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Zpravodajství Editorial

Jsou dopisy, které potěší. 
Pravda, už nemívají část toho 
kouzla a napětí jako dřív, kdy 
pošťák přinesl psaní a člo-
věk ho nejprve obrátil v ruce 
a pak s nevyslovenou otáz-
kou „co mi kdo píše” obálku 
otevřel, vyndal popsané listy 
(rukou či strojem) a začetl se 
– někdy do zpráv radostných, 
jindy vážnějších či i smutných 
(nemám samozřejmě na my-

sli dopisy s některým z barevných pruhů 
– u nich člověk zatrne asi vždy). Jak krás-
ně kouzlo těchto dopisů obsahuje Čapkova 
Pohádka pošťácká... Ale doba pokročila, 
vývoj a rozvoj člověk nezastaví, a tak drti-
vá většina pošty nám přichází elektronicky. 
I v ní jsou ale dopisy, které vedle pracov-
ní agendy potěší (jen si nedovedu dobře 
představit, jak by poštovní skřítci s nimi 
hráli karty...). 
Zrovna nedávno mi jeden takový dopis při-
šel. Poslala mi ho náčelnice Sokola České 
Meziříčí sestra Jana Piskáčková. Psala mi, 
jak sokolové v Českém Meziříčí reagovali 
na zprávu s informací o možnosti ucházet 
se o finance z Nadačního fondu Tesco, kte-
rou jsem před časem rozeslal na všechny 
župy a jejich prostřednictvím jednotám. 
Zpracovali projekt, přihlásili se, přesvědčili 
a uspěli. Sokolům v Českém Meziříčí samo-
zřejmě patří poblahopřát k úspěchu, mně 
osobně ale potěšilo, že zprávy o různých 
grantových či jiných příležitostech, které 
rozesílám, nejsou zbytečné a v jednotách 
je dokáží zužitkovat. O projektu, s nímž so-
kolové z Českého Meziříčí uspěli, samozřej-
mě píšeme v tomto vydání časopisu Sokol 
(a stojí za to i zde připomenout, že sestra 
Piskáčková nabízí své zkušenosti všem, 
kteří by se chtěli o finance ze zmíněného 
nadačního fondu ucházet).
K přečtení je toho v tomto vydání samo-
zřejmě mnohem víc. Zpravodajsky připo-
mínáme oslavy Dne vítězství 8. května, ale 
také další jubilea některých jednot i výročí 
155 let od prvního sokolského výletu. Spo-
lu se Sokolem Královské Vinohrady můžete 
začít pátrat po obrazu Adolfa Liebschera. 
Koncem dubna a v květnu se konala řada 
sportovních a kulturních akcí, sokolští 
sportovci se zúčastnili řady významných 
soutěží a rozšířili své medailové sbírky, 
uskutečnila se další akce projektu U nás 
v Sokole... Zkrátka, i toto vydání odráží 
pestrost a rozmanitost dění v Sokole.
Hezké čtení Vám přeje

Zdeněk Kubín
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Za přítomnosti předsedy Senátu Parla-
mentu ČR Milana Štěcha, který zastou-
pil v tento slavnostní den prezidenta 
republiky Miloše Zemana, vysokých 
ústavních a vládních činitelů, armády, 
válečných veteránů i veřejnosti se v ne-
děli 8. května uskutečnil v Národním 
památníku na pražském Vítkově tra-
diční pietní akt, který připomněl výročí 
konce války. Po nástupu jednotek Čest-
né stráže Armády ČR, Hradní stráže, 

13. dělostřeleckého pluku, 24. základny 
dopravního letectva, 26. pluku velení, 
řízení a průzkumu a jednotky Policie ČR 
následovala státní hymna. Poté předse-
da Senátu Parlamentu České republiky 
Milan Štěch provedl v doprovodu mini-
stra obrany Martina Stropnického pře-
hlídku nastoupených jednotek. Přinese-
ní historických praporů zahájilo pietní 
akt na počest hrdinů, kteří za 2. svě-
tové války obětovali své životy za svo-

Sokolové vzpomenuli 72. výročí
konce 2. světové války 

bodu Československa. Jménem České 
obce sokolské položila věnec starostka 
ČOS sestra Hana Moučková. 
Sokolští praporečníci se již tradičně 
zúčastnili pietní vzpomínky u Pomníku  
II. odboje v Praze na Klárově, která se 
konala 8. května odpoledne.
Výročí konce druhé světové války 
a Pražského povstání si sokolové s ce-
lou českou společností připomenuli i ve 
dnech předcházejících oficiální oslavě  
8. května. Již ve čtvrtek 5. května, ve 
výroční den zahájení Pražského povstá-
ní, se vzdělavatel ČOS bratr Zdeněk 
Mička účastnil vzpomínkové akce k to-
muto výročí u budovy Českého rozhla-
su na Vinohradské třídě v Praze. O den 
dříve, 4. května, jednatelka Vzděla-
vatelského odboru ČOS sestra Kateři-
na Wágnerová reprezentovala Českou 
obec sokolskou při pietní vzpomínce 
na nacisty popravené české vlastence  
v  pankrácké věznici.                 

     -red-

Tak jako každý rok, i letos v květnu si sokolové 
s celou českou společností připomenuli již 72. výročí 
ukončení 2. světové války a osvobození naší vlasti. 
Sokolové se již tradičně zúčastnili pietních akcí, které 
se při této příležitosti konaly v hlavním městě i na 
dalších místech republiky. Tradiční pietní akce na 
Vítkově se zúčastnila starostka České obce sokolské 
sestra Hana Moučková. Při vzpomínkových akcích 
nechyběli ani sokolští praporečníci.
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■ Vše začalo v šest hodin ráno 5. květ- 
na 1945, kdy rozhlasový hlasatel Zde-
něk Mančal, člen Sokola Královské Vi-
nohrady, záměrně zkomolil vysílání 
a do éteru dvojjazyčně řekl: „Je sechs 
hodin.” A následovaly sokolské pocho-
dy. Do éteru pak hlasatelé dramaticky 
volali: „Voláme českou policii, české 
četnictvo a vládní vojsko na pomoc 
Českému rozhlasu! Voláme všechny 
Čechy, přijďte na pomoc rozhlasu. Jsou 
zde stříleni čeští lidé!” Hlasatelé vysí-
lali žádost o pomoc mnohokrát a tato 

Odhalení pamětní desky 
Zdeňka Mančala 

Pietní vzpomínka na Spořilově

Sport za Velké války

■ Roztylské náměstí na Spořilově se 
stalo 10. května 2017 svědkem pietní 
slavnosti se vzpomínkou na oběti dvou 
světových válek a Pražského povstání. 
Krátce před desátou hodinou se začali 
za zvuků řízné dechovky, dvacetičlenné 
dechové hudby Jitřenka Praha ze Soko-
la Libeň, scházet první spořilovští ob-
čané a hosté na Národní hřbitov. Shro-
máždění zahájil předseda 54. základní 
organizace Českého svazu bojovníků 
za svobodu na Spořilově bratr Vladi-
mír Dvořák uctěním památky vlasten-
ců a hrdinů přečtením jmen 68 občanů 
ze Spořilova a Roztyl, kteří zahynuli za  
2. světové války na bojištích, v koncen-
tračních táborech nebo při válečných 
událostech doma i v zahraničí. Poté 
bratr Vladimír Prchlík přečetl u příleži-
tosti 100. výročí památné bitvy u Zbo-
rova jména 38 legionářů, kteří bojovali 
na Rusi, ve Francii a Itálii a zúčastnili se 
bojů ve Velké, první světové války. Po 

■ Národní muzeum otevřelo 18. květ-
na v Národním památníku na Vítkově 
novou výstavu s názvem Sport za Vel-
ké války. Ta návštěvníkům nabízí pohled 
na dva rozdílné a zdánlivě nesouvisejí-
cí fenomény, a to první světovou válku 
a český sport. Připomíná osudy sportov-

návratu do vlasti se ve třicátých letech 
usídlili se svými rodinami na Spořilově 
a zapojili se do bohatého kulturního 
a společenského života.
Za smutečního pochodu v podání hud-
by Pražské posádky Armády České re-
publiky položili čestní hosté a zástupci 
pořádajících organizací věnce a kytice 
k pamětní desce se jmény obětí 2. svě-
tové války. 
Hlavní projev přednesla Iva Kotvo-
vá, zástupkyně starosty městské části 
Prahy 4, která v úvodu zdůraznila vý-
znam bojů československých legionářů 
a zejména rozhodující význam vítězství 
v bitvě u Zborova 2. července 1917. 
Závěrem vyzvala mladé občany, žáky 
a studenty škol, aby se zajímali o naši 
minulost a převzali tradice našich bo-
jovníků za svobodu a demokracii, kteří 
nám vybojovali samostatnou Českoslo-
venskou republiku.

Vladimír Prchlík

výzva je považována za rozbušku Praž-
ského povstání. 
U mikrofonu vytrval Zdeněk Mančal až 
do vítězného konce. Pak ale v březnu 
1948 následovalo vyhození z rozhlasu 
a v roce 1949 ve vykonstruovaném po-
litickém procesu odsouzení na 10 let. 
Ve čtvrtek 4. 5. 2017 byla na Vinohra-
dech v Moravské ulici 45, kde Zdeněk 
Mančal bydlel, odhalena jeho pamětní 
deska. Iniciátorem byla paní Regina 
Rösslerová, na akci se podílel i Český 
rozhlas. Vedení Prahy 2 bylo zastou-

peno radním pro kulturu panem Jaro-
slavem Štolcem a redaktorkou novin 
Prahy 2 paní Lenkou Prokopovou. Mimo 
dcery Zdeňka Mančala, paní Dagmar 
Suché, se sešla řada členů rodiny 
Mančalových: Petr Mančal, redaktor 
Českého rozhlasu, Dagmar Evaldová, 
jejíž dědeček Antonín Mančal byl rov-
něž členem Sokola Královské Vinohra-
dy. A další Evaldové, kteří se na této 
akci uviděli poprvé. Sokol Královské 
Vinohrady zastoupili s praporem bratři 
Fiferna a Richter.                        -red-

ních nadšenců, amatérů i začínajících 
profesionálů jak na poli válečném, tak 
sportovním. Návštěvníci se do těžkého 
období začátku 20. století přenesou pře-
devším prostřednictvím širokého spektra 
předmětů v podobě medailí, vítězných 
pohárů, sportovního náčiní nebo uká-

zek textilií a oděvů. Celou výstavu pak 
doplňuje množství fotografií, které mo-
hou návštěvníci obdivovat v obsáhlých 
fotoalbech, nebo filmové záznamy ze 
sokolských cvičení v československých 
legiích. Podrobnější informace o výstavě 
přineseme v příštím vydání.               -red-
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■ Nejvýše položená městská část Bo-
humína se proměnila v improvizovanou 
přistávací rampu čarodějnic všech ka-
tegorií: Sokol Záblatí pořádal u tamní 
sokolovny tradiční pálení čarodějnic 
v neděli 30. dubna odpoledne. Sraz 
dětí a rodičů v maskách čarodějnic byl 
u místní mateřské školy, poté se prů-
vod vydal centrem Záblatí k sokolovně.
„U sokolovny čekal na malé čarodějnice 
a čaroděje program s moderátorkou Te-
rezou Sochovou, soutěže a taneční rej. 
Za dohledu hasičů jsme spálili Moranu 
a uvítali jaro. Nejvyhledávanější aktivi-
tou se stalo opékání buřtů „zhodnotila” 
akci místostarostka jednoty sestra Pav-

Čarodějnice v Záblatí 

Pozvánka na „Kmochovu padesátku‟ 

Na kole i pěšky ve východních Čechách

■ Letošní, již 46. ročník 
turistického pochodu „Kmo-
chova padesátka”, který se 
uskuteční v sobotu 10. červ- 
na, bude mít slavnostnější 
ráz – koná se při příležitosti 
155. výročí založení Sokola 
Kolín. Milovníci turistiky si 
budou moci vybrat z pěti 
pěších tras, pro cyklisty 
jsou připraveny tři cyklotra-
sy. Účastníci pochodu mo-
hou rovněž využít nabídku 
dalších zajímavých zážitků 
– od pátku 9. do neděle 11. června se 
v Kolíně uskuteční 53. ročník celostátní-
ho festivalu dechových hudeb „Kmochův 
Kolín 2017”, nebo dle vlastního výběru 
mohou navštívit některou z kolínských 
pamětihodností – např. chrám sv. Barto-
loměje a zvonici chrámu, kolínskou Prá-
chovna, Regionální muzeum Kolín a další. 
Prezentace účastníků pochodu je v so-
botu od 6.00 do 10.00 hodin v sokolov-

■ Sokolská župa Východočeská-Pippi-
chova a Tělocvicná jednota Sokol Rad-
hošt pořádají 3. června již IX. ročník 
cykloturistické a společenské akce „so-
KOLNÍ výlet okolo radhošťského zvonu”. 
Start a cíl cyklovýletu je u sokolovny 

ně T. J. Sokol Kolín, kde 
je také průběžný start.
Účastníci mohou vybírat 
z následujících tras:
Trasa 6 km – pro děti: 
Na trase, která povede 
převážně lesoparkem 
Borky, budou jednotlivá 
stanoviště s úkoly. 
Pěší trasa 13,5 km: 
Kolín, Pod Včelínem, Tři 
Dvory, Kolín 
Pěší trasa 20 km: Ko-
lín, Jelen, Konárovice, 

