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Zpravodajství Editorial

O relativitě času toho asi již 
bylo napsáno dost a dost 
a není asi člověka, který by si 
občas na tok času (a relativi-
tu jeho vnímání) neposteskl. 
Vezměme si třeba takový ča-
sový úsek, jako jsou čtyři mě-
síce. Čtyři měsíce. Je to hod-
ně, nebo málo? Je to víc, než 
jedno celé čtvrtletí, ale zase 
je to míň, než jedno polole-
tí. Ale toto konstatování nám 
stále neodpovídá na položenou 

otázku. Odpověď asi lépe nalezneme, zvolí-
me-li jako kritérium množství úkolů a práce, 
které je třeba v daném časovém období vy-
konat. 
Čtyři měsíce zbývají do okamžiku, kdy  
1. července sletový průvod zahájí XVI. vše-
sokolský slet v Praze. Je to hodně, nebo 
málo? Podíváme-li se na harmonogram sle-
tových příprav a na to, co již bylo vykoná-
no, pak je odpověď asi jednoduchá: je to 
přiměřený čas. Uskutečnily se první sletové 
soutěže, probíhají kontrolní srazy jednotli-
vých skladeb, byl vybrán a schválen návrh 
sletového odznaku, začátkem března se ve-
řejně představí oficiální plakát a vizuální styl 
XVI. všesokolského sletu, jejichž autorem 
je Studio Najbrt. A samozřejmě probíhají 
další práce a přípravy, župy se připravují na 
své župní, krajské či oblastní slety, které se 
uskuteční v květnu a červnu. O všech těch-
to a dalších událostech se dočtete v tomto 
elektronickém únorovém vydání časopisu 
Sokol či Sletovém magazínu. 
Časopis samozřejmě nepřináší jen informa-
ce spojené s přípravami sletu, ale zachy-
cuje i další dění v Sokole: 16. února jsme 
si připomenuli 156. výročí založení Sokola 
– při této příležitosti uctilo vedení ČOS pa-
mátku zakladatelů našeho spolku M. Tyrše  
a J. Fügnera položením věnce k jejich hro-
bu na Olšanských hřbitovech. Začátek roku 
bývá v řadě sokolských jednot ve znamení 
šibřinek, bálů, plesů, karnevalů – v tomto 
vydání přinášíme zpravodajství o dvou ma-
sopustních akcích, z nichž jednu organizova-
li sokolové v německém Mnichově. Letošní 
rozmarná zima „poškádlila” organizátory 
přeboru ČOS v běhu na lyžích, který se konal 
v polovině ledna – místo konání bylo potře-
ba přeložit do Krkonoš na Benecko. Zima se 
ale přeci jen umoudřila, a tak o čtrnáct dní 
později, začátkem února již počasí poměrně 
přálo zimní sletové soutěži – přejezdu Orlic-
kých hor na běžkách. 
Zpráv a informací samozřejmě naleznete 
v únorovém elektronickém vydání časopisu 
mnohem více. Stačí jen zalistovat...

Hezké čtení vám přeje
Zdeněk Kubín
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Slovo úvodem

Milé sestry, vážení bratři,
nejvýznamnější akcí a vyvrcholením 
oslav 100. výročí založení Českoslo-
venské republiky v letošním roce bu-
dou pochopitelně sletové akce v krajích 
a oblastech, které vyvrcholí v červenci 
v Praze XVI. všesokolským sletem. So-
kolské slety představují již tradičně pře-
devším hromadná vystoupení cvičenců. 
Od II. všesokolského sletu, konaného 
v roce 1891, je pak součástí sletových 
dní i široce pojatý společenský a kultur-
ní program, včetně veřejností příznivě 
přijímaného sletového průvodu. Přibliž-
me si proto trochu blíže kulturní akce, 
jejichž přípravou v letošním roce byl 
pověřen Vzdělavatelský obor ČOS. 
Základem vzdělavatelského příspěvku 
by měly být kulturní pořady, které se 
uskuteční díky vstřícnému postoji ve-
dení Národního divadla na místech pro 
kulturní akce nejvzácnějších, v pro-
storách tohoto divadla. Na základě 
smlouvy mezi Českou obcí sokolskou 
a Národním divadlem bude pro prezen-
taci sokolské kultury k dispozici nejen 
historická budova, ale i Nová scéna 
a prostory divadelní piazzetty. Účastní-
ci sletu budou mít i možnost blíže po-
znat jednu z našich nejvýznamnějších 
historických památek při prohlídkách 
historické budovy divadla. Při přípra-
vě programu jsme museli vzít v úvahu 
skutečnost, že již tradiční nastudování 
významných českých děl pro slavnost-
ní zahájení sletu nemůže být ze strany 
Národního divadla letos nabídnuto. Pro 
slavnostní večer 1. 7. 2018 bylo pro-
to zvoleno představení inscenace Naši 
furianti v podání tří sokolských soubo-
rů (Divadelní spolek T. J. Sokol Lázně 
Toušeň, Divadlo pod Petřínem a lidová 
muzika souboru písní a tanců Josefa 
Vycpálka T. J. Sokol Kampa, režisérské 
vedení br. Bohumil Gondík). Věříme, že 
uvedené nastudování úspěšně naváže 
na inscenaci Prodané nevěsty, které 
mělo více než příznivý ohlas při minu-
lém sletu, stalo se jeho významným 
propagátorem (více jak 40 provedení 
po celé republice) a minulý slet také 
zahajovalo. A úžasný ohlas, který měla 
premiéra Našich furiantů v prosinci loň-
ského roku, je dokladem toho, že vol-
ba byla správná a je dobrou pozvánkou 
nejen na slavnostní zahájení sletu, ale 
i na další představení plánovaná opět 
po celé republice.
Věříme však, že bude zcela zaplněno 

