knihovnu. Oba cvičili na řadě župních sletů a na 

všesokolských sletech v Praze v roce 1994 a 2000. 

 Od roku 2005 se ze zdravotních důvodů již Zdenka nemůže věnovat žádným 

sokolským fyzickým aktivitám. Vzdělavatelkou byla v letech 2000 až 2012. V roce 2012 

ovdověla.  

 Za zásluhy v protifašistickém odboji a v Sokole obdržela od Ministerstva obrany ČR, 

města Brna, Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka a dalších organizací řadu ocenění. V dubnu 

2017 se zúčastnila jako host XIV. ročníku nočního vzpomínkového pochodu Clay-Eva 

z Hostišové do Bystřice pod Hostýnem. 
  

 Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Královo Pole i všichni členové přejí oslavenkyni 

především pevné zdraví, pohodu, a aby neztratila svoji úžasnou vitalitu.  

 

Jana Doňarová, 

Sokol Brno-Královo Pole  

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

„Až zestárne ten, kdo žije dobrý a čestný život  

a podívá se zpátky, může se radovat podruhé.“ 

 

Dalajláma 
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Rozloučení s Věrou Růžičkovou 

Odešla královna fair play Věra Růžičková 
  

V sobotu 24. listopadu zasáhla Českou obec sokolskou i 
celou sportovní veřejnost smutná zpráva: ve věku 90 let 
zemřela sestra Věra Růžičková. Sestra Růžičková je 
nesporně nejen sokolskou, ale také českou sportovní 
legendou. Patří mezi málo těch osobností, které svůj život 
zasvětily sportu, olympijské myšlence a Sokolu, na jehož 
obnově a následně rozvoji se po roce 1990 výrazně 
podílela.  
 Její práce byla již mnohokráte oceněna – za 
všechna jmenujme medaili Českého olympijského výboru, 
vyznamenání České obce sokolské, v roce 2016 jí 
prezident republiky udělil vysoké české státní vyznamenání 
– Medaili Za zásluhy. Když zhruba před deseti lety jí byla 
udělena hlavní cena Českého klubu fair play za celoživotní 
postoje, napsal o ní časopis Sokol slova, která mají trvalou 
platnost: „Královen poctěných Klubem fair play se najde 
určitě dost. Ale královen, které dovedou být fair play nejen 
ve sportu, ale i v celém svém životě, které dovedly obětovat všechno pro sport, olympijské 
myšlenky a Sokol – těch je opravdu málo. Mezi ně bezesporu patří bývalá vynikající tehdy 
československá sportovní gymnastka a olympijská vítězka z Londýna 1948 Věra Růžičková. 
Pro její nádherný postoj k ostatním a ke všemu dobrému, co je na naší planetě, se zapsala 
mezi nejvýznamnější sportovní osobnosti naší vlasti i celosvětového sokolského hnutí.”  
 Sestra Věra Růžičková se narodila 10. srpna 1928 v Brně. A svému rodnému městu 
zůstala věrná po celý život, stejně jako Sokolu – byla členkou Sokola Brno I, na jehož 
znovuobnovení v roce 1990 se aktivně podílela. Jako „sportovkyně” se představila už ve 
svých čtyřech letech, kdy ji maminka poprvé zavedla do sokolovny. Zde projevila své 
sportovní nadání, a tak již tehdy jí předpovídali světlou sportovní budoucnost. Do sportu se 
pustila s velkou chutí a vervou. Získávala všestrannost a snažila se vyzkoušet všechno. 
Mimo jiné i skoky do vody, ve kterých se díky svému velkému talentu stala dokonce ve svých 
osmnácti letech v roce 1946 mistryní Československa. Krátce poté se jako členka Sokola 
Brno I začala věnovat gymnastice, kde ji trenér (a její pozdější manžel) nasměroval na 
cvičení na nářadí. Brzy se dostala do reprezentace a jako jedna z členek družstva sportovní 
gymnastiky se připravovala na olympiádu v Londýně 1948.  
 Na olympijské hry odcestovala jako náhradnice. Ale nakonec do olympijského závodu 
nastoupila – kvůli tragické události, kdy Eliška Misáková onemocněla tehdy nevyléčitelnou 
dětskou obrnou, jíž nakonec podlehla. Družstvo gymnastek vybojovalo zlatou olympijskou 
medaili a v neoficiálním pořadí jednotlivkyň byla Věra Růžičková hodnocena jako šestá.  
 Po olympiádě Věra Růžičková zanechala závodní kariéry, ovšem sportu zůstala 
věrná. V Brně začala vychovávat mladé gymnastické naděje a zanedlouho se stala i 
reprezentační trenérkou juniorek. Díky svým jazykovým schopnostem působila i jako vedoucí 
výprav a mezinárodní rozhodčí. Po skončení trenérské kariéry se stala metodičkou pro 
Jihomoravský kraj. V roce 1990 se aktivně zapojila do znovuobnovování Sokola, obětavě 
pomáhala všude tam, kde bylo jejího nadšení a zkušeností potřeba, zejména při vzniku a 
rozvoji Odboru sportu ČOS. V Sokole vykonávala řadu činovnických funkcí, byla i 
místostarostkou Světového svazu sokolstva. Aktivně pracovala v Předsednictvu Odboru 
sportu ČOS, jehož čestnou členkou byla až do současnosti. 
  