Tři Dvory, Kolín 
Trasa 30 km: Kolín, Velký Osek, Kanín, 
Libice (po cyklostezce), Kolín (po červe-
né značce) 
Trasa 50 km: Kolín, Starý Kolín, Sv. 
Kateřina, Sv. Mikuláš, zámek Kačina, 
Nové Dvory, Kutná Hora Velký rybník, 
Škvárovna, Přítoky, rozcestí U bezhla-
vého Jána, Červené Pečky, Dobešovice, 
Pašinka, Polepy, Kolín 

la Skokanová. Oslava Filipojakubské 
noci v Záblatí se vydařila a stoky ná-
vštěvníků se už dnes těší na další akci 
na Záblatském kopci.                        -zr-

v Radhošti, pamatováno je i na pěší tu-
ristiku. Akce je určena všem, bez rozdí-
lu věku. Připraveny jsou dvě cyklotrasy 
– 63 km a 43 km, a tři trasy pro pěší 
– 14 km, 9,5 km a 5 km. Naplánovány 
jsou i dvě společenské akce – v pátek  

2. června večerní společná zábava u oh- 
ně a v sobotu 3. června Sokolská veselice.
Kontakt:
tel. 466 614 253, mobil: 725 485 885, 
e-mail: kancelar@zupa-pipichova.eu
web: www.zupa-pippichova.eu         -red-

Cyklotrasa 35 km: Kolín, Veltruby, Vel-
ký Osek, soutok Cidliny a Labe, Choťán-
ky, Libice, Opolany, Opolánky, Sány, 
Bačov, Volárna, Sendražice, Kolín (pře-
vážně po cyklostezkách) 
Cyklotrasa 52 km: Kolín, Polepy, Hra-
nice, Bohouňovice, Bořetice, Suchdol, 
Vysoká, Mezholezy, Nová Lhota Roztěž 
Albrechtice, Bedřichov, Chlístovice, Ma-
xovna, Malešov, Poličany, Kutná Hora, 
Hořany, Dolany, Nebovidy, Hluboký Důl, 
Kolín 
Cyklotrasa 80 km: Kolín, Polepy, Hra-
nice, Bohouňovice, Bořetice, Suchdol, 
Vysoká, Mezholezy, Nová Lhota, Roztěž, 
Albrechtice, Bedřichov, Nepoměřice, 
Žandov, Pivnisko, Rápošov, Vidlák, Zde-
slavice, Chlístovice, Maxovna, Malešov, 
Poličany, Kutná Hora, Hořany, Dolany, 
Nebovidy, Hluboký Důl, Kolín 
Kontakt a informace: Josef Těšitel, 
tel. 321 723 533, mobil: 736 448 604, 
e-mail:  sokol_kolin@volny.cz  

ztyrsova@sokol.eu            -red-

mailto:kancelar%40zupa-pipichova.eu?subject=
www.zupa-pippichova.eu
mailto:sokol_kolin%40volny.cz?subject=
mailto:ztyrsova%40sokol.eu?subject=
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■ Česká obec sokolská již druhý rok 
spolupracuje s Českým olympijským 
výborem na projektu T-Mobile Olympij-
ský běh. Letošní běh se koná 21. červ- 
na 2017. ČOS je letos uváděna jako 
partner projektu. Toto partnerství při-
neslo mimo jiné i možnost prezentovat 
v Olympijském magazínu sokolskou 
atletiku. ČT sport připravuje čtyřdílný 
metodický seriál určený pro amatérské 
běžce, který je vysílán v Olympijském 
magazínu. První dva díly se věnují dě-
tem a mládeži, natáčení se uskutečnilo 
v T. J. Sokol Kolín – atletika a druhé dva 
díly se věnují dospělým, natáčení řeší 
atletický svaz. První díl již byl odvysí-
lán, zveřejněn na sokolském YouTube 
a facebookových stránkách. 
Do projektu se podle dostupných in-

Oslavte Olympijský den 
pohybovou aktivitou! 

Prázdninová škola
    mladých pomahatelů 
■ V prvním červencovém týdnu v před-
sletovém roce 2017 se koná v Tyršově 
domě v Praze už třetí ročník prázdnino-
vé školy mladých pomahatelů, pořádané 
Ústřední školou ČOS. Je připraven pro-
gram plný vzdělávání, tradičních i méně 
známých sportů, náročných úkolů, zába-
vy a společných zážitků pro mladé členy 
Sokola z celé České republiky. 
Prázdninová škola je zakončena závě-

rečným testem a praktickou zkouškou. 
Všichni účastníci v ní musí prokázat, že 
jsou schopni zodpovědně a kvalitně vést 
a usměrňovat ostatní cvičence. Každý 
účastník obdrží osvědčení pomahatele.
I když tato vzdělávací akce je již do znač-
né míry zaplněna, zbývá ještě několik 
míst – zájemci se tedy ještě mohou při-
hlásit. Přihlášky je potřeba zaslat nejpoz-
ději do 15. června 2017. Naleznete je na:

formací zatím zapojilo 12 sokolských 
jednot, které budou pořádat bronzové 
běhy ve svém městě (Praha-Břevnov, 
Šestajovice, Satalice, Budyně nad Ohří, 
Mšené Lázně, Klášterec nad Orlicí, 
Horní Jelení, Kunvald, Kamenice u Jih-
lavy, Moravské Budějovice, Hluboké 
Mašůvky, Velká Bystřice). Děkujeme 
sokolským jednotám za prezentaci So-
kola.
Můžete se aktivně zapojit do dětských 
běhů či do hlavního běhu, který bude 
na rozhlasové stanici Radiožurnál od-
startován přesně v 18.00 hodin.
Běžci se mohou registrovat na:

http://www.olympijskybeh.cz/
Již je registrováno přes 50 000 běžců – 
staňte se součástí oslav Olympijského 
dne!                                            -red-

http://www.sokol.eu/obsah/7177/
prazdninova-skola-mladych-pomahatelu
Lektory budou zejména metodici Ústřed-
ní školy ČOS a další vybraní odborníci. 
V ceně je zahrnut program, výlety po 
okolí, ubytování a strava 5× za den.
Kontakt: Hana Šturcová
tel.: 257 007 259
e-mail: skola@sokol.eu

Hana Šturcová, ÚŠ ČOS

Ilustrační foto z předchozího ročníku prázdninové školy mladých pomahatelů

http://www.olympijskybeh.cz/
http://www.sokol.eu/obsah/7177/prazdninova-skola-mladych-pomahatelu
http://www.sokol.eu/obsah/7177/prazdninova-skola-mladych-pomahatelu
mailto:skola%40sokol.eu?subject=


7květen | 2017  SOKOL

Zpravodajství

■ V neděli 7. května se na sokolském 
stadionu už popatnácté uskutečnil 
Brodský máj – přehlídka sportovních 
a zájmových kroužků, kterou pořádá 
T. J. Sokol Uherský Brod ve spolupráci 
s městem Uherský Brod.
Na úvod všechny pozdravila starostka 
Sokola Sabina Běhůnková a místosta-
rosta Uherského Brodu Jan Hrdý. Po-
řadem, v němž se představilo 13 týmů 
v celkem 20 skladbách, provázel stu-
dent herectví Dominik Běhůnek.
Přehlídku otevřely seniorky – mažoret-
ky z T. J. Sokol Vlčnov. Sestry, jimž je 
dohromady 690 let a nechyběly zatím 
snad na žádném ročníku Brodského 
máje, nacvičily pod vedením Slávky 
Garžíkové hned tři skladbičky.
Uherskobrodská sokolská jednota na-
bídla společnou skladbu rodičů a dětí 
s názvem „Koťata”, mladší ženy pohy-
bově ztvárnily písničku Ewy Farné „Mám 
boky jako skříň”. Ukázkou své činnosti 

Brodský máj 2017 

Radost z pohybu pro všechny děti 
■ Peněz na činnost či provoz není ni-
kdy dost. Pomoci mohou různé granty či 
programy vypisované různými nadace-
mi. Jednou z nich je Nadační fond Tesco 
a jeho program „Vy rozhodujete, my po-
máháme”, skrze který Tesco rozděluje 
2 700 000 korun organizacím po celém 
Česku, aby podpořilo projekty, které po-
máhají místním komunitám. Nyní probí-
há již jeho třetí ročník, v němž celkově 
bude podpořeno 90 projektů, které do-
stanou 30 000 Kč. 
Zapojit se mohou neziskové organizace 
s činností v oblasti sociální a humanitár-
ní, vzdělávání, kulturní, zdravotní, ochra-
na lidských práv, ochrana životního pro-
středí, péče o ohrožené a znevýhodněné 

děti a mládež. Přihlášky je možné zasílat 
od 15. května do 30. června 2017. V kaž- 
dém regionu budou komisí vybrány tři 
projekty, pro které pak budou během 
října zákazníci Tesco hlasovat. Výsledky 
hlasování budou zveřejněny v listopadu 
2017. Více informací a přesná pravidla 
najdete: https://pomahame.itesco.cz/
V minulém ročníku se do programu při-
hlásil se svým projektem „Radost z po-
hybu pro všechny děti” Sokol České Me-
ziříčí. A uspěl. Meziříčským sokolům se 
podařilo přesvědčit nadační tým a poté 
i zákazníky Tesca o prospěšnosti dobro-
volnické práce našich cvičitelů s dětmi 
a s jejich rodiči. O tomto úspěchu nám 
napsala náčelnice a cvičitelka této jed-
noty sestra Jana Piskáčková, která také 
projevila ochotu podělit se se zkušenost-
mi z tohoto projektu:
Název projektu dětských oddílů všes- 
trannosti T. J. Sokol – Radost z pohybu 
pro všechny děti – vystihuje společnou 
cestu našich dětí, jejich rodičů, cvičitelů 
a přátel. Ke cvičení u nás má otevřenou 
cestu každý, kdo rád cvičí a rád se se-
tkává s kamarády se stejnými zájmy. 
Protože se snažíme cílevědomě vytvářet 
pro cvičení pěkné prostředí a vybavovat 

se divákům představily 
i veleúspěšný oddíl juda 
(mladší i starší žáci a žá-
kyně) a oddíl malých za-
čínajících gymnastek.
Dalším pravidelným účastníkem je MŠ 
Svatopluka Čecha. Každý rok mile pře-
kvapí další nápaditou, hravou a půvab-
nou skladbou. Tentokrát si děti zado-
váděly na písničku z českého filmového 
muzikálu V peřině (Skok je totiž víc než 
krok) a ve skladbě „Do trenek” před-
vedly, jak to chodí při fotbalovém tré-
ninku a zápase. A nechyběly ani krásné 
roztleskávačky.
Děti z MŠ Obchodní ve skladbě „Ces-
tovní” zavedly diváky do různých koutů 
zeměkoule, k Brodskému máji se letos 
připojila i MŠ Mariánské náměstí se 
skladbou „Na paloučku”. Precizně pro-
pracované aerobikové sestavy „Sladké 
mámení” a „Stardance” zacvičily dívky 
z 1. AC. 

naši tělocvičnu moderním nářadím a ná-
činím, přihlásili jme se do projektu Na-
dačního fondu Tesco Vy rozhodujete, my 
pomáháme. S radostí můžeme oznámit, 
že jsme svým projektem přesvědčili ne-
jen nadační komisi, ale také zákazníky 
Tesca v královéhradeckém Futuru. A ne-
bylo to jen psané slovo, které nám po-
mohlo získat finanční dar, bylo to hlavně 
kolektivní úsilí všech: dětí, rodičů, zná-
mých i neznámých přátel. Nelenili jsme, 
přivezli jsme do Tesca žíněnky, abychom 
svůj projekt prezentovali. Děti pak před-
vedly gymnastické sestavy a ukázky 
z naší tělocvičné činnosti. Zákaznické 
žetony nám házeli sokolové celé župy 
Orlické a mnoho přátel, kteří nám fandí. 
Všem děkujeme.
V pátek 5. května jsme tak mohli, spolu 
s dalšími dvěma úspěšnými organizace-
mi, převzít symbolický šek na 30 000,- 
Kč. Plánujeme za tento příspěvek koupit 
kladinu a gymnastickou trampolínku. 
Budeme se tak moci pochlubit dobře vy-
bavenou sokolovnou, ve které se budou 
rádi setkávat nejen děti a jejich rodiče, 
ale i  další noví sportovci.
Jana Piskáčková, náčelnice a cvičitelka

Sokol České Meziříčí

Dům dětí a mládeže nabídl ukázky čin-
nosti kroužků aerobiku a zumby, ale 
také folklorní vystoupení. Pod hlavičkou 
této organizace totiž působí dětský fol-
klorní soubor Rozmarýnek.
Další netaneční vystoupení si připravily 
děti ze ZŠ Havřice – zazpívaly několik 
známých písniček. Děti z Nízkopra-
hu Větrník nacvičily scénku nazvanou 
„Stroj času” a zatancovaly na téma „Di-
voký západ” a na country notu zatanco-
val soubor Hurikánek z Nivnice.
Program na stadionu pokračoval pod-
večerním vystoupením skupiny Anna 
z Třebíče a tečku za Brodským májem 
2017 udělala oblíbená domácí formace 
Street 69.

Markéta Švehlíková

https://pomahame.itesco.cz/
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Říká se, že to byli právě sokolové, 
kdo obohatil češtinu o nové slovo: 
výlet. Sokolové přeci do přírody 
nevyrazili jen na pouhý „špacír” či 
„reis”, zakončené piknikem nebo 

posezením v zahradní restauraci, ale vyletěli ze svých 
tělocvičných sálů. Jak uvádí Výletní řád, zveřejněný 
v Památníku ke 20. výročí vzniku Sokola Pražského: 
„Účel výletů Sokola jest cvičení se v pochodu, v běhu 
a poklusu, v přemáhání obtíží a překážek v přírodě 
skokem, šplhem a útokem, tužení těla ve vedru, 
dešti a větru: slovem vše, čemu již v tělocvičně pro 
obmezenost času a místa zvyknouti a přiučiti se 
nelze.” Letos uplynulo 
přesně 155 let, kdy se 
konal první sokolský 
výlet.