nejen hlediště his-
torické budovy při 
slavnostním zahá-
jení sletu, ale že 
si účastníci sletu 
najdou cestu i na 
Novou scénu Ná-
rodního divadla. 
Zde se uskuteční 
dva komponova-
né pořady, které 
jsou připravová-
ny v úzké spolu-
práci s agenturou 
NIPOS-ARTAMA 
a v rámci projek-
tu Kde domov můj 
podporovaného 
Ministerstvem kul-
tury ČR představí 
nejlepší sokolské 
i vybrané neso-
kolské soubory 
působící v oblasti 
sborového zpěvu 
a folklorní tvor-
by. Třetím pořa-
dem připraveným 
pro prezentaci na 
Nové scéně pak 
bude nastudování 
divadelní hry Přes přísný zákaz dotýká 
se sněhu v podání souboru T. J. Sokol 
Podivín, který byl vybrán na základě 
předsletových přehlídek sokolských di-
vadel.
Program v prostorách Národního diva-
dla však nebude jediným příspěvkem 
z oblasti sokolské kultury. Z řady dal-
ších sletových akcí je možné jmenovat 
vystoupení loutkových souborů (po celý 
sletový týden v Tyršově domě), pěvec-
kých a folklorních těles, a to nejen na 
dalších doprovodných akcích v rámci 
hlavních sletových dní, ale především 
i na sletech oblastních a župních.  Jsme 
přesvědčeni, že více jak dvě stovky 
uměleckých těles, které Česká obec 
sokolská sdružuje, mají co nabídnout. 
V projektu XV. všesokolského sletu 
2018 se však nepředstaví pouze re-
prezentanti sokolské kultury. Z dalších 
sletových akcí lze dále jmenovat v sou-
časné době probíhající přípravu výstav 
historického a kulturně společenské-
ho charakteru. Výsledkem spolupráce 
s Národním muzeem by měla být vý-
stava vzácných sokolských exponátů, 
které jsou v jeho majetku, včetně nově 

restaurovaného historického Mánesova 
praporu. Velmi úzká spolupráce v této 
oblasti se rozvíjí i s Vojenským histo-
rickým ústavem (dvě výstavy v areálu 
Pražského hradu zahrnující i sokolské 
exponáty), připravují se i další výsta-
vy putovního charakteru využitelné při 
mimopražských sletových akcích. Vý-
znamným přínosem k letošním osla-
vám pak bude naše účast na přípravě 
a organizaci sletového průvodu, který 
se již tradičně uskuteční na trase mezi 
Václavským náměstím, kolem čestné 
tribuny u Rudolfina a bude ukončen na 
Staroměstském náměstí. 
Přípravy kulturních a společenských 
akcí jsou i díky obětavosti řady čle-
nů Vzdělavatelského odboru  v plném 
proudu. A podaří-li se podchytit i zájem 
návštěvníků připravovaných akcí, osla-
vy 100. výročí založení Československé 
republiky a především všesokolský slet 
mohou být další důstojnou připomínkou 
nejen dlouhé sokolské tradice, ale i pří-
nosu Sokola k současnosti.

Zdeněk Mička,
vzdělavatel ČOS
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■ V pondělí 8. ledna 2018 tomu bylo 
100 let od doby, kdy se narodil armádní 
generál v. v. Tomáš Sedláček (1918–
2012), významný činovník České obce 
sokolské a čestný předseda Českoslo-
venské obce legionářské. Během druhé 
světové války bojoval Tomáš Sedláček 
ve Francii a ve Velké Británii, účastnil 
se také zahájení ostrých bojů v Dukel-
ské operaci. V letech 1951–1960 byl 
vězněn komunistickým režimem za 
údajnou velezradu a špionáž. V letech 
1991–1998 byl čestným starostou T. J. 
Sokol Lázně Toušeň. Tomáš Sedláček 
zemřel 27. srpna 2012 ve věku 94 let.

Sokol a jeho role v odboji 
■ V pátek 26. ledna 2018 uplynulo  
75 let od druhé vlny poprav čes-
kých odbojářů v koncentračním tábo-
ře v Mauthausenu. Při této příležitosti 
uspořádal Vojenský historický ústav, Ná-
rodní památník hrdinů heydrichiády ve 
spolupráci s Československou obcí legi-
onářskou přednáškový blok pro studen-
ty základních a středních škol. K účasti 
byla přizvána také Česká obec sokolská. 