 Čest její památce! 

Česká obec sokolská 
. 
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 Rozloučení se sestrou Věrou Růžičkovou dne 3. prosince 2018 v brněnském 
krematoriu se kromě syna, vnučky a další rodiny zúčastnily osobnosti veřejného života - 
primátorka města Brna paní Markéta Vaňková, zástupci Jihomoravského kraje, starostka 
ČOS sestra Hana Moučková, zástupci Odboru sportu ČOS, Českého olympijského výboru, 
Českého klubu olympioniků, Sokola Brno I, řada bývalých olympioniků a dalších sportovců a 
kamarádů. Mezi mnoha věnci a kyticemi byl také věnec od prezidenta republiky Miloše 
Zemana.  
 Místostarosta Sokola Brno I a zastupitel Jm kraje Michal Doležel ve svém proslovu 
připomněl životní dráhu Věry Růžičkové a poděkoval za její přínos pro český sport.  

(HR) 

   
Sokolské řady opustila sestra Radka Daňková 
 
 V pouhých 48 letech opustila navždy naše 
řady sestra Radka Daňková, dlouholetá členka 
náčelnictva ČOS jako vedoucí ústředního cvičitel-
ského sboru starších žákyň, župní náčelnice župy 
Dr. Bukovského a náčelnice T. J. Sokol Vyškov. 

 Nikdy nezapomeneme na její velmi obětavou 
a odbornou práci pro Sokol v jednotě, župě a 
ústředí České obce sokolské. Za mnohé další 
připomeňme přípravu a realizaci programového 
obsahu cvičení starších žákyň, práci pro soutěž 
TeamGym Junior, pro soutěž ve všestrannosti, 
tvorbu pohybových skladeb, konzultace a vedení 
hromadných skladeb na všesokolských sletech. 

 Radka Daňková v tělocvičně Tyršova domu                            
při srazu župních vedoucích mladších a starších žákyň 

 

 Na XVI. všesokolském sletu v letošním roce přivedla jako vedoucí sboru na stadion 
skladbu Cirkus. 

 

 Milá Radko, všechno, co jsi za svůj sokolský život vytvořila a uvedla do života, bude 
žít v našich sokolovnách dál. Nezapomeneme! 

 Náčelnictvo České obce sokolské 
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Zemřela sestra Milada Jandová 
 

 Dne 11. ledna 2019 nás ve věku nedožitých 87 let opustila sestra Milada Jandová, 

sokolka tělem i duší.  

 Miladka se zasadila o obnovení Sokola Bílovice nad Svitavou v roce 1990 a téměř 20 

let, až do roku 2009, byla jeho starostkou. Její zásluhou se podařilo zrekonstruovat chátrající 

sokolovnu. Jako starostka měla Miladka "tvrdou" hlavu při řešení mnoha problémů a nedala 

se jen tak odradit prvními neúspěchy při shánění peněz na rekonstrukci. Snažila se všemi 

svými silami pomáhat oddílům při znovuobnovení, ale  i v dalších letech. Po několik 

funkčních období byla členkou kontrolní komise župy Dr. Jindry Vaníčka. 

 

 Na sestru Miladu Jandovou budeme s úctou vzpomínat. 

 

 

 

 

 

T.J. Sokol Bílovice nad Svitavou 

                       Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka 

 