Na Závist za keltskou i sokolskou historií 

S jarem přichází i sezóna 
výletů a pobytu v přírodě. 
Pokud o nějakém svém 
výletu uvažujete, máme 
pro vás tip: Závist u Zbra-

slavi s pozůstatky keltského oppida 
na vrchu Hradiště nad pravým bře-
hem Vltavy. Závist je největší a nej-
známější keltské oppidum u nás, jeho 
počátky se datují do první poloviny  
6. století před naším letopočtem. 
Můžete se sem vydat po turistické 
značené cestě vedoucí lesem, využít 
lze i naučnou Keltskou stezku, vybu-
dovanou Ústavem archeologické pa-
mátkové péče středních Čech. 
Pokud se pro výlet na Závist rozhodne-
te, pak nepůjdete jen za keltskou histo-
rií, ale také za historií sokolskou: právě 
sem směřoval 11. května 1862 historicky 
první výlet Sokola Pražského. O výletní 
prvenství ale „soutěží” s celodenním vý-
letem na Říp na svatojiřskou pouť, který 
se uskutečnil již 27. dubna téhož roku. 
I když tohoto výletu se zúčastnilo 73 čle-
nů, včetně zakladatelů Sokola Miroslava 
Tyrše a Jindřicha Fügnera, nejednalo se 
o výlet spolku (jím organizovaný), ale 
o akci jeho členů jakožto soukromých 
osob k národní slavnosti na Řípu. Jed-
noznačnou odpověď na to, který tedy 
z těchto dvou byl první, nám nedá ani již 
zmiňovaný Památník k 20. výročí Sokola 
Pražského. V jednatelské zprávě z 19. čer- 

vence 1862 se uvádí jako první ten na Zá-
vist, v přehledu výletů Sokola Pražského 
ale dominuje jako první již výlet na Říp. 

Již v roce 1862 se sokolové celkově vy-
dali na devět výletů (včetně onoho na 
Říp). Některé byly půldenní, některé ce- 
lodenní, ale také dvou či třídenní. V tom-
to roce sokolové vyrazili vedle již zmíně-
ných Řípu a Závisti také do Krče (s nově 
zasvěceným praporem), na Křivoklát, 
Šternberk, do Prokopského údolí, Boro-
vé, na Žebrák a Okoř. Již zmíněná jed-

natelská zpráva mj. uvádí: „Kam-
koliv jsme zavítali, uvítáni jsme 
byli srdečností nejupřímnější, ano 
slavnostně a s nadšením, což nám 
důkazem, že spolek náš požívá 
vážnosti a lásky všeobecné u lidu 
našeho.”
Pořádání výletu, a také chování při 
něm, popsal v deseti paragrafech 
přijatý Výletní řád. Ten popisoval 
jak způsob určení výletu a jeho vy-
hlášení, tak také způsoby jednání 
a chování při výletě a také kázeň. 
„Že střídmost a to v každém smy-
slu slova již z ohledu na slušnost 
se zachovati musí, netřeba podo-
týkati. Spolek a jednotliví členové 
jeho musí se varovati všeho, čím 
by čest jednoty jakýmkoliv způso-
bem porušena býti mohla,” uvádí 
například jeden z paragrafů řádu. 
Pokud se chcete s tímto Výletním 

řádem seznámit, je dostupný na http://ko-
zan.wz.cz/sokol/ (na stranách 176 a 177).

Zdeněk Kubín

ZÁVIST
Největší známé keltské oppidum v Čechách i ve Střed-
ní Evropě bylo vybudováno na vrchu Hradiště zvaném 
Závist, nad dnešní Zbraslaví u Prahy v nadmořské výš-
ce 391 metrů. Rozloha oppida se během staletí měni-
la a nakonec přesáhla sto hektarů. Archeologové zde 
v rozsáhlém výzkumu objevili stopy mnoha obytných 
a užitkových staveb a odhalili několik fází budování 
mohutného opevnění, které změnilo terén i tvar kop-
ce. Pozůstatky oppida Závist přibližuje naučná stezka 
vybudovaná v rámci mezinárodního projektu Keltská 
Evropa. Archeologické naleziště však muselo být z dů-
vodu ochrany zasypáno. 
Možnou turistickou trasu naleznete například na:

https://www.turistika.cz/vylety/na-zavist/detail
Trasa tohoto výletu vede z autobusové stanice Praha-
-Písnice (nejprve po modré a od rozcestí pod rybníkem 
po žluté) do Cholupic a dále do Dolních Břežan (po cy-
klotrase A204), z Dolních Břežan pak po zelené značce 
k Závisti. 

http://kozan.wz.cz/sokol/
http://kozan.wz.cz/sokol/
https://www.turistika.cz/vylety/na-zavist/detail
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Tělocvičné jednotě Sokol Ho-
donín je letos 145 let. Do ži-
vota vstoupila v dubnu 1872 
s cílem stát se velkou opo-
rou v té době národnostně 

utlačovaného českého elementu ve 
městě. Jako důstojnou vzpomínku to-
hoto výročí uspořádala jednota koncem 
dubna v krásném prostředí sportovní 
haly Teza Lipová alej slavnostní akade-
mii. Před zahájením programu mnohé 
návštěvníky upoutaly také panely, na 
kterých jednota vystavovala fotografie 
a dokumenty ze své činnosti.
Akademii ve 14.00 hodin zahájila sokol-
ská znělka a následně do prostoru haly 
nastoupili všichni účastníci programu 
v čele s praporečníkem s historickým 
sokolským praporem. Přítomné uví-
tal starosta hodonínské jednoty bratr 
Lahvička. Potom následovaly zdravice 
přítomných hostů, zástupců sokolských 
žup: z Rakouské Ilonka Mühlberg- 
-Žmolová, z Bratislavské Vladimír Hol-
čík a z Máchalovy Michal Doležal. Dále 
jednatel Sokola Hodonín bratr Varga 
mluvil o bohaté historii jednoty. 
V dalším bohatém programu se vystří-
dali členové Sokola Hodonín v celé škále 
tělocvičných a sportovních vystoupení: 
rodiče s dětmi, aerobic, florbal, zápas 
a sestry zdravotního cvičení. Členové 
Věrné gardy z Veselí nad Moravou spo-
lečně zacvičili skladbu „Ta naše písnič-
ka česká” a sokolové z Velkých Bílovic 
zatančili Slováckou besedu. Vystoupila 
také nesokolská taneční skupina Black 
and White z Hodonína. 

Miroslav Novotný

Hodonínský Sokol vznikl s cílem stát 
se velkou oporou národnostně utlačo-
vanému českému elementu ve městě, 
ve značné míře existenčně závislém na 
hrstce německých průmyslových mag-
nátů, ovládajících i radnici. První kroky 
k ústřední registraci spolku prováděl 
místní advokát JUDr. Alois Beránek. Po 
absolvování všech vyžadovaných pro-
cedur proběhla v hostinci u Cambalů 
v Jánošíkově ulici ustavující valná hro-
mada. Nová jednota se vedle nepře-
jícnosti správy města musela potýkat 
především s nevyhovujícími tělocvič-
nými prostory v restauracích a také 
s krajním nedostatkem cvičitelů. Roku 
1886 získala sice rozměrnější plochu ve 
dvoraně Besedního domu, ale i ta byla 
nouzovým provizoriem. První skutečné 
tělocvičny se dočkala r. 1896 v nově 
postavené budově České matiční reálky 
na Horních Valech. 
Soustavnější tělocvičnou aktivitu sokol-
ská jednota potvrdila zdarem prvního 
veřejného cvičení na lukách u Očova  
4. září 1889. Sokol se postupně stal jed-
ním s hlavních nositelů české kultury 
a osvěty ve městě. V čele se starostou 
JUDr. Františkem Hessem je také spoje-
no vydávání prvních českých novin ve 
městě – Hodonínských listů a Hodoňa-
nu.
Plody sokolské výchovy se náležitě pro-
jevily během první světové války. Ze 
75 členů, odvelených na frontu, jich  
27 přeběhlo k československým legiím. 
Po vyhlášení samostatného českoslo-
venského státu řada předáků sokolské 
jednoty ihned zaujala klíčové pozice 

Sokol Hodonín jubilující 

ve vytvořeném Národním výboru a vy-
datně přispěla k poklidnému převzetí 
správy města do českých rukou i poho-
tovému vysílání ozbrojených útvarů na 
pomoc k očistění Slovenska a břeclav-
ského pohraničí od vzdorujícího nepřá-
telského potlačovacího aparátu.
Přelomovou událostí v rozvoji Sokola 
bylo zřízení nového stadionu v Rybářích 
r. 1925 a vybudování sokolovny, slav-
nostně předané 9. června r. 1930. Teh-
dy moderní divadelní sál v jejím interié-
ru nesloužil jenom kulturním podnikům, 
ale i představením pěveckého sdružení 
Oktet, hudebního kroužku a divadelní-
ho odboru nebo Bia Sokol. 
V době nacistické okupace vznikla 
v hodonínské sokolské jednotě odbojo-
vá skupina, v níž bylo zainteresováno  
69 bratří a pět sester. Postupovala 
v těsném sepětí s okresní jednotkou 
vojenské ilegální organizace Obrana 
národa. Čtrnáct bratrů položilo v tomto 
odboji své životy.
Bezprostředně po osvobození se hodo-
nínská jednota rychle restaurovala. Již 
4. května 1945 zaznamenala podstatné 
rozšíření členské základny na 1826 osob. 
Početně také obeslala památný XI. vše-
sokolský slet v Praze v červenci 1948.
Po sametové revoluci 1989 Věrná garda 
neprodleně probudila život jednoty ve 
všech článcích. Plénum ustavující valné 
hromady 31. května 1990 zvolilo nový 
výbor, vedený starostou br. Josefem 
Havelkou. Vzkříšená jednota se dočkala 
restituce neprávem odňatého majetku 
sokolovny ve stavu generální opravy 
i stadionu v Rybářích. V současnosti na-
bízí bohatou seberealizaci ve sportov-
ních oddílech. Vykazuje také značnou 
iniciativu na poli kulturním, vzdělava-
telském i společenského dění.

Igor Varga
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Tělocvičná jednota Sokol 
Veselí nad Moravou patří 
k nejaktivnějším jednotám 
v župě Slovácké. Její cvi-
čenci nechyběli na žádném 

polistopadovém všesokolském sletu 
v Praze a cvičili také na všech men-
ších sletech, jako v Brně, Plzni, Liberci 
Roudnici a dalších. Veselský Sokol po-
řádá pravidelně různé sportovní akce, 
turnaje a veřejná cvičení. Významnou 
událostí bylo uspořádání župního sletu 
ve sletovém roce 2012. Veselští soko-
lové se vzorně starají o svou sokolov-
nu, kterou si jejich předkové vybudovali 
v roce 1925. V loňském roce byla ve 
spolupráci s Městem Veselí nad Mora-
vou úspěšně provedena nákladná úpra-
va venkovního sportovního areálu u so-
kolovny.

Duší veselského Sokola je od obnovení 
jednoty po roce 1989 její starosta bratr 
MUDr. Zdeněk Hlobil. Patří k těm, kte-
ří měli největší zásluhu o znovuzrození 
Sokola ve Veselí. Jeho zásluhy o Sokol 
byly v roce 2013 oceněny nejvyšším 
sokolským vyznamenáním – byla mu 
udělena zlatá medaile České obce so-
kolské.
Do další činnosti přeji veselským soko-
lům hodně úspěchů v oblasti sportovní 
i kulturní. Hodně zdaru při nácviku na 
XVI. všesokolský slet, který se bude 
konat v roce stého výročí vzniku naší 
republiky.

Vladimíra Potůčková,
starostka Sokolské župy Slovácké

Kulaté narozeniny 120 let existence 
Sokola Veselí nad Moravou oslavili so-

120. výročí Sokola
     ve Veselí nad Moravou 

kolskou akademií její členové s hosty 
z úzkého i dalekého okolí. 
Na úvod promluvil starosta jednoty 
MUDr. Zdeněk Hlobil: „My jsme se na 
oslavu 120 let trvání Sokola Veselí /
Mor. v jednotě připravovali již od za-
čátku roku. Je pravdou, že jsme před-
pokládali špatné počasí, a tak jsme ve-
řejnou akademii odložili na přijatelnější 
dobu, a dnes jsme se k tomuto účelu 
sešli. Dostavili se přátelé z našeho měs-
ta, ale také i hosté až z župy Bratislav-
ské, kteří předvedli nacvičenou skladbu 
již na všesokolský slet, který se bude 
konat v příštím roce. K 120. výročí jsme 
vydali také menší brožurku. Na akade-
mii se prezentují naši cvičenci, mezi 
nimi také Věrná garda se dvěma starší-
mi skladbami, ale v pravidelném cvičení 
se již zaměří na skladby pro slet 2018.”
V programu vystoupily kromě místní 
Věrné gardy také veselské mažoretky, 
cvičenci aerobiku, děti i dospělí z Vace-
novic a sokolové ze Svatobořic – Mis-
třína. 

Miroslav Novotný

Je pěknou tradicí, že v Sokole slavíme či připomínáme si významná 
výročí založení jednotlivých jednot. A takovým kulatým výročím se letos 
může pochlubit Sokol ve Veselí nad Moravou, který byl založen již na 
sklonku předminulého století 1. února v roce1897,a je mu tedy 120 let. 
Kromě toho je třeba letos zaznamenat ještě jedno malé výročí: je tomu 
právě 15 roků, kdy rozhodnutím Předsednictva ČOS přešla veselská 
sokolská jednota (spolu s dalšími sedmi T. J. ze Zlínského kraje) ze župy 
Komenského do župy Slovácké, neboť na základě této reorganizace se 
vždy celá župa musí nacházet na území jednoho kraje. 
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■ V Tyršově domě v Praze se v nedě-
li 23. dubna konal doškolovací seminář 
pro cvičitele ČOS všech odborností – 
zájemce o kondiční cvičení. Pořádala ho 
komise zdravotní TV Odboru všestran-
nosti ČOS. 
TRIOBODY je nový program autorek 
Heleny a Markéty Jarkovské. Pracuje se 
třemi oslabenými svalovými skupina-
mi (hýždě, záda, břicho). Jde o výběr 
zdravotně nezávadných posilovacích 
a protahovacích cviků prováděných me-
todou intervalového tréninku. Efektivně 
ovlivní svalovou sílu, posílí a protáhne 
v daném pořadí oslabené a zkrácené 
svalové skupiny. Rozvíjí nejen sílu, ale 
i základní pohybovou vytrvalost. Ob-

sáhlý zásobník cviků lektorky doplnily 
podrobným rozborem a ukázkami cvi-
čebních jednotek.
Zájem o tuto 
tématiku byl 
velký. Týden před 
uzávěrkou přihlá-
šek jsme museli 
dát stop dalším zá-
jemcům. Z tohoto 
důvodu budeme 
seminář opakovat  
12. listopadu 
2017.