S příspěvkem „Sokol a jeho role v od-
boji” vystoupila v prostorách památní-
ku ses. Marcela Janouchová, historička 
a archivářka Vzdělavatelského odboru 
ČOS. Po stručném úvodu o vzniku Soko-
la vůbec byli studenti seznámeni s vý-
znamnou úlohou sokolů za první světové 
války, při vzniku československých legií 
a při vzniku republiky, zejména pak ale 
se sokolským odbojem, jehož členo-

vé se velkou měrou podíleli na operaci 
Anthropoid. Většina z nich byla poprave-
na v Mauthausenu v říjnu 1942.
Milým překvapením bylo, že někteří stu-
denti se již se Sokolem setkali a dokonce 
znali i jméno zakladatele Miroslava Tyr-
še. Ačkoli převážnou část publika tvořily 
mladé dámy, které se často o moderní 
dějiny příliš nezajímají, při promítání fo-
tografií sokolských činovníků v koncent-
račním táboře v Osvětimi a popravených 
sokolských rodin, které napomáhaly pa-
rašutistům při atentátu na Heydricha, 
bylo v sále naprosté ticho. Snad se nám 
u nich podařilo probudit pocit, že je dob-
ré znát dějiny vlastní země a lidí, kteří 
za její svobodu byli ochotni riskovat vše 
– i vlastní život.
Po přednáškách se v 17 hodin uskutečnil 
před kostelem sv. Cyrila a Metoděje pi-
etní akt, při kterém byla za přítomnosti 
čestné stráže ČsOL a ČOS čtena jmé-
na popravených z ledna roku 1943. Po 
skončení pietního aktu mohla veřejnost 
vyslechnout další dvě přednášky, které 
si připravili bratři legionáři.
Jsme rádi, že jsme mohli s Národním 
památníkem hrdinů heydrichiády zapo-
čít spolupráci, která se, jak doufáme, 
bude nadále rozvíjet. 

-mj-

U příležitosti připomenutí jeho na-
rození se u jeho hrobu na hřbito-
vě v Lázních Toušeni sešli zástupci 
Armády České republiky, delega-
ce České obce sokolské vedená 
vzdělavatelem bratrem Zdeňkem 
Mičkou s krojovanými soko-
ly a čestnou stráží s praporem, dále 
starosta městyse Lázně Toušeň Luboš 
Valehrach, ředitelé oblastních a měst-
ských muzeí, místostarosta Brandýsa 
nad Labem – Staré Boleslavi, míst-
ní sokolové v čele se svou starostkou 
a místní baráčníci v čele s rychtářem. 
Nechyběli ani rodinní příslušníci. 

Uctění památky generála
Tomáše Sedláčka 

Položení květin provázely tři osobní 
vzpomínky, které přednesli za armá-
du pplk. Lubomír Adamus, za Sokol 
a městys bratr Jan Králík a za rodinu 
Klementina Vilímová.

Marcela Janouchová
Jan Králík
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Letošní výročí založení Sokola 
sice není „kulaté”, ale připomí-
náme si ho v roce významném 
pro celou republiku, kdy slaví-
me 100. výročí samostatného 

Československa. Na jeho vzniku se vý-
znamnou a nenahraditelnou měrou za-
sloužili právě sokolové, kteří za svobo-
du své vlasti a za samostatný suverénní 
stát bojovali v řadách československých 
legiích – na jejichž vzniku se výrazně 
podíleli – na frontách 1. světové války 
ve Francii, Rusku a Itálii a kteří také 
mladý stát krátce po jeho vyhlášení 
koncem roku 1918 a v roce 1919 há-
jili se zbraní v ruce. Jejich roli na vzni-
ku Československa vyjádřil i prezident  
T. G. Masaryk slovy „kdyby nebylo So-
kola, nebylo by legií, kdyby nebylo legií, 
nebylo by republiky”.
První sokolská jednota, Sokol Pražský, 

byla založena 16. února 1862. Ještě 
v témže roce 1862 se sokolské hnutí 
začalo šířit z Prahy do Čech a na Mora-
vu – byly založeny jednoty v Brně, Jičí-
ně, Jaroměři, Kolíně, Kutné Hoře, Nové 
Pace, Příbrami, Turnově a Čáslavi. Od 
tohoto data, jak plynuly dějiny, Sokol 
v různých etapách naplňoval naši ná-
rodní historii, aktivně ji spoluvytvářel. 
Od svého založení usiloval o dovrše-
ní národního obrození, jež vyvrcholilo 
vznikem samostatného státu Čechů 
a Slováků. Za první světové války se 
sokolská myšlenka prolínala se zaklá-
dáním československých legií ve Fran-
cii, v Rusku a v Itálii. 
Sokol hrál významnou roli i při vzniku 
našeho státu 28. října 1918, kdy spo-
lu se studenty a DTJ vytvořil Národní 
stráž na ochranu veřejného pořádku 
a v následujících měsících vytvořil čtyři 

prapory armády, jež na Slovensku brá-
nily republiku. Po vzniku ČSR se Sokol 
postavil za budování samostatného 
státu a byl odhodlán ho bránit se zbra-
ní v ruce. V době nacistické okupace  
se mnozí sokolové zapojili do odboje 
a v boji za znovuzískání svobody mnozí 
z nich položili své životy.
Činnost Sokola byla v historii čtyřikrát 
násilně ukončena, ale vždy, jak jen to 
bylo možné, vstal Sokol jako pták fé-
nix z popela a obnovil svoji činnost. I to 
svědčí o tom, že sokolské hnutí a jeho 
myšlenky a ideály v české společnos-
ti silně zakořenily. A Sokol vyznávající 
hodnoty demokracie, svobody a har-
monického všestranného rozvoje osob-
nosti, svojí činností, svým moderním 
programem oslovuje i současné gene-
race.

-red-

Vedení České obce sokolské uctěním památky 
zakladatelů Sokola Miroslava Tyrše a Jindřicha 
Fügnera vzpomenulo v pátek 16. února 156. výročí 
založení našeho spolku. V tento den starostka 
ČOS Hana Moučková, náčelník ČOS Petr Svoboda, 
náčelnice ČOS Lenka Kocmichová, předseda 
Odboru sportu ČOS Petr Syrový a vzdělavatel ČOS 
Zdeněk Mička položili věnec na hrob M. Tyrše
a J. Fügnera na pražských Olšanských hřbitovech.

Připomenuli jsme si výročí
vzniku Sokola 
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■ Největší tuzemská běžecká akce, 
T-Mobile Olympijský běh, jehož partne-
rem je rovněž Česká obec sokolská, se 
uskuteční ve středu 20. června 2018. 
Přesně v jeden okamžik oslaví společ-
ně 80 tisíc běžců na 90 místech po celé 
České republice Olympijský den. Běžci 
se mohou od poloviny února registrovat 
na www.olympijskybeh.cz.
Středa 20. června, to je den, kdy se 
Česká republika zapojí do celosvětových 
oslav Olympijského dne, výročí založení 
Mezinárodního olympijského výboru. Po 
celém světě se den slaví různými sporty, 
zapojeno je přes 4 miliony lidí z více než 
100 zemí. V Česku se oslavuje Olym-
pijský den závodem T-Mobile Olympij-
ský běh, jehož historie sahá až do roku 
1987.
Všichni, kteří by se rádi zapojili do oslav 
Olympijského dne, se mohou zúčastnit 
některého z 90 závodů, jež se poběží na-
jednou přesně v jeden okamžik po celé 

T-Mobile Olympijský běh 
spustil registrace 

Vítězný návrh 
sletového 
odznaku 

Sletový manuál
            i v tištěné podobě 

■ V září 2017 vyhlásila Česká obec 
sokolská výtvarnou soutěž o ztvárnění 
sletového odznaku k XVI. všesokolské-
mu sletu 2018. V rámci soutěže bylo 
osloveno šest umělců, své návrhy na-
konec odevzdali čtyři z nich. V polovině 
letošního ledna zasedala porota, která 
po vyhodnocení všech došlých návrhů 
jednomyslně vybrala odznak autora Ja-
kuba Lipavského. Podrobnější informaci 
o soutěži a výběru naleznete v únoro-
vém elektronickém vydání Sletového 
magazínu.                                      -red-

■ Koncem ledna vyšel Ma-
nuál hlavního sletového týdne  
č. 1 obsahující informace tý-
kající se programu hlavní-
ho sletového týdne ve dnech  
1.–6. července 2018, harmo-
nogram sletového týdne a dal-
ší praktické informace týkající 
se např. dopravy, ubytování 
a stravování. Tento manuál vy-
šel elektronicky a byl rozeslán 
župám a jednotám a rovněž 
byl umístěn na webové sletové 
stránky. Celý manuál si můžete 
přečíst či stáhnout na adrese:
http://slet.sokol.eu/organizac-

ni-pokyny/
V první polovině února vyšel 
tento manuál rovněž v tiště-
né podobě a v odpovídajícím 
množství (podle počtu jednot) 
byl zaslán všem sokolským 
župám.

-red-

České republice. Tři největší, takzvané 
zlaté T-Mobile Olympijské běhy, hostí 
tři největší města – Praha, Brno a Os-
trava. Tam běžci zažijí atmosféru velké 
sportovní akce se servisem na nejvyšší 
úrovni a za účasti olympioniků a dalších 
známých osobností. Klidnější rodinný 
závod s menším počtem účastníků čeká 
na ty, kteří si zvolí z dalších několika de-
sítek míst po celé České republice. 
„Za vším stojí myšlenka, že by se každý 
měl pohnout a jít si zasportovat. Je jed-
no, zda to bude běh, nebo něco jiného. 
Olympijský den je jedinečným svátkem 
sportu jako takového,” říká Jiří Kejval, 
předseda Českého olympijského výboru.
„Zájem o T-Mobile Olympijský běh ne-
ustále stoupá a věřím, že letos při osla-
vě olympijských myšlenek rozběhneme 
přes 80 tisíc lidí po celém Česku. Běžci 
se budou moci zapojit do oslav nejen 
přímo na závodech, ale také díky indi-
viduální výzvě přes mobilní aplikaci na 