Jarek Kučera, 
1. místonáčelník 

ČOS

■ Na jaře loňského roku byla pod hla-
vičkou T. J. Sokol Hradec Králové – Praž-
ské Předměstí a městské organizace 
Svazu důchodců Hradec Králové usta-
vena v kategorii turistika její součást, 
a to sekce cykloturistiky. Ta se hned od 
počátku své existence pustila do aktivní 
činnosti. Tématem cykloturistické sezó-
ny 2016 se stalo heslo „Na kole okolo 
Hradce”. Nová sportovní aktivita se sta-
la pro hradecké seniory natolik zajíma-
vá, že se již v  prvním roce činnosti za-
registrovalo 54 zájemců o pravidelnou 
cyklistickou činnost. 
Její základní charakteristikou je, že jde 

o rekreační cykloturistiku s náročnos-
tí přiměřenou věku a zdatnosti členů. 
Jejím cílem je pravidelné posilování fy-
zické a psychické zdatnosti účastníků 
současně s  vlastivědným poznáváním 
okolí Hradce Králové, a to na základě 
vytvoření dobrého kamarádského ko-
lektivu, jehož cílem je společný zájem 
– cykloturistika. Cyklistické výlety se 
konají vždy 1. a 3. čtvrtek v měsíci od 
10 hodin z předem stanoveného mís-
ta startu s  ohledem na cíl a náročnost 
cesty. Doporučeno je dobré cyklistické 
vybavení a výstroj, a to vždy podle po-
časí a délky trasy. K charakteristice této 

činnosti však patří upozornění, že každý 
účastník jede na vlastní zodpovědnost.
První výlet se konal již 24. března 2016 
a do konce cyklistické sezóny, a to  
29. prosince, kdy jsme uzavírali cykli-
stickou sezónu 2016, bylo uspořádáno 
celkem 17 cykloakcí. A v roce 2017 opět 
jedeme, poprvé to bylo 23. března. Te-
matickým heslem nové cyklistické se-
zóny je: „Na kole okolo Hradce a ještě 
dál”. Bude zahrnovat pravidelné výlety 
do hradeckých lesů, do okolí Hradce 
Králové, ale i dál, např. na Náchodsko, 
Podzvičinsko, s využitím železniční do-
pravy. V plánu je i účast na víkendových 
cyklovýletech s cestovní kanceláří Cyk-
lotur a několikadenní putování po jižní 
Moravě.
V měsíci květnu, konkrétně 18. května 
2017, jsme na krásném 11kilometro-
vém okruhu v hradeckých lesích uspo-
řádali již 3. ročník zajímavé kondiční jíz-
dy „Seniorská cyklistická stezka” mužů 
a žen ve věkových kategoriích 65+, 
70+ a 80+. 
Pozvánky na všechny cyklovýlety jsou 
pravidelně zveřejňovány ve vitrínách  
T. J. Sokol a MOSD Hradec Králové, ne-
boť jsou otevřeny a určeny široké seni-
orské veřejnosti. Další informace včetně 
fotodokumentace z akcí jsou uváděny 
i na vlastních webových stránkách:

www.senior-cyklo.webnode.cz/naše 
výlety

Jaroslav Novák

Seniorská cykloturistika 

Doškolovací seminář TRIOBODY 

www.senior-cyklo.webnode.cz/na%C5%A1e%20v%C3%BDlety
www.senior-cyklo.webnode.cz/na%C5%A1e%20v%C3%BDlety
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Do večerních hodin postupně absolvo-
valo všechny předepsané disciplíny 384 
závodníků. Sluníčko se ukázalo jen na 
několik minut, a to díky silnému větru. 
Vrcholně nepříznivé počasí mělo zkrát-
ka hlavní roli a bylo tvrdou zkouškou 
pro malé i velké závodníky, organizáto-
ry i rodiče. Budiž jim čest, že ji všichni 
úspěšně složili. Pro závodníky v kate-
gorii dorost a dospělí byly podvečerní 

Pražský závodní 
víkend 
atletické závody v uvedeném víkendu 
poslední, v gymnastice a šplhu tyto ka-
tegorie soutěží v jiném termínu. 
V neděli 23. dubna přivítali postup-
ně hlavní rozhodčí gymnastiky a šplhu 
v Sokole Vršovice 65 žáků a 184 žá-
kyň. Ačkoliv se muselo závodit ve více 
sledech, uvědomovala si většina pří-
tomných velmi podstatnou výhodu ne-
dělních závodů, v sokolovně bylo teplo 

a nepršelo. Nicméně, to nejdůležitější 
po celý víkend byla snaha. Tu projevo-
vali úplně všichni – závodníci, cvičitelé, 
organizátoři, klobouk dolů. Co na tom, 
že s medailí na krku odcházeli jen ně-
kteří, vždyť vyhráli nad těmi, kteří se ty 
dlouhé měsíce nepřipravovali. A ještě 
jedna důležitá věc, nikomu se v průbě-
hu závodního víkendu nic nestalo.

Text a foto Jana Sobotová

Jako každý rok, i letos 
uspořádaly pražské župy 
společné přebory ve 
všestrannosti. V pátek 
21. dubna bylo na plavání 
do bazénu Tyršova 
domu přihlášeno celkem 
345 závodníků. Všichni 
doplavali, patří jim 
gratulace, stejně jako 
organizátorům, kteří odvedli 
skvělou práci. V sobotu
22. dubna bylo ráno 
na hřišti Základní školy 
Campanus 8 °C a lilo jako
z konve, přesto byly závody 
v atletice zahájeny podle 
rozpisu. 
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U nás v Sokole,
tentokrát v Lounech 
Když jsme se v jednotě dozvěděli, že komise pobytu 
v přírodě Odboru všestrannosti ČOS vyhlásila pro 
mezisletové období 2013–2017 celorepublikový projekt 
s názvem „U nás v Sokole”, ihned jsme si řekli, že 
bychom se měli této akce zúčastnit. 

Ataké jsme hned věděli kdy. 
Vždyť v roce 2017 uplyne 
150 let od založení naší 
jednoty, která vznikla pou-
hých pět let po vzniku So-

kola, jako 17. jednota v českých zemích. 
A ještě jedno výročí vzpomínáme. V čer-
venci roku 1897, tedy před 120 lety, 
byla zahájena stavba naší sokolovny, 
podle návrhu lounského rodáka, archi-
tekta a stavitele Kamila Hilberta, jehož 
stěžejním dílem je mimo jiné dostavba 
Chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Již 
za rok, 10. července 1898, byla sokolov-
na předána k užívání. 
Přihlásili jsme se, naše přihláška byla 
přijata, a tak jsme se ve dnech 5.–8. 5. 
2017 stali hostiteli další akce projektu 
U nás v Sokole. Byli jsme rádi, že jsme 
dostali příležitost předvést nejen členům 
Sokola z celé země, ale i široké veřejnos-

ti vše, co u nás stojí za předvedení. A to 
nejenom sportovní aktivity, ale i mnohé 
kulturní a přírodní pamětihodnosti, kte-
rých je v Lounech a okolí bezpočet. Mezi 
sportovní aktivity jsme zařadili přede-
vším turistiku a pobyt v přírodě a kromě 
toho i řadu přednášek a kulturně spole-
čenských akcí. Přípravě celého projektu, 
jehož garantem nám byl vedoucí komise 
pobytu v přírodě OV ČOS bratr Zdeněk 
Lauschman, jsme věnovali nemalé úsilí 
a pozornost a proto jsme právem očeká-
vali velkou účast. Nicméně přes poměr-
ně rozsáhlou propagaci a publikaci se 
přihlášek od členů jiných jednot Sokola 
mnoho nesešlo. I přesto jsme organizaci 
a zabezpečení i v průběhu celé akce vě-
novali takovou pozornost, aby se všichni 
účastníci cítili jako doma a nic jim ne-
scházelo. 
Vše začalo v pátek 5. května. Po přiví-

tání a ubytování si účastníci mohli pro-
hlédnout architektonicky zajímavou his-
torickou budovu naší sokolovny a pak 
program pokračoval promítáním krát-
kých filmů z historie města Loun s ná-
zvem „Louny v čase minulém”. 
Hlavní program byl zahájen v sobotu  
6. května. Nejprve jsme se zúčastnili turis- 
tického pochodu pořádaného bratrskou 
T. J. Sokol Vinařice. Na tento tradiční, 
již 39. ročník oblíbeného pochodu jsme 
„dodali” téměř 100 účastníků a pomoh-
li tak k rekordní účasti 450 turistů. Na 
účastníky zde čekala 12km trasa v okolí 
Vinařic a také výborná gulášová polévka. 
Zlí jazykové dokonce tvrdí, že na tento 
pochod se chodí hlavně kvůli „gulášov-
ce”. V cíli pochodu, v areálu vinařické 
sokolovny, se pak všichni účastníci moh-
li občerstvit, opéci si špekáčky, posedět 
a třeba i zatančit si při živé hudbě. 
Sobotní program pokračoval k večeru 
komentovanou prohlídkou historického 
centra města Loun. Přes 60 účastníků, 
rozdělených do dvou skupin, proved-
li po Lounech Martin Vostřel, pracovník 
oblastního muzea v Lounech, a Blanka 
Tomášková z Městského informačního 
centra v Lounech. Účastníci měli mož-
nost zhlédnout např. část městských 
hradeb z 15. století, Žateckou bránu, 
Daliborku, starou i novou radnici a v ne-
poslední řadě pozdně gotický Chrám sv. 
Mikuláše z počátku 16. století od archi-
tekta Benedikta Rejta.
V neděli 7. května byl na programu další 
turistický pochod s názvem „Po vrchol-
cích Českého středohoří”. Ve spolupráci 
s KČT Louny, zejména pak s předsedou 
odboru Tomášem Chaloupkou a jeho 
manželkou Olgou, byly připraveny dvě 
trasy: pro náročnější 23 km trasa ve-
doucí z Loun na Ranou, Oblík, Červeňák 
a zpět do Loun, a nenáročná 8,5 km 
dlouhá trasa na Červeňák s Ejemovou 
chatou a Frotzelovou rozhlednou. Dluž-
no říci, že všech 22 účastníků si vybra-
lo tu kratší trasu na Červeňák a pouze 
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několik z nich se vydalo ještě na Oblík 
a zpět (cca 7 km navíc). Na Červeňáku 
také všichni využili možnost se občerst-
vit v místní hospůdce a opéci si oblíbené 
buřtíky. 
Nedělní program pokračoval v sokolov-
ně od 18.00 hodin přednáškou „150 let 
Tělocvičné jednoty Sokol Louny” v po-
dání Martina Vostřela z Oblastního Mu-
zea v Lounech a sestry Hany Benešo-
vé, vzdělavatelky naší jednoty (cca 30 
účastníků). Mezi účastníky byly i obě 
dcery našeho bývalého cvičitele, dlou-
holetého náčelníka a kronikáře naší 
jednoty, bratra Vladimíra Trávníčka. 
S uspokojením kvitovaly, že práce jejich 
otce, který sepsal a uspořádal celou his-
torii lounského Sokola, je řádně uložena 
a hlavně, že se s ní pracuje. Po přednáš-
ce ještě program pokračoval vystoupe-

ním známé a oblíbené dechové kapaly 
Lounská 13 za řízení kapelníka Miroslava 
Rejhy.
Protože byl tento víkend prodloužen 
o státní svátek, využili jsme toho a při-
pravili jsme na pondělí 8. května autobu-
sový výlet po okolí Loun s názvem „Perly 
Lounska”. Jak již sám název napovídá, 
chtěli jsme účastníkům ukázat ty nejlep-
ší historické a kulturní památky, které se 
nacházejí v blízkém okolí Loun. Zájezdu 
se zúčastnilo 41 spokojených účastníků. 
Na celé trase nás vzdělavatelka jednoty 
sestra Hanka Benešová v roli průvodky-
ně informovala o místě, které právě na-
vštívíme, a tak jsme již předem věděli, 
čemu máme věnovat pozornost. 