dálku, pokud budou třeba v zahraničí,” 
dodává Milan Vašina, generální ředitel 
T-Mobile.
V rámci T-Mobile Olympijského běhu 
účastníci neběží pouze pro sebe, část 
ze startovného jde na podporu charita-
tivní činnosti České olympijské nadace, 
jež umožňuje sportovat dětem, kterým 
v tom brání nedostatek finančních pro-
středků. V roce 2017 bylo České olympij-
ské nadaci takto darováno 295 700 Kč.
Startovní balíček na zlatém závodu stojí 
do 31. března 400 Kč (50 Kč ze startov-
ného jde na Českou olympijskou nada-
ci). Závody pro děti do 15 let jsou zdar-
ma. Na všechny ostatní závody T-Mobile 
Olympijského běhu je zvýhodněné star-
tovné do 31. března za 100 Kč (20 Kč 
jde na Českou olympijskou nadaci).
Do závodů se můžete přihlásit na:

 www.olympijskybeh.cz
-red-

www.olympijskybeh.cz
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Zpravodajství

„Sokolský Fasching 
2018” v Mnichově
Stalo se pěknou tradicí (letos to byla již 
čtvrtá repríza), že si poslední pondělí 
před „Faschingsferien” užijeme trochu 
masopustního veselí i v tělocvičně při 
našem pravidelném cvičení a volejba-
le. A tak se v pondělí 5. února trousily 
do tělocvičny podivné postavy v kar-
nevalových kostýmech, které sokolské 
cvičence příliš nepřipomínaly. Je zcela 
pochopitelné, že tento večer se neoče-
kávaly žádné velké sportovní výkony, 
nýbrž spíše hodně legrace (nutno však 
upřesnit, že se tím myslí ještě více zá-
bavy než normálně, protože všeobecné 
veselí vítězí nad naším hráčským umem 
často i během roku). Poněvadž některé 
karnevalové kreace téměř znemožňo-
valy svým nositelům, aby bez úhony 

odehráli míč, nebylo divu, že se někte-
ří hráči a hráčky během hry postupně 
odmaskovávali. Ale ještě předtím jsme 
všichni zapózovali na společné fotce - 
uznejte, že nám to tam sluší.

Jaroslav Verner,
jednatel TV Sokol München

Cerhenský masopust
Pokud chodce na ulici zdravily v Cerhe-
nicích 3. února různé maškary, masky 
a nadpřirozené bytosti, zrak je nešálil. 
Konal se 8. ročník tradičního Cerhen-
ského masopustu pořádaný místními 
sokoly. Mohli jste si zatančit s medvě-
dem, kterého jsme probudili v nedale-
kém Borečku, klaunem, sultány z exo-
tické Sultanie, vyzdobenými vesnickými 
ženami, pěti mušketýry, s čerty a je-
jich družkou, hastrmany, vodní žínkou 

a spoustou dalších. Stejně tak jste si 
mohli zaskotačit s dětskými maskami 
ledním medvědem, vílami, čarodějka-
mi, kohoutkem nebo kuřátkem. Ma-
sopustní veselí přišla zahájit místosta-
rostka Lenka Mlynářová, která všechny 
srdečně přivítala a převzala záštitu nad 
touto akcí. 
Když jsme plánovali první ročník před 
osmi lety, vycházeli jsme z tradic uve-
dených v literatuře a ty si poupra-
vili k obrazu svému, stejně tak jako 
v okolních vesnicích. Na tomto místě 
bych rád vzpomenul paní Květoslavu 
Jirušovou, která se snažila obnovit tra-
dice masopustu a staročeských májů 
v Cerhýnkách. Kdybychom se aktivně 
nezúčastnili jejích akcí, zřejmě bychom 
nenalezli dostatečnou motivaci a od-
hodlání uspořádat masopustní průvod 
v Cerhenicích. Veliké poděkování pa-
tří všem maskám v průvodu, které si 
umí ze sebe ještě udělat legraci, lidem, 
kteří každoročně připravují báječné ob-
čerstvení, a členům kapely Kolíňanka, 
za jejichž veselých doprovodných tónů 
bychom zřejmě nedošli do pomyslného 
cíle. Pochvala patří i fotografce Helče. 
Díky všem.                        Karel Kovanda

starosta T. J. Sokol Cerhenice

S prvními zimními dny a měsíci přichází do 
tělocvičných jednot a do sokoloven již „tradiční 
veselí” – konají se bály, karnevaly, šibřinky a další 
masopustní „rejení”. O dvou masopustních akcích 
nám do redakce zaslali dopisovatelé i dva příspěvky 
– jeden je z Německa, ze Sokola Mnichov, druhý ze 
středočeských Cerhenic, z župy Tyršovy

Sokolský masopust 2018 
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Sokolská všestrannost, sport pro všechny

PŘEBORNÍKY SE V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH 
STALI 

Běla Rudolfová – Sokol Lety – předškolní děti
Anna Ptáčková – Sokol Příbram – mladší žákyně I
Linda Žáková – Sokol Černošice – ml. žákyně II

Michaela Gregorová – Sokol Komárov – starší žákyně III
Denisa Sluková – Sokol Komárov – starší žákyně IV
Natálie Kramáriková – Sokol Komárov – dorostenky

Jan Šlapák – Sokol Komárov – mladší žáci I
Vojtěch Kolář – Sokol Libčice nad Vltavou – ml. žáci II

Šimon Kurťák – Sokol Králův Dvůr – starší žáci III
Vojtěch Stehlík – Sokol Příbram – starší žáci IV

Jakub Čurda – Sokol Mníšek pod Brdy – dorostenci
Aneta Svobodová – Sokol Libčice nad Vltavou – ženy

Jan Šindelář – Sokol Příbram – muži
Václava Laštovičková – Sokol Komárov – seniorky

Josef Drnec – Sokol Komárov – senioři

Župní přebor v plavání 2018

Ani ve sletovém 
roce Sokolská 
župa Jungman-
nova nezahálí  
a kromě nácvi-

ku jedenácti sletových skla-
deb se stále věnuje sportovní 
všestrannosti. Dokladem to- 
ho je župní přebor v pla-
vání, který se konal v ho-
řovickém bazénu v sobotu  

27. ledna 2018 za účasti 179 
závodníků z třinácti tělo-
cvičných jednot (Černošice, 
Dobříš, Horoměřice, Hořo-
vice, Jince, Komárov, Krá-
lův Dvůr, Lety, Libčice nad 
Vltavou, Mníšek pod Brdy, 
Nižbor, Příbram, Žebrák). 
Organizace se opět zhostil 
Sokol Komárov.

-jt-
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Výkonnostní a vrcholový sport 

Výbor T. J. Sokol Nový Hrádek považoval ze 
velkou čest, když se dozvěděl, že jeho tradiční 
akce – přejezd Orlických hor na běžkách – 
byl ze strany České obce sokolské vybrán 
jako zimní sletová soutěž pro sokoly z celé 
republiky, pro sokolské oddíly lyžování a odbory 
všestrannosti. Prakticky hned jsme se pod 
vedením br. Pavla Bohadla – duchovního otce 
celé akce, a předsedy lyžařského oddílu 
br. Jeronýma Holého st. pustili do příprav. Čím 
víc se celá akce blížila, tím častěji jsme sledovali 
také předpověď počasí, protože svatý Petr mohl 
celé naše úsilí naprosto zhatit.

Zimní sletová soutěž:
                 přejezd Orlických hor 

Nejen předpověď počasí, ale 
také zprávy z hřebene Or-
lických hor byly příznivé, 
a tak, když jsme se v sobo-
tu 3. února 2018 ráno začali 

scházet v Novém Hrádku na náměstí, 
byli jsme plni optimismu, že vše zdárně 
proběhne.
Předem se přihlásilo 90 účastníků a by- 
lo milým zjištěním, že přes začínající 
chřipkovou epidemii se téměř všichni 
před odjezdem prezentovali. Inu, opět 
se potvrdilo, že sokoly jen tak něco 
neskolí. Postupně tak do dvou autobu-
sů nastoupili členové z 11 sokolských 
jednot. Nejvíce účastníků bylo tradičně 
z Nového Hrádku, České Skalice a dal-
ších jednot župy Podkrkonošské-Jirás-
kovy, ale přijeli i borci ze Studence, Pra-
hy či Dolního Újezdu – celkem tedy ze 
čtyř sokolských žup.
V autobusech se účastníci od organi-
zátorů dozvěděli další potřebné infor-
mace – obdrželi popis trasy a důležitá 
telefonní čísla, kdyby se cestou přiho-
dilo něco neočekávaného, a také se do-
zvěděli, že po návratu na Nový Hrádek 
na každého čeká v sokolovně gulášová 
polévka, diplom a jako mimořádný bo-

nus sletové triko – pozornost od ČOS. 
Zatímco na Novém Hrádku nebylo po 
sněhu ani památky, když jsme před půl 
desátou na Šerlichu vystoupili z auto-
busů, bylo ho tam dobře 40 centimetrů. 
A navíc to byl pro běžkaře ten nejlepší 
sníh, který si lze představit – do kopce 
se to nesmekalo a z kopce to jelo tak 
akorát, aby to nebylo nebezpečné a při-
tom abychom se moc nenadřeli.
Start přejezdu byl na parkovišti pod Šer-
lichem a cíl na 23 kilometrů vzdáleném 
parkovišti Panské pole nedaleko Rokyt-
nice v Orlických horách, kde nás opět 
čekaly naše dva autobusy. Podle před-
pokladu organizátorů jsme se s nimi 
měli setkat někdy kolem 14. hodiny. 
Hned od začátku se vytvořilo několik 
skupinek – jednak podle toho, kdo se 
s kým znal, a pak také podle výkonnos-
ti. Po startu bylo nejprve třeba vystou-
pat až pod nejvyšší kopec Orlických hor 
– Velkou Deštnou, kde většina účast-
níků využila možnosti občerstvit se ve 
srubu Horské služby. 
Na vrcholech hor v tu dobu vyšlo slu-
níčko, stromy byly krásně zasněže-
né, upravená stopa vedoucí převážně 
z mírného kopce... Další cesta vedoucí 