Trasa směřovala nejprve do Slavětína, 
kde jsme navštívili gotický, původně 
románský kostel, zasvěcený svatému 
Jakubu Většímu. O historii a významu 
kostela pohovořil Antonín Hausenblas. 
Další zastávkou našeho výletu byl ba-
rokní, dříve renesanční zámek na Pátku. 
Zde nás přivítala milá průvodkyně Mi-
lena Hubičková, a to i přes to, že ex-
pozice zámku je přístupná pouze o let-
ních prázdninách. Mimo jiné je zde vidět 
sbírka cestovatele Emila Holuba a také 
trvalá výstava obrazů a keramických 
děl akademické malířky Hany Štroblové 
a výstava o dějinách obce a význam-
ných osobnostech spjatých s její historií. 
Třetí zastávkou na naší trase byla Peruc. 
Zde jsme nemohli opomenout návštěvu 
Oldřichova dubu a Boženiny studánky, 
připomínající slavnou pověst „kterak si 
kníže Oldřich odvezl z Peruce prostou 
dívku, pradlenu Boženu a vzal si jí za 
ženu‟. Na Peruci jsme také nemohli ne-
navštívit Muzeum české vesnice, které 
nás svojí expozicí vrací o několik stole-
tí zpět a ukazuje, jak se na vesnici žilo 
a pracovalo v dobách dávno minulých. 
Přesto, že je zde v pondělí zavřeno, tak 
nás zde ochotně uvítala průvodkyně 
paní Jana Hauptvogelová.
Poté nás očekával Panenský Týnec 
a v něm místo, které je pro mnohé 
návštěvníky tak trochu mystické. Ne-
dostavěný gotický chrám Pany Marie 
z počátku 14. století, kde byla později 
dokončena pouze barokní zvonice, láká 
návštěvníky na údajně pozitivní působe-
ní tohoto místa na organizmus a čerpání 
uzdravující energie. V zadním traktu ob-
jektu jsme ještě navštívili výstavu o his-
torii obce Panenský Týnec, o které půso-
bivě a zasvěceně pohovořila průvodkyně 
Marie Lukášková. 
Zastavení páté – Cítoliby, kostel svatého 
Jakuba apoštola. Barokní stavba z po-
čátku 18. století je známa především so-
chařskou výzdobu od Matyáše Bernarda 
Brauna z let 1718–1719, interiér zdobí 
i obrazy od Václava Vavřince Reinera. 
Velice poutavě a fundovaně k nám ho-
vořil průvodce Jaroslav Bárta.
Poslední zastávkou našeho výletu a zá-
roveň posledním zastavením celé akce 
„U nás v Sokole Louny” byl Jimlín, Nový 
hrad. Tato barokní, původně pozdně go-
tická stavba má velice pestrou historii. 
Vystřídala několik majitelů, až ji v roce 
1767 koupil kníže Josef Schwarzenberg. 
Sloužila jako kasárna, vojenský špitál 
za napoleonských válek, zemědělské 

skladiště, ubytovna pro česáče chmele 
apod. Nyní je majetkem Ústeckého kra-
je a probíhá zde rozsáhlá rekonstrukce. 
Na většině účastníků už zde byla znát 
značná únava, a tak po zběžné prohlídce 
nádvoří a návštěvě vyhlídkové věže se 
většina účastníků shromáždila v míst-
ním šenku na něco dobrého na zub. Pak 
už jen cesta do Loun a každý domů.
Doufám jen, že se všem účastníkům 

u nás líbilo, že si na Sokol Louny a měs-
to Louny vzpomenou a že se k nám bu-
dou rádi vracet. Mě na závěr nezbývá 
než poděkovat všem spolupořadatelům, 
kteří se na přípravě, organizaci a zabez-
pečení akce spolupodíleli. Především 

pak chci poděkovat České obci sokol-
ské, MěÚ Louny, KČT Louny, Oblastnímu 
muzeu Louny, Městskému informačnímu 
středisku v Lounech a Státnímu okresní-
mu archivu Louny. 

Květoslav Razím,
starosta T. J. Sokol Louny 
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Ohlédnutí za 43. ročníkem
„Pešíkova pochodu” 

Turistický oddíl Sokola Komárov uspo-
řádal v pondělí 8. května již 43. roč-
ník „Pešíkova pochodu”. Jeho příznivci 
vyráželi do čisté jarní přírody, zbarve-
né jasnými odstíny zelené barvy bo-
hatě protkané bíle kvetoucími stromy 
a keři a žlutými květy na polích, lou-
kách i zahradách. Počasí na samém 
počátku organizátorům 
přálo – start mohl být 
ve venkovních prosto-
rách areálu T. J. So- 
kol Komárov. Během 
přihlašování dvakrát po- 
řadatele vystrašily deš-
ťové kapky, naštěstí 
vždy spadlo jen „osm ka- 
pek na metr čtvereční”. 
Jinak tomu ale bylo po 
dvanácté hodině, kdy 
byla ještě většina účast-
níků na trase – to nešlo o drobné májo-
vé deštíky, ale o pořádné lijáky! 
Celkem se na start dostavilo 634 účast-
níků ve věkovém rozmezí od 2 měsíců 
(dvojčátka Esterka a Nellinka Chmela-
řovi z Komárova byla samozřejmě v ko-
čárku) až po 79leté zdatné turisty Emila 
Málka z Podluh a Františka Nachtmanna 
z Tlustice, kteří si prošli trasu 13 km. 
Na pěší trasy 13, 18, 23 
a 28 km vyrazilo 498 po-
chodníků a s některými 
z nich ještě 36 pejsků. 
Cyklistů, pro které bylo 
připraveno šest tras, bylo 
oproti předchozím roč-
níkům podstatně méně 
– pouze 136. O zdárné 
zajištění akce se staralo 

24 pořadatelů. V letošním roce byl o něco 
větší zájem mezi chlapci a muži, kterých 
vyrazilo na pěší trasy 259 nebo jelo na 
kolech 84. Dívek a žen bylo celkem jen 
291, z toho pěších 239 a cyklo 52.
Nejvíce účastníků bylo tradičně z „do-
mácího” Komárova (212), z okolních 
obcí bývají čísla již menší – Hořovi-

ce (80), Osek (47), Chaloupky (24), 
Praha (18), Zaječov (17), Rpety (16), 
Podluhy (15), Tlustice (13), Záluží 
a Cerhovice (12), Hvozdec (11), Zdice 
(9)… Vzdálenější účastníci byli z Kláš-
terce n. Ohří, Křince, Nadějí, Loun, 
Tří Dvorů… a nejvzdálenější účastník? 
– Martin Steklý z Hostinného, který 
absolvoval cyklotrasu o délce 50 km. 

Již na startu si mohl každý účastník vy-
brat trasu, na kterou se vydá. Na pa-
nelech byly vyvěšeny mapky s barev-
ně vyznačenými jednotlivými trasami 
a popisy (pěší i cyklo), včetně historie 
Pešíků v Komárově, zajímavostmi o Ko-
márovu a místech, kterými se prochá-
zelo nebo projíždělo na cyklotrasách.
Trasy zavedly účastníky tentokráte na 
sever od Komárova směrem na Točník, 
Broumy, Roztoky, Velkou Bukovou (roz-
hledna), Zvíkovec, Zbiroh, přes Kařízek 
a Olešnou zpět do Komárova. Na tra-
sách byla opět vytypovaná místa, která 
vybízela k zastavení.
V letošním roce se při „tajné” trase 
cyklisté vydali za „Železnou pannou” 
za Rožmitálem p. Třemšínem přes tři 
brdské osmistovky, zpět pak přes Vě-
šín, Přední a Zadní Záběhlou, Tři trubky 
a Těně do Komárova. Tajná trasa neby-
la vhodná pro silniční kola – jelo se po 
méně kvalitních asfaltových silnicích, 
místy i po lesních cestách.
V cíli účastníci obdrželi pamětní listy 
a sušenky od Honzy Jelena, Tomáše 
Jelena, Boženky Horové, Pavlíny Ján-

ské a Elišky Z.H. Děti si ješ-
tě mohly odnést propagační 
materiály od ČPZP – pexeso, 
omalovánky nebo reflexní 
bezpečnostní pásku.
Pešíkův pochod není pro pořa-
datele jen „samotný” pochod, 
ale předchází mu pečlivá pří-
prava v podobě desítek hodin. 
Pěší trasy, které byly shodné 
s předchozím ročníkem, se 
musí projít a označení někte-
rých úseků obnovit – zajistil 

Honza Jelen. Cyklotrasy se ale každo-
ročně mění – „nasměrování”, ale i prů-
jezdná místa. Pro účastníky musí být 
připraveny pamětní listy a mapky včet-
ně popisů tras. Samostatnou přípravu 
potřebuje vždy K4 na Jivině, kde na 
pochodníky čeká překvapení – soutěž, 
kterou pravidelně připravuje Míra Suttr. 
V letošním roce to byl kvíz „Kdo to ví, 

odpoví” – záludné otázky 
o známých osobnostech.
Povzbuzením pro pořádání 
dalších ročníků jsou kladné 
ohlasy při návratu z tras a pří-
sliby, že příští rok opět dorazí!

Olga Kleknerová,
odbor turistiky
Sokol Komárov



Přespolní běh na Říp

Sokol Roudnice nad Labem uspořádal 
29. dubna předsledovou soutěž přespolní 
běh Říp - Roudnice n. L. a Roudnice nad 
Labem – Říp – Roudnice nad Labem. Byl 
to letos již 57. ročník tohoto populární-
ho a oblíbeného závodu, který je určen 

Předsletové soutěže jsou
v plném proudu
Do předsletového dění v letošním roce se zapojil rovněž 
Odbor sportu ČOS, když po celý rok 2017 se postupně 
konají předsletové soutěže – do jejich organizace 
se zapojily některé župy a pořádají je jednotlivé 
tělocvičné jednoty. V předsletových soutěžích se soutěží 
v devatenácti různých sportech: házená, moderní 
gymnastika, volejbal, tenis, šplh, sportovní gymnastika, 
sjezdové lyžování, jachting, MTB + běh, basketbal, 
stolní tenis, badminton, atletika, florbal, kopaná, plážový 
volejbal, nohejbal, billiard, sportovní tanec. O čtyřech 
těchto soutěžích, které se konaly v dubnu a květnu, píší 
v následujících článcích dopisovatelé.

Výkonnostní a vrcholový sport 

pro kategorie od předškolní mládeže až 
po dorost a v hlavních závodech (míla-
ři 8 700 m ) pro muže a ženy ročníků 
1941–1952, pro vytrvalce (15 200 m) 
ještě kategorie mužů 75–84 let. 
Letošního závodu se zúčastnilo 95 zá-
vodníků, nejstarším byl roudnický Vác-
lav Kautský, závodící v kategorii mužů 
75–84 let. Vítězem v kategorii vytrval-
ců se stal Petr Hatina ze Sokola Cítov 
časem 0:58:18,0. Běželo se za jasného 
větrného počasí o teplotě 14  °C. Výsled-
ková listina je zveřejněna na webových 
stránkách www.sokolroudnicenl.cz.

Miroslav Vanžura,
Sokol Roudnice n.L.

Štít města Pardubic

Organizátoři volejbalového „Štítu měs-
ta Pardubic” to mají u Svatého Petra 
skutečně asi „dobrý”. Posledních čtrnáct 
dubnových dnů před turnajem připra-
vovali volejbalisté a volejbalistky kur-
ty a vlastní turnaj probíhal, navzdory 
původním předpovědím počasí, za pří-
jemného slunečného počasí. Sjela se již 
tradičně kvalitní konkurence jak v sou-
těži žen, tak i mužů. Bohužel se však 
nedostavilo několik mužských týmů.
Vítězství v kategorii žen vybojoval So-
kol Česká Třebová, druhé byly ženy 

Bohemians Praha a třetí Žižkov Praha. 
Domácí ženy složily dvě družstva, která 
se umístila na čtvrtém, potažmo pátém 
místě.
Mezi muži potvrdili pozici favorita Ag-
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resivní Lachtani ze Šumperka. Druhé 
místo patřilo týmu Racek (Praha), třetí 
potom týmu Letohradu. Domácí muži 
skončili čtvrtí.
Turnaj uspořádali sokolové s podporou 
magistrátu města Pardubic, konal se 
32. ročník v soutěži mužů a 35. ročník 
v soutěži žen.

Kateřina Straková,
Sokol Pardubice 1

Předsletový turnaj
v basketbalu U 10

Basketbalový oddíl Sokola Podolí byl po-
věřen Českou obcí sokolskou uspořádat 
předsletový turnaj v basketbalu U 10. 
Byl jediný v republice.
Startovala družstva T. J. Sokol Podo-
lí, T. J. Sokol Šlapanice, TJ Tatran Brno 
Kohoutovice a SKB Brno Vinohrady. Na 
turnaji startovalo 54 hráčů a hráček. 
Přesto, že tato kategorie je v soutěžích 
nejmladší, výkon na hřišti tomu vůbec 
neodpovídal. Utkání byla plná bojovnosti 
a pěkných akcí. Dívky se hochům ve vý-
konu vyrovnaly. 
Turnaj byl doplněn soutěžemi v basket-
balových dovednostech. Střílelo se 4x 
10 trestných hodů a běžela se králov-
ská disciplína. Obě soutěže byly velmi 
dramatické a divákům se líbily. ČOS na 
turnaj dodala medaile, diplomy a účast-
nické listy a finančně akci zajistila. Naše 
jednota zajistila 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 ledňáč-
cích.
Pozvání na turnaj přijali hejtman Jiho-
moravského kraje Bohumil Šimek, mís-
tostarostka obce Podolí Gabriela Marciá-
nová a předseda odboru sportu župy Dr. 
Jindry Vaníčka Tomáš Hlobil. Jmenovaní 
předali dětem ceny a svou přítomností 

dodali turnaji velkou vážnost. Dokázali, 
že si váží práce s dětmi a podporují ji.

Pavel Rafaj, starosta,
Sokol Podolí 

Beach volejbal na 
Sokolském koupališti

V rámci předsletových soutěží ČOS  
12.–13. 5. pořádal Sokol Brno I na 
Sokolském koupališti v Brně turna-
je Českého poháru v beach volejbalu 
v kategoriích juniorek, kadetů a kade-

tek. V pátek se rozehrála 
kvalifikace pro Český po-
hár juniorek, kde devět 
dvojic bojovalo o šest po-
stupových míst. V sobo-
tu pak následoval turnaj 
juniorek pro 16 dvojic 
v modelu „H16m-skup”. 
Celý turnaj se odehrál 
za krásného, slunečného 
počasí, až ve finále nás 
stihla přeháňka.

Ve finálovém souboji mezi odchovanky-
němi ze Sokola měla více štěstí dvojice 
Miroslava Dunárová – Veronika Šikra-
lová, která zvítězila 2:1 nad Zuzanou 
Kožnárkovou – Kateřinou Bukvaldovou, 
na třetím místě skončily další domácí 
děvčata Kateřina Muchová – Markéta 
Svozilová.