kolem bunkrů z 2. světové války se tak 
proměnila v zimní pohádku. Na Pěti-
cestí, tedy asi v polovině trasy, se při 
občerstvení většina účastníků opět sje-
la, aby si vyměnila dojmy a pak pod-
le svých sil a schopností pokračovala 
kolem rozhledny na Anenském vrchu 
a pevnosti Hanička do cíle.
Nejzdatnější sokolové přijeli na Pan-
ské pole kolem půl jedné odpoledne 
a museli tak chvíli počkat, než se za-
plnil první autobus, který je následně 
odvezl do sokolovny v Novém Hrádku. 
Poslední účastníci pak do druhého auto-
busu dorazili před půl třetí a co je důle-
žité – všichni přijeli zdraví a především  
ti méně zdatní také šťastní, že to do-
kázali.
Cestou na Nový Hrádek si všichni 
účastníci vyměňovali dojmy, které byly 
často tak barvité, že je ani nebylo mož-
né vyjádřit slovy. A když si pak ještě 
v sokolovně pochutnali na skvělé gu-
lášové polévce, kterou připravily obě-
tavé sestry z místního Sokola, nikomu 
se ani nechtělo odjíždět domů. Všichni 
(dokonce i ti, kteří dojeli s puchýři nebo 
na pokraji sil) se přitom shodli, že celá 
akce byla skvěle připravená a že si to 
báječně užili. Pro nás, pořadatele, ne-
může být větší pochvaly.

Pavel Sobotka
náčelník T. J. Sokol Nový Hrádek

a ředitel soutěže
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Sokol Studenec je tradičním 
pořadatelem přeboru ČOS 
v běhu na lyžích. Lyžařská 
termínová listina našla pro 
setkání sokolských lyžařů 

volný termín v sobotu 13. ledna 2018. 
Letošní rozmarná zima často střídá stu-
dené počasí s obdobím teplé fronty, 
která lyžařům dokáže zničit radost z je-
jich sportu. Tato situace nastala i před 
datem sokolských přeborů, pořadatelé 
nechtěli závody rušit a ani nemohli hle-
dat náhradní termín, proto závody pře-
ložili do Krkonoš na Benecko. Tam díky 
dobré spolupráci se SKI Jilemnice se 
podařilo závody uspořádat na odpoví-
dající úrovni. A nakonec i Krakonoš byl 
dobrým hostitelem – teplota byla pod 
nulou, slunečno a vymrzlé stopy byly 
dobře připravené.
Účast závodníků na přeborech je zajiš-
těna díky jednotám, ve kterých doká-
ží celoročně a dlouhodobě vychovávat 
mladé lyžaře. Za tuto úmornou, ale 
vděčnou práci patří poděkování trené-
rům v sokolských jednotách ve Skuhro-
vě, Velkých Hamrech a ve Studenci. 
Z dalších jednot startovali pouze jed-
notlivci, přesto posíláme dík do Horní 

Branné, Valteřic, Prahy Vršovic, Frýd-
štejna, Benešova a Olomouce – Nových 
Sadů. Velká většina startujících byla 
v žákovských kategoriích a především 
pro tyto děti je smysl a potěšení závody 
pořádat.

Jaroslav Hák

Vítězové jednotlivých kategorií:
•Předžákyně – 2010 a mladší:
•Háková Barbora, Sokol Studenec
•Předžáci – 2010 a mladší:
•Novák Václav, Sokol Velké Hamry I
•Žákyně nejmladší – 2008 až 2009:
•Jindřišková Barbora, Sokol Velké Hamry I
•Žáci nejmladší – 2008 až 2009:
•Trejbal Vojtěch. Sokol Studenec
•Žákyně mladší – 2006 až 2007:
•Jindřišková Lucie, Sokol Velké Hamry I
•Žáci mladší – 2006 až 2007:
•Dubský Štěpán, Sokol Skuhrov
•Žákyně starší – 2004 až 2005:
•Bourová Zuzana, Sokol Studenec
•Žáci starší – 2004 až 2005:
•Berger Ondřej, Sokol Studenec
•Dorostenky mladší – 2002 až 2003:
•Bergerová Veronika, Sokol Studenec
•Ženy, juniorky – 1978 až 1999:
•Václavková Barbora, Sokol Nové Sady

•Ženy nad 40 let – 1968 až 1977:
•Daňková Leona, Sokol Praha Vršovice
•Ženy nad 50 let – 1958 až 1967:
•Martinová Eva, Sokol Valtěřice
•Ženy nad 60 let – 1957 a starší:
•Gaudelová Jana, Sokol Horní Branná
•Muži, junioři – 1978 až 1999:
•Růžička Jakub, Sokol Praha Vršovice
•Muži nad 40 let – 1968 až 1977:
•Paulů Jan, Sokol Horní Branná
•Muži nad 50 let – 1958 až 1967:
•Václavek Tomáš, Sokol Nové Sady
•Muži nad 60 let – 1957 a starší:
•Martinec Jan,  Sokol Benešov u Semil

Pořadí družstev:
1. Sokol Studenec, 148 bodů
2. Sokol Velké Hamry, 63 bodů
3. Sokol Skuhrov, 48 bodů
4. Sokol Praha Vršovice, 35 bodů
5. Sokol Horní Branná, 23 bodů
6. Sokol Nové Sady, 16 bodů
7. Sokol Frýdštejn, 11 bodů
8. Sokol Valteřice, 8 bodů
8. Sokol Benešov u Semil, 8 bodů
Titul Skokan roku (nárůst bodů oproti 
minulému ročníku) získaly Sokol Nové 
Sady a Sokol Frýdštejn.
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Přebor ČOS v běhu na lyžích 

Výkonnostní a vrcholový sport 

Markéta Štefanová 
– několikanásobná 
přebornice ČOS, 
zvítězila na zimní 
Olympiádě dětí
a mládeže.