Na sobotní 
turnaj kadetů 
přijelo devět 
dvojic, které si 
zahrály ve dvou 
skupinách kaž- 
dý s každým. 
První a dru-
zí ze skupin 
hráli semifi-
nále a finále, 
ostatní dohrá-
vali o umístění. 
První místo 
obsadila dvo-
jice ze Sokola 
Kojetín Tomáš 
Hofírek – Mar-
tin Koňařík, 
druhé místo 
obsadila do-
mácí dvojice ze 
Sokola Brno I
Tomáš Deiss – 
Michal Nacht-
nebl a třetí 
skončili kluci 
ze Znojma Jan 
Krejčí – Jakub 
Mrkávek.
V neděli na-
stoupila kate-
gorie kadetek,

které v počtu 16 dvojic odehrály turnaj 
v modelu „H16m-skup”, třetí a čtvrté ze 
skupin si ještě zahrály závěrečný vzá-
jemný zápas. Turnaj suverénně vyhrála 
domácí dvojice ze Sokola Brno I Marké-
ta Svozilová – Eliška Tezzele nad dvojicí 
Pavlína Selingerová – Kristýna Šimko-
vá z Českých Budějovic. Na 3. místě 
pak další budějovická dvojice Kateřina 
Osouchová – Linda Buchalová, které 
porazily Alenu Vítkovou – Janu Kokešo-
vou.
Celkem se turnajů zúčastnilo 88 hráčů 
a hráček. Vítězné týmy obdržely medai-
le, diplomy a věcné ceny.

Kateřina Džavoronoková,
Sokol Brno I
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Téměř 300 závodníků startovalo na letošním 
ročníku mládežnického mítinku Youth Athletics  
– Sokol Grand Prix, který se uskutečnil na 
kolínském stadiónu v pondělí 8. května. 
V konkurenci mladých sportovců z 32 českých 
klubů, mezi nimiž startovali i členové ze sokolských 
jednot z Dvora Králové, Hradce Králové, Jaroměře, 
Kolína, Mělníka a Nové Paky, si ve 40 disciplínách 
v kategoriích staršího žactva a dorostu nejlépe vedli 
domácí atleti, kteří vybojovali v kvalitní konkurenci 
7 zlatých, 9 stříbrných a 7 bronzových medailí.

O kvalitě mítinku svědčí i to, 
že diváci byli i přes chlad-
né počasí v úvodu i závěru 
závodu svědky čtyř nejlep-
ších českých výkonů toho-

to roku a dalších osmi výkonů, které 
jejich autory zařadily do první trojice 
aktuálně nejlepších Čechů. Mezi tyto 
nejkvalitnější výsledky se zařadilo i pět 
Kolíňáků. Na čelo českých tabulek se 
výborným osobním rekordem v běhu 
na 60 metrů (7,95) vyhoupla žákyně 
Kristýna Šlehubrová a druzí jsou prů-
běžně na stejné trati v kategorii žactva 
Jana Šafránková (8,00) a Jiří Šámal 
(7,57) a v dorostenecké kategorii na 
100 metrů Stanislav Jíra (11,15) a Te-
reza Čermochová (12,56). Kromě těch-
to výkonů tleskali diváci i dalším nejlep-
ším českým výkonům žákyně Kateřiny 
Tvrdé ze Staré Boleslavi na 100 i 200 
metrů překážek (14,45 a 29,20) a par-
dubické dorostenky Natálie Chocholou-
šové na 100 metrů (12,45).
O sedm kolínských prvních míst se po-
starali vedle už zmiňovaných Kristýny 
Šlehubrové, Jiřího Šámala a Stanislava 
Jíry ještě dorostenec Tadeáš Krakuvčík 
na 300 metrů překážek v novém ko-

línském rekordu (41,27), žákyně Na-
tálie Olivová ve skoku dalekém (519), 
dorostenec Tomáš Puczek ve výšce 
(186) a žák Jakub Dudáš ve vrhu koulí 
(12,34).
Druhá místa obsadili ve výborných 
osobních rekordech tři sprinteři – žáky-
ně Jana Šafránková na 60 metrů (8,00), 
dorostenec Marek Řehák (11,18) a do-
rostenka Tereza Čermochová (12,56) 
na 100 metrů. Další stříbrné medaile 
pak přidali opět v osobních rekordech 
žákyně Jana Sombergová na 300 me-
trů (44,20), žák Tomáš Konvalina na 
100 m překážek (14,49), dorostenec 
Jan Bouma na 110 metrů překážek 
(15,08) a žák Jiří Šámal na 200 metrů 
překážek (29,53). Poslední dvě stříbra 
pak vybojovali dorostenec Jakub Fiala 
ve skoku dalekém (634) a žák Jakub 
Bílek na 1500 metrů (5:28,06).
Bronzové medaile si domů odnesli žák 
Jan Vilím v běhu na 300 metrů (39,38), 
dorostenka Tereza Čermochová na 200 
metrů v osobním rekordu (26,94), žák 
Josef Šedivý na 100 i 200 m překážek 
(15,45 a 30,05), dorostenec Robin Mar-
tinek ve skoku dalekém (630), v osob-
ním rekordu ve vrhu koulí žákyně Ža-

neta Vrbová (10,30) a Karolína Vosecká 
v oštěpu (33,46).
Vedle medailistů zabojovali o nominaci 
na letní žákovskou olympiádu mládeže 
kvalitními osobními rekordy také Filip 
Moc v oštěpu (46,45) a Linda Radoňská 
v běhu na 800 metrů (2:28,51). 
Cenné kovy si odvezli i atleti z dalších 
sokolských oddílů. Zlaté medaile vy-
bojovali dorostenec Filip Blatník ze So-
kola Hradec Králové v běhu na 110 m 
překážek (14,63), žák Jakub Bělík ze 
Sokola Jaroměř ve výšce (175), doros-
tenka Martina Poláčková ze Sokola Hra-
dec Králové ve stejné disciplíně (160), 
žák František Doubek ze Sokola Nová 
Paka v oštěpu (51,93) a dorostenec 
Daniel Hojný ze Sokola Dvůr Králové 
v běhu na 1500 m (4:47,74), stříbro 
získali hradecký dorostenec Filip Blatník 
v běhu na 200 m (22,98), novopacký 
dorostenec David Vrbata v běhu na 300 
m překážek (42,49), hradecký žák Voj-
těch Kloud ve výšce (170), žák Franti-
šek Doubek z Nové Paky ve vrhu koulí 
(12,25) a v dálce (600) a žákyně Ale-
na Cejnarová z Jaroměře také v dálce 
(488). Bronz si odvezli novopacký do-
rostenec Sebastián Jirásko z běhu na 
300 m překážek (42,66), jaroměřská 
žákyně Alena Cejnarová z výšky (150), 
žák Vojtěch Kloud z Hradce Králové 
z dálky (594) a žákyně Eliška Doubra-
vová z Dvora Králové rovněž v dálce 
(474).

Jiří Tuček
Foto Jiří Kottas

Špičkové výkony na
Youth Athletics Sokol Grand Prix 
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■ Ve sportovní hale prostějovské-
ho Domu dětí a mládeže se v sobotu  
20. května uskutečnil pátý ročník ju-
distické Velké ceny Prostějova – Me-
moriálu Zdeňka Ludvíka. Celkem přes 
20 oddílů, 196 judistů z ČR, Slovenska 
a Polska bojovalo o poháry, medaile, di-
plomy a sportovní úspěchy jako takové. 
Pořádající oddíl juda Sokol I Prostějov 
na turnaj vyslal 26 svěřenců, kterým 
se dařilo zejména v kategoriích mláďat, 
kde získali hned dvakrát první místo 
v soutěži družstev U9 a U11. Turnaj se 
výrazně povedl hned šestici Prostějová-
ků, kteří ve svých kategoriích obsadili 
první místo.
Turnaj byl letos pojat jako významná 
soutěž České obce sokolské a současně 
kvalifikační pro přebor České republiky 

■ Tak jako každoročně, i letos – 20. květ- 
na – se uskutečnil otevřený přebor ČOS 
všech kategorií – nejmladších, mladších 
a starších žáků, dorostenců, kadetů, ju-
niorů a mužů ve víceboji sportovní gym-
nastiky družstev a jednotlivců. Program 
soutěží byl předepsán podle Závodní-
ho programu ČGF pro rok 2017 kromě 
mužů – obtížnost vypsána dle kategorie 
dorostenců. Organizací byl tradičně ko-
misí SG pověřen oddíl SG Sokola Brno 
I. Závod proběhl v domácí vhodně upra-
vené tréninkové tělocvičně. Závod za-
hájil dle rozpisu v 11.00 hod předseda 
Odboru sportu P. Syrový. 
Závod byl dle rozpisu naplánován na  
4 sledy a tak také proběhl. Ve všech ka-
tegoriích startovalo celkem 171, z toho 

sokolských 130 jednotlivců v 56 z toho 
42 sokolských družstvech. Tradičně nej- 
více byly obsazeny žákovské kate-
gorie – nejmladší žáci 22 družstev,  
63 jednotlivců, mladší žáci 13 družstev,  
41 jednotlivců, starší žáci 8 družstev, 
27 jednotlivců, kadeti 2 družstva,  
6 jednotlivců, dorostenci 3 družstva,  
9 jednotlivců, junioři 4 družstva, 13 jed- 
notlivců, mužů byla také 4 družstva,  
12 jednotlivců. Výsledky byly vyhlašo-
vány po ukončení příslušné kategorie. 
Závodníci na 1.–3. místě obdrželi me-
daile a diplomy ČOS. Přeborníci ČOS 
kromě standardní medaile ještě medaili 
Odboru sportu – Vůle vítězit. Závodní-
ci byli z 12 oddílů tělocvičných jednot 
(Brno I, Bučovice, Domažlice, Kladno, 

Kolín, Plzeň I, Po-
děbrady, Praha Vr-
šovice, Přerov, Ro-
kycany, Šternberk 
a Zlín).
Největší zastoupe-
ní sportovců měly 
oddíly ze Soko-
la Praha Vršovice 
25, Brno I 23, Ko-

lína 14, Zlína 12, nejméně Domažlice 
3 a Přerov 2 závodníky. Výsledky byly 
vyhlašovány po ukončení příslušné ka-
tegorie. Medailisté obdrželi medaile, di-
plomy ČOS a sokolští přeborníci medaili 
OS a baťůžek – Vůle vítězit. Vítězové 
jednotlivých kategorií: družstva – nej-
mladší žáci: Sokol Zlín A, jednotlivci – 
nejmladší žáci: Milan Jaroš (Sokol Zlín 
A), družstva – mladší žáci: Sokol Kladno 
A, jednotlivci – mladší žáci: Jan Kusák 
Sokol Kladno A, družstva – starší žáci: 
Sokol Šternberk, jednotlivci – starší 
žáci: František Marghold, Sokol Štern-
berk, družstva – kadeti: Sokol Kolín, 
jednotlivci – kadeti: Milan Neshyba, 
Sokol Brno I, družstva – junioři: Sokol 
Brno I A, jednotlivci – junioři: Vojtěch 
Šácha, Sokol Brno I A, družstva – muži: 
Sokol Kolín B, jednotlivci – muži: Mar-
tin Szabó, Sokol Poděbrady. Kompletní 
výsledkovou listinu naleznete na http://
www.sokol.eu/obsah/155/prebory-os-
-sportovni-gymnastika
Přebor byl pro všechny startující dobrou 
prověrkou připravenosti před nadcháze-
jícími jarními ligovými a mistrovskými 
soutěžemi v krajích i ČR.                 -ps-

Gymnasté na otevřeném
přeboru v Brně

mladších žáků. Akci, kterou mj. navští-
vili olympionik Pavel Petřikov a před-
seda Odboru sportu ČOS Petr Syrový, 
výrazně podpořila společnost Navos 
Farm Technic, poskytovatel Olomouc-
ký kraj a město Prostějov akci finanč-
ně podpořily. Podporu turnaj získal též 
od společností Bohemia Chips a Kofola. 
Milou pozornost pro vítěze každé kate-
gorie v podobě dortíku ve tvaru judogi 
poskytla Jana Straková z Tovačova. 

Zdeněk Gottwald

Memoriál Zdeňka Ludvíka 

Ilustrační foto

www.sokol.eu/obsah/155/prebory-os-sportovni-gymnastika
www.sokol.eu/obsah/155/prebory-os-sportovni-gymnastika
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■ V rumunské Kluži se ve dnech 19. až 
23. dubna uskutečnilo VII. mistrovství 
Evropy žen a mužů ve sportovní gym-
nastice. V soutěži žen stanulo na star-
tu 101 účastnic, z toho 75 absolvovalo 
kompletní čtyřboj. Z našich reprezen-
tantek si nejlépe vedla Vendula Měr-
ková, která v redukovaném pořadí ob-
sadila 24. místo, což jí zajistilo postup 
do finále víceboje. Těsně za ní na 31. 
místě v redukovaném pořadí se umístila 
Lucie Jiříková z T. J. Sokol Brno I a na 
34. místě Veronika Cenková z T. J. So-
kol Moravská Ostrava. Vendula Měrková 
z TJ Bohemians Praha ve finále vícebo-
je vybojovala bezchybným výkonem  
22. místo.

■ Poslední a zároveň i nejdůležitější tur-
naj končící sezóny, mistrovství ČR, čekal 
volejbalové starší žáky o prodlouženém 
svátečním víkendu 29. dubna – 1. květ-
na 2017 na jihu Moravy v městečku Ko-
jetín. Hrálo se v nových sportovních ha-
lách v Kojetíně a Němčicích nad Hanou.
Družstvo českotřebovských starších 
žáků postoupilo díky 3. místu v Českém 
poháru automaticky do hlavní části tur-
naje spolu s družstvy ČZU Praha, VK 
Příbram a domácího Kojetína. Ostatní 
družstva se musela do tohoto turnaje 
probojovat v kvalifikacích.
Cílem trenérů i hráčů byly boje ve sku-
pině o 1.–4. místo a k tomu, aby se 
tento předpoklad naplnil, bylo potřeb-
né vyhrát základní skupinu. Tento cíl 

se podařilo naplnit. Ve finálové skupině 
nás čekal souboj s VK Příbram, který 
jsme, bohužel, kvůli nejhoršímu výko-
nu v sezóně prohráli 2:0, a i proto jsme 
v souboji o 3. místo narazili na tým VK 
Brno. Souboj o třetí místo pro nás za-
čal velmi dobře, soupeře jsme zatlači-
li dobrým servisem a vytvořili si veliký 
bodový náskok, ale opět jsme se dostali 
do postavení, kdy nebyl druhý smečař 
schopen složit míč a začala váznout 
i přihrávka, naopak smečaři soupeře se 
dostali do fazóny a přidávali jeden bod 
za druhým. Nakonec jsme 1. set pro-
hráli 23:25. Ve druhém setu byl sou-
boj vyrovnanější, ale i přesto jsme ho 
opět po nedůslednostech a individuál-
ních chybách, ale zároveň i při výrazně 

zlepšeném a odvážném výkonu soupe-
ře, prohrávli 22:25. Je konec, na nás 
zbyla jen ta neoblíbená brambora za  
4. místo.
Zklamání? Tak trochu, že to v krátké 
době opět „necinklo” a bylo to blízko, ale 
na druhou stranu 1. místo ČZU Praha, 
2. místo VK Příbram, 3. místo VK Brno 
– ve všech případech družstva s extra-
ligovým zázemím (a s hráči ze sportov-
ních gymnázií), no a na 4. místě T. J. 
Sokol Česká Třebová II. Za námi zůstala 
družstva, jako jsou Dukla Liberec, Čes-
ké Budějovice, VSC Zlín, Green-volley 
Beskydy, Znojmo, Ústí nad Labem, …
I tento krásný výsledek opět potvrzuje 
naši dlouholetou příslušnost do republi-
kové volejbalové špičky a i to, že práce 
s mládeží je v Sokole Česká Třebová II 
na nejvyšší republikové úrovni a čas vě-
novaný volejbalovým nadějím není zby-
tečně ztracený a promrhaný.
Poděkování za úspěšnou reprezenta-
ci oddílu T. J. Sokol Česká Třebová II 
a města Česká Třebová patří hráčům: 
O. Unzeitigovi, A. Olejárovi, D. Jaškovi, 
J. Jiráskovi, R. Vovkovi, P. Kaškovi, M. 
Fricovi, P. Šlapalovi a L. Loužilovi, trené-
ři: MUDr. Marko Olejár, Lubomír Vašina.

Lubomír Vašina,
Sokol Česká Třebová II

Úspěch volejbalistů
Sokola Česká Třebová II 

V soutěži mužů v kvalifikaci víceboje 
Daniel Radovesnický z SK Hradčany 
(odchovanec Sokola Kolín) podal vyrov-
nané výkony a v redukovaném pořadí 
obsadil 29. místo z 59 závodníků, kteří 
nastoupili ke kvalifikaci víceboje. Mar-
tin Konečný, který nastoupil pouze ke 
kvalifikaci na hrazdě, do finále na tomto 
nářadí nepostoupil.

Stanislav Vyzina, trenér 

ME ve sportovní gymnastice 
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Ve dnech 21.–23. dubna se konalo národní finále U11 
MIX – mistrovství České republiky v basketbalu. Tuto 
vrcholnou akci pro jedenáctileté a mladší basketbalisty
a basketbalistky hostil Brandýs nad Labem.

Družstvo nejmladších Bas-
keťáků T. J. Sokol Josefov 
postoupilo na tento turnaj 
jako vítěz východních Čech, 
když jasně porazilo všech-

na čtyři zbylá družstva z kvalifikace. Už 
to byl velký úspěch, protože konkuren-
ce byla velká a národní finále nakonec 
ukázalo, že východočeská oblast je jed-
na z nejkvalitnějších.
Na turnaj Josefováci odjížděli s dob-
rou náladou a společným heslem „ One 
team, one dream”, které potvrdili hned 
v úvodním zápase ve skupině proti 
Táboru, v němž nádhernou kolektivní 
hrou se dokázali prosadit a skórovat 
všichni hráči a podílet se tak na jasném 
vítězství a zajištění postupu ze skupiny.
V druhém zápase mladí Baskeťáci nara-
zili na největšího favorita turnaje, tým 
Žďáru nad Sázavou. V tomto utkání tre-
néři zkoušeli jednotlivé pětky pro další 
fázi turnaje a mimo druhé čtvrtiny byli 

Josefováci rovnocenným soupeřem. 
Bohužel, výpadek právě v druhé čtvr-
tině měl za následek prohru o 19 bo- 
dů a čtvrtfinále proti vítězi skupiny C 
– Litomyšli. Tohoto soupeře dokázali 
Baskeťáci porazit již v kvalifikaci, nic-
méně byl doplněn o další hráče, a tak 
obavy před čtvrtfinále byly. Utkání klu-
kům a holkám společně s trenéry, kteří 
přišli s nečekanou, ale účinnou strate-
gií v nasazování hráčů, vyšlo výborně 
a smetli Litomyšl ještě větším rozdílem 
než v kvalifikaci. A šlo se do semifi-
nále, s již pozměněným heslem „One 
team, one dream, one winer”, v němž 
na josefovské naděje čekal silný sou-
peř z Českých Budějovic. Trenéři opět 
pozměnili nasazování hráčů do pětek 
a opět to vyšlo. V průběhu zápasu Bas-
keťáci vedli již o více než 10 bodů, nic-
méně Jihočeši se nevzdali a postupně 
dotahovali. Početní příznivci Josefova 
zažívali asi krušné chvíle, když v po-

sledních minutách byl rozdíl ve skóre 
pouhé 2 body, ale hlasitá podpora a ně-
kolik bubnů dopomohlo k uhájení nás-
koku a výhře o 3 body.
A bylo tu finále a znovu Žďár, znovu 
trenéři zamíchali v sestavách a kdyby-
chom dokázali proměnit jasné šance 
a 20 neproměněných trestných hodů 
za první půli, možná by to znovu vyšlo. 
Nevyšlo, a tak Baskeťáci za mohutné 
podpory celé haly a téměř všech týmů 
slavili stříbro, které ještě podtrhli zis-
kem MVP ocenění pro Terezu Plašilovou, 
all-star pro Adama Zajíčka, vítězství 
v individuální soutěži v driblingu pro 
Adama Zajíčka a Annu Týfovou a třetí 
místo ve střelbě pro Daniela Novotné-
ho. Josefov tak znovu ukázal, že pracu-
je s mládeží velmi dobře a že po třech 
letech půstu republikových medailí způ-
sobeným různými okolnostmi, je znovu 
mezi nejlepšími v republice. Ještě vět-
ším úspěchem je, že za stříbrnou me-
dailí stojí dvojce trenérů – odchovanců 
klubu, kde jeden z nich – Martin Jecha, 
byl před devíti lety jako kapitán u prv-
ního úspěchu Josefovských Baskeťáků 
– jako jedenáctiletý hráč získal bronzo-
vé medaile. Je nádherné, že pokračuje 
dál a zajišťuje jakýsi koloběh u Josefov-
ských Baskeťáků, a tak se i do budouc-
na máme jistě na co těšit.
Tým U 11 MIX tvořili Haman Martin, 
Novotný Daniel, Semelková Markéta, 
Růtová Dominika, Urbanec Jakub, Pla-
šilová Tereza, Špaček Jakub, Pecháč-
ková Adéla, Týfová Anna Valerie, Tráv-
níčková Lucie, Zajíček Adam, Zitová 
Claudie, Pilař Petr, Klimeková Tereza, 
Prouza Michael. Trenér: Jecha Martin, 
asistent: Podzimková Tereza, vedoucí 
týmu: Lukáš Zajíček.
Poděkovat za celoroční práci je potře-
ba všem hráčům, příznivcům, rodičům 
a činovníkům, dále městu a sponzorům 
za podporu.
Kdo by se chtěl stát součástí skvělé 
baskeťácké party, ať neváhá a přijde 
mezi nás.
Bližší informace o turnaji i o klubu na 
www.basketaci.cz
 

Sokol Josefov

Baskeťáci opět mezi
         nejlepšími v republice 

Výkonnostní a vrcholový sport 

www.basketaci.cz
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■ Atletický oddíl Sokola České Budě- 
jovice uspořádal úspěšně v sobotu  
29. dubna na svém stadionu mistrov-
ství ČR v běhu na 10 000 m. Po klima-
ticky nepříznivém konci dubna se v so-
botu počasí umoudřilo a mistrovství 
mohlo proběhnout za téměř ideálního 
běžeckého počasí. Pořádající oddíl za-
řadil i vložené závody pro mládež a pří-
chozí. Této možnosti využili ti, kteří se 
mistrovství ČR na 10 000 m ještě zú-
častnit nemohou.
Mistrovské tituly získali Vít Pavlišta 
a Moira Stewartová v kategorii dospě-
lých a Martin Rebenda a Bára Stýblová 
v kategorii juniorů.
Na stadionu se také sešly běžecké le-
gendy z dob minulých: Josef Jánský, 
Stanislav Hoffmann, Ivan Uvízl, Martin 
Zvoníček, Jan Báha.
V závodě se neztratili ani členové naše-
ho oddílu: David Vaš v kategorii mužů 
sice přes svůj statečný boj na trati 

■ Uherský Brod má konečně svůj půl-
maratón! Ten nese název Komenského 
půlka. Letos poprvé se zapojil do spo-
luúčasti na běžecké soutěži v našem 
městě oddíl sokolských horolezců. Jako 
vždy v poslední době se tyto běžecké 
akce setkávají s obrovským zájmem. 
Tak i tento závod byl obsazen poměrně 
dost velkým počtem účastníků – 280. 
Brodský půlmaratón byl určen nejen tré-
novaným sportovcům, ale i amatérům.
Závod odstartovala starostka T. J. So-

Komenského půlka

nenavázal na své 4. místo z loňského 
roku, zastoupili jej ale mladí. Matyáš 
Jánský, vnuk Josefa Jánského, je sice 
věkem teprve dorostenec, ale v kate-
gorii juniorů obsadil 4. místo ve vyni-
kajícím čase. To vše je umocněné tím, 
že s atletikou začal před sedmi měsíci. 
Ještě lepšího výsledku dosáhla Lenka 
Pardamcová, jíž se podařilo v závodu 
juniorek získat bronzovou medaili, to 
je zatím její nejlepší atletický výsledek.

Mistrovství ČR v běhu na 10 000 m 

 Takto významná akce se v Českých Bu-
dějovicích uskutečnila po dlouhé době 
a organizátoři se jí zhostili úspěšně.
Závod proběhl pod záštitou primátora 
statutárního města České Budějovice 
Jiřího Svobody.
Kompletní výsledky:
http://online.atletika.cz/vysledky/27915

Petr Bahenský, ředitel závodu, 
Milada Pospíšilová,

vzdělavatelka T. J. Sokol ČB

kol Uherský Brod sestra Sabina Běhůn-
ková podle plánu v 9.30 hod. Účastníci 
si mohli proběhnout nejkrásnější místa 
v okolí Uherského Brodu. Komenského 
půlka vedla přes Újezdecký les a Mar-
šov. Běžce čekal povrch z asfaltu, kos-
tek, ale hlavně nezpevněné polní i lesní 
cesty. Hlavní trasa měřila 21,1 kilome-
tru. Pokud se ale někdo na tak dlouhou 
cestu necítil, pak mohl zvolit trasu po-
loviční, tedy desetikilometrovou, která 
vedla většinou po asfaltu a kostkách. 

Startovné činilo 190 korun. V ceně byla 
zahrnuta pamětní medaile a pamětní 
list. Sprchy, šatny a toalety byly zajiš-
těny v prostorách gymnázia J. Á. Ko- 
menského. Nejvíce byly využity sprchy, 
neboť závod probíhal rozbláceným te-
rénem po týdenním deštivém počasí. 
Slavnostní vyhlášení vítězů bylo naplá-
nováno na 13.00 hodin. Bylo vyhlášeno 
prvních 5 mužů a prvních 5 žen

Vlaďka Novotná
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Klatovští šachisté vyhráli
extraligu mládeže 
Rok 2017 se zlatým písmem zapíše do historie 
klatovského šachu. Mládežnické družstvo Šachklubu 
Sokola Klatovy předvádělo po celý rok skvělé výkony 
a po výborně zvládnutém extraligovém finále se stalo 
mistrem České republiky družstev mládeže. Navázalo 
tak na rok 2007, kdy stejného úspěchu dosáhli 
předchůdci současných borců. 