Výkonnostní a vrcholový sport 

PŘEBOR ČOS V BĚHU NA LYŽÍCH
fotogalerie
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Vstup do nového roku se zápasníkům ze Sokola 
Vítkovice nesporně vydařil – ať již to bylo při vstupu 
do ligové soutěže, či v přeboru ČOS přípravek a žáků 
nebo na mezinárodním turnaji v Rakousku.

Vítkovičtí volnostylaři
vykročili za obhajobou titulu 

V sobotu 27. ledna se v Brně 
konalo úvodní kolo I. ligy 
mužů v zápase ve volném 
stylu. Vítkovičtí volnostyla-
ři na brněnské žíněnce ne-

zaváhali. Všechny své soupeře porazili  
a naznačili, kdo je na  letošní ročník 
nejlépe připraven a kdo je největším 
favoritem na zisk titulu mistra ČR.
V sobotu 3. února se česká reprezen-
tace zúčastnila mezinárodního turnaje 
v rakouském Wolfurtu. S oddílovým 
a zároveň reprezentačním trenérem Mi-
lanem Hemzou odcestovali do Rakous-
ka i dva vítkovičtí junioři, David Kopřiva 
a Matouš Vondál, kteří zápasili ve váze 
do 58 kg, resp. 86 kg. Více se dařilo 
Matoušovi, který porazil reprezentan-
ty Rakouska a Francie a prohrál s iz-
raelským a maďarským zápasníkem. 
Matouš tak obsadil krásné třetí místo. 
Davidovi se už tolik nedařilo, postupně 
prohrál ve dvou utkáních s maďarskými 
zápasníky a ve třetím utkání prohrál se 
švýcarským zápasníkem.
V sobotu 11. února se v Ostravě konal 
přebor ČOS v zápase řecko-římském 

zaměřený na přípravku a žáky. Na pře-
boru startovalo 83 zápasníku z dva-
nácti oddílů. Mezi nimi nechybělo ani  
15 malých vonostylařů z T. J. Sokol Vít-
kovice. Mezi dětmi narozenými v letech 
2007 a 2008 dokázal zvítězit ve váze 
do 25 kg Jiří Kudla a ve váze do 31 kg 
Daniel Gurbovič. Druhé místo získal ve 
váze do 25 kg Morong Lukáš a na tře-
tím místě se umístil ve váze do 28 kg 
Robin Říha. Na čtvrtém místě se umístil 
Morong Jakub. V mladších žácích zvítě-
zil ve váze do 35 kg Max Bystroň. Na 
čtvrtých místech se umístili Radim Říha 
a Lukáš Brandl  ve váze do 35 kg resp. 
39 kg. Jakub Adamíček obsadil šesté 
místo ve váze do 39 kg. Mezi žáky vy-
hráli své hmotnostní kategorie Samu-
el Bystroň a Petr Grygerek ve váze do  
63 kg resp. 69 kg. Na druhém místě se 
ve váze do 58 kg umístil Dominik Ka-
liský. Třetí místa získali Ondřej Kudla 
a René Petura ve váze do 46 kg resp. 
54 kg. Adam Gitter obsadil ve váze do 
69 kg šesté místo.

Roman Piskoř,
Sokol Vítkovice

Výkonnostní a vrcholový sport 

Pražské 
mažoretky 
pojedou
na MS 
■ V KV aréně v Karlových Varech se 
koncem letošního ledna, ve dnech  
26.–28. 1., konalo mistrovství České re-
publiku v twirlingu, kterého se zúčastni-
ly i juniorky oddílu Pražské mažoretky 
z Tělocvičné jednoty Sokol Praha Vyso-
čany. Dívky soutěžily v disciplíně Parade 
corps, a nejen že vyhrály, ale také si vy-
bojovaly nominaci na mistrovství světa.
Mistrovství světa v twirlingu se bude 
konat 28.–31. 3. 2018 v Norsku v Lille-
hammeru. Držte našim holkám a celé 
české reprezentaci palce. Pokud chcete 
vědět více informací, sledujte náš web 
www.prazskemazoretky.cz.

Pražské mažorekty,
Sokol Vysočany

SLEVOVÝ
KUPÓN

Veškeré publikace
nakladatelství Grada

Nákup přes e-shop na
www.grada.cz
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 V roce 2008 byl Ministerstvem kultury ČR zřízen Seznam nemateriálních 
statků tradiční lidové kultury České republiky. Hlavním účelem jeho vytvoření 
je ochrana, zachování, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví. 
Patří sem například věhlasné jízdy králů na Slovácku nebo vesnické masopustní 
obchůzky a masky na Hlinecku. Na konci roku 2017 přibylo mezi statky tradiční 
lidové kultury šest nových prvků. Mezi nimi také ochotnické divadlo. Žádost na 
zapsání tohoto statku