Základní část extraligy je roz-
dělena do dvou osmičlen-
ných skupin, v nichž se hra- 
je systémem každý s kaž-
dým, první čtyři družstva 

z každé skupiny postupují do finále A, kde 
se hraje o titul, družstva na 5.–8. mís- 
tě pak bojují o udržení v extralize. Vý-
sledky sehrané v základní části se za-
počítávají do finále, v němž jsou pak 
odehrány zbylé čtyři zápasy proti druž-
stvům postoupivším z druhé skupiny. 
Klatovští šachisté nastoupili do letošní 
sezóny posíleni o Martina Simeta z Plz-

ně a Ladu Doleželovou z Tábora, která 
plnila roli spolehlivé náhradnice. 
Hned od začátku, při pohledu na soupis-
ky, bylo jasné, že Šachklub bude patřit 
mezi horké favority na jednu z medailí. 
Mladí šachisté Klatov ovládli základní 
část s bilancí 7 vítězství ze 7 kol a do 
finálové části extraligy si přinesli plný 
počet 9 bodů za zvládnuté zápasy proti 
OAZA Praha (3 body), Vlašimi (3 body) 
a Říčanům (3 body). 
Na finále odcestovaly Klatovy v základ-
ní sestavě Jan Miesbauer, Jonáš Eret, 
Tomáš Hurdzan, Jitka Jánská, Lukáš 

Dolanský, Martin Simet. Z východní 
skupiny o titul bojovaly Staré Město 
(6 bodů), Polabiny (6 bodů), Frýdek-
-Místek (3 body) a Orlová (3 body), 
tedy družstva, která se stala soupeřem 
Klatov pro finále. 
V pátek podvečer nastoupily Klatovy 
proti Orlové a po celkem klidné výhře 
v poměru 5:1 navyšují náskok (vzhle-
dem k ostatním výsledkům) na prvním 
místě tabulky na luxusních 6 bodů. 
V sobotu však čekají klatovské bor-
ce obávaní soupeři z Frýdku-Místku 
a Polabin. V dopoledním utkání klato-
vští předvádějí znovu perfektní výkon, 
potvrzují roli mírného favorita a vítězí 
v poměru 4,5:1,5 a při pohledu na ta-
bulku začínají pomalu přemýšlet o ti-
tulu… Do odpoledního klání proti Pola-
binám již začínají míchat se sestavou, 
svoji šanci dostává i spolehlivá náhrad-
nice Lada Doležalová, utkání se přesto 
vyvíjí zcela jednoznačně a po brzkém 
vedení 3:0 si klatovští pohlídají výhru 
4,5:1,5 a mohou slavit titul mistra re-
publiky bez ohledu na nedělní poslední 
kolo! Oslavy jsou však jen symbolické. 
Vidina 100% bilance v extralize je lá-
kavá, Klatovy přistupují k zápasu se 
Starým Městem odpovědně a přestože 
znovu nenastupují v základní sestavě 
a přesto, že začátek zápasu se nevyví-
jí úplně podle jejich představ, postup-
ně získávají převahu a vyhrávají zno-
vu 4,5:1,5. Završují sezónu bez ztráty 
jediného bodu s obrovským náskokem 
8 bodů před druhou Vlašimí a 11 bodů 
před bronzovou OAZOU Praha. Neví-
daný výsledek, obrovská dominan-
ce, o což se zasloužili tito hráči: Jan 
Miesbauer Jonáš Eret Tomáš Hurdzan 
Jitka Jánská, Lukáš Dolanský, Martin 
Simet a Lada Doležalová.

Co stojí za tímto úspěchem? Určitě kva-
lita všech těchto reprezentantů, vždyť 
skoro všichni z nich již dosáhli na ně-
kterou z medailí na MČR nebo mistrov-
ství Čech jednotlivců. Dále odpovědný 
přístup k partiím, důkladná příprava na 
soupeře, výborná docházka (61 partií 
z 66 odehráli hráči základní sestavy), 
samozřejmě trochu toho štěstíčka při 
vyrovnaných zápasech a také nesmíme 
zapomenout na týmový duch, který byl 
všude přítomný. O družstvo se výborně 
po organizační stránce postaral Milan 
Fürbacher, s přípravou na partie pak 
pomohli Filip Šimůnek a Karel Nováček. 
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Celkem se o druhém květ-
novém víkendu představilo 
deset loutkářských sou-
borů. Program začínal již 
v pátek dopoledne exkurzí 

a prohlídkou divadla, následovalo před-
stavení Loutkového divadla Sokol Pros-
tějov Pronitka. 
Přehlídka byla slavnostně zahájena 
v sobotu 13. května v 9.15 hodin. Při 
této příležitosti pronesl několik slov 
vzdělavatel ČOS bratr Zdeněk Mička. 
Následovalo představení domácího 
souboru v sále loutkového divadla. Dále 
během dne vystoupily Loutkové diva-
dlo Sokol Bzenec – Kašpárek, Loutkové 
divadlo Sokol Valašské Meziříčí – Pim-
prlata, Loutkové divadlo Sokol Vyškov 
– Sokolík a sobotní část přehlídky uza-
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V pořadí již 8. celostátní přehlídka sokolských loutkových 
divadel se uskutečnila ve dnech 12. až 14. května 
v prostorách přerovské sokolovny. Přehlídka se konala 
pod záštitou ČOS, Loutkového divadla Sokol Přerov 
Přerovský Kašpárek 
a starosty T. J. Sokol 
Přerov, za spolupráce 
s SČDO-SAL, 
Olomouckým 
krajem a NIPOS-
ARTAMOU a za 
finanční podpory 
Ministerstva 
kultury ČR. 

Loutkářská přehlídka
v Přerově  

víralo Loutkové divadlo Sokol Hosti-
vař – Frydolín. 
Nedělní program otevíral soubor Soko-
la Pražského – Loutkové divadlo Sokola 
Pražského Kašpárek, následován Lout-
kovým divadlem Sokol Velké Popovice 
a Loutkovým divadlem Sokol Olšany. 

Na závěr přehlídky vystoupilo Loutkové 
divadlo Sokol Uherské Hradiště. 

Marcela Janouchová
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Sobotní přehlídkový den za-
hájila dopoledne pohádka 
„Jak se čerti ženili” zahraná 
Divadelním souborem Soko-
la Nové Veselí. Odpoledne 

Divadelní soubor Maska Sokola Česká 
Skalice uvedl detektivní kome-
dii „Madam Colombová zasahuje 
aneb Kam zmizel ten diamant” 
a sobotní část přehlídky zakončil 
Ochotnický divadelní soubor Po-
diva Sokola Podívín komedií „Přes 
přísný zákaz dotýká se sněhu”.
Neděli opět zahájila pohádka, a to 
„O princezně Růžičce” v podání 
Divadelního spolku J. K. Tyl Soko-
la Rokycany. Přehlídku pak odpo-
ledne zakončil Soubor ochotníků 
Sokola Zdiby – Veltěž komedií „Na 
správné adrese”.
Vedle jednotlivých her měla diva-
delní přehlídka ještě jednu slav-
nostní událost – v sobotu zde 
byla slavnostně pokřtěna knížka 
„Vzpomínky na spořilovské so-
kolské divadlo”. Její obsah z vel-
ké části zpracovali členové věr-
né gardy Sokola Spořilov sestra 
Ivana Drbalová a bratr Vladimír 
Prchlík.

V sobotu 20. května uspořá-
dal na přehlídku zájezd Klub 
seniorů. Účastnice zájezdu 
sestra Brunerová ze zájezdu 
píše:
Nejdříve jsme navštívili so-
kol Nehvizdy a zde uctili 
památku u pomníku místa 
seskoku parašutistů J. Gab-
číka a J. Kubiše v roce 1941. 
Starosta Sokola bratr Kolář 
nás provedl po Nehvizdech, 
ukázal nám novou školu 

a krásnou sportovní halu. Potom jsme 
došli do sokolovny, kde byla v tělocvič-
ně výstava, která se týkala „Operace 
Anthropoid”.
V Toušeni jsme zhlédli dvě představení. 
První nám zahráli herci ze sokola Česká 

Květnová přehlídka 
divadelníků 

Skalice, komedii „Madam Colombová 
zasahuje”. Tento soubor vznikl v roce 
2006. Hrají jak pro dospělé, tak také 
pohádky pro děti. 

Večer od 20 hodin nás potěšila 
druhá komedie, kterou nám při-
vezli ochotníci ze sokola Podivín – 
„Přes přísný zákaz dotýká se sně-
hu”. Tento soubor má dlouholetou 
tradici. První záznam o ochotnic-
kém divadle v Podivíně je z roku 
1868 (poslali kámen do základů 
Národního divadla). Od těch dob 
hráli bez přerušení až do roku 
1969, kdy svou činnost nedobro-
volně přerušili po Čapkově Matce. 
Nová generace se opět sešla až 
v roce 1976. Od roku 1990 hrají 
při Sokole Podivín. 
Obě představení byla krásná 
a velice jsme se pobavili.
Opět tu byla přísná porota, kte-
rá vybírala ze všech představení  
X. přehlídky jednu hru, která bude 
hrána při XVI. všesokolském sletu 
v roce 2018.

Text a foto Marie Brunerová
-zr-

Druhá část letošní X. národní přehlídky sokolských 
divadel se konala opět v Lázních Toušeň, a to od 
pátku 19. května do neděle 21. května. Celkem bylo 
v této části přehlídky na programu šest představení. 
Zahájil ji Dobrovolný herecký spolek Blaníci ze Sokola 
Louňovice pod Blaníkem slavnou divadelní hrou 
Járy Cimrmana „Záskok”. Tento soubor vystoupil na 
sokolské divadelní přehlídce poprvé.
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Vtéto atmosféře se 19. červ-
na konalo odhalení praporu 
Tělocvičné jednoty Sokol na 
Královských Vinohradech. 
Pardon. Posvěcení praporu. 

Na tribuně na Purkyňově náměstí (dnes 
nám. Míru) před radnicí. Odhalení by 
bylo politickou akcí podmíněnou schvá-
lením policií. Posvěcení praporu bylo ale 
záležitostí ryze církevní. Za účasti staros-
ty Friedländera a jeho náměstka, faráře 
Hampejse a četných hostí. Sokolský prů-
vod se řadil v ulici Čelakovského (dnes 
Jana Masaryka) před sokolovnou – tím 
rozumějme sál hospody Na Plzeňce. Mat-
ka praporu byla provázena 100 družička-
mi. Hosté američtí byli přivítáni ovacemi 
a písní Hajl Columbia. V čele průvodu 
Sokol Pražský v počtu 400 členů, ná-
sledovaly sokolské deputace z 12 měst 
a obcí, deputace z Drážďan a Vídně, So-
kol polský ze Lvova, Sokol americký a zá-

Pátrání na
Královských Vinohradech 
Rok 1887 byl ne zrovna příjemný pro c.k. policejní 
ředitelství v Praze. Sokol Pražský se chystal důstojně 
oslavit 25 let od založení. K této příležitosti se do 
Prahy chystali sokolové nejen ze sousedních zemí, ale 
i početná delegace sokolů amerických. Pro přesnost, 
sokolové z USA – 4. června vypluli parníkem Werra, 
14. 6. je uvítala delegace sokolů v Brémách, 18. 6. je 
vítaly davy sokolů v Podmoklech (dnes část Děčína) 
a posléze přibyli do Prahy. To již ale bylo vydáno 
policejní rozhodnutí, že vítat americké sokoly lze jen 
na nádraží, že nelze připustit sokolské průvody s jejich 
účastí, žádné demonstrace. 

stupci jednot z 10 částí Prahy s prapory. 
Následovaly družičky, matka praporu se 
zastřeným praporem, neseno bylo i po-
zlacené kladívko a stříbrné hřeby. Závěr 
průvodu činili sokolové z Královských 
Vinohrad. Tehdy jich bylo kolem 150. 
V průvodu byli i hasiči a vojenští vyslou-
žilci.
Po oficiálních projevech následovalo od-
halení praporu a zatloukání stříbrných 
hřebů do praporů zúčastněných praž-
ských jednot. Následovala hymna Kde 
domov můj. Starosta Sokola vinohrad-
ského Václav Špička vyslovil účastníkům 
svůj dík a předal prapor praporečníkovi. 
Ten přislíbil, že bude nosit prapor tento 
ku prospěchu a povznesení mileného ná-
roda českého. 
Obšírně referuje o slavnosti list mlado-
čechů Národní listy ze dne 20. června. 
A samozřejmě i časopis Sokol čísla 10–
13. Méně sympatií projevila Národní poli-

tika z 20. června. Pro tisk oné doby bylo 
typické, že postrádal fotografie. Posloužit 
muselo pouze slovní vyjádření. Přesto 
se ale v publikaci „Padesát let tělocvičné 
jednoty Sokol na Královských Vinohra-
dech” u textu líčícího posvěcení praporu 
obrázek objevil. Autorem je Adolf Lieb-
scher. 
A zde začíná mé pátrání po onom obra-
ze. Na dotaz v Národní galerii jsem do-
stal odpověď dr. Dlábkové, že o takovém 
obraze vůbec neví. Adolf Liebscher byl 
v tu dobu význačný malíř zejména his-
torických scén. Malíř velkých pláten. Ob-
rázek působí spíše jako reportážní foto-
grafie, či spíše jako skica. Pokud slavnost 
byla před radnicí, tak ta byla represen-
tační s věžičkami. Nikoliv pouhý domek 
s prostou střechou. Připomínám, že v té 
době ještě nestál kostel sv. Ludmily ani 
Národní dům. Mohl si Sokol na Vinohra-
dech dovolit objednat obraz? V počátcích 
jich bylo kolem 150. U jednoho ze sokolů 
však majetek byl. Starosta Václav Špička 
v loterii vyhrál značný majetek. Zakoupil 
činžovní dům v ulici Komenského (dnes 
Belgická) a zřídil hostinec. On také za-
koupil první tělocvičné nářadí a věnoval 
peníze na zhotovení praporu jednoty. 
Dalším movitým objednatelem obrazu 
mohla být radnice na Král. Vinohradech, 
či starosta Friedländer. Dotázal jsem se 
paní starostky Černochové. Odpověď? 
Obraz v inventáři radnice není.
Měl Adolf Liebscher vztah k Vinohra-
dům? Jeho dílem jsou vitráže v chrámu 
sv. Ludmily i výzdoba stropu hlavního 
sálu Obecního domu na Král. Vinohra-
dech. To nemusí nic znamenat. Jaký byl 
jeho vztah k Sokolu? Ku příležitosti sletu 
v roce 1912 byly vydány pohlednice dle 
obrazů Adolfa Liebschera. Rovněž poš-
tovní známky. Kde malíř bydlel, mi není 
známo. Zemřel v roce 1919, je pochován 
na Vyšehradském hřbitově. 
Nahlédnutím do seznamu členů vino-
hradské jednoty v letech 1920 až cca 
1930 se ale nalézá jméno Helena Lieb-
scherová. Učitelka. Byla náčelnicí žen. 
Bydliště Chodská 16. Je pohřbena na 
Olšanských hřbitovech. A další jméno: 
Zdeňka Liebscherová-Čechová, malířka. 
A Liebscherová Věra, bankovní úřednice. 
Hledat obraz v okruhu potomků asi ne-
bude snadné. 
Najde se mezi čtenáři tohoto článku ně-
kdo, kdo by mohl do pátrání přinést něja-
kou informaci?                Vladimír Richter,

vzdělavatel T. J. Sokol Král. Vinohrady
v.richter@volny.cz 
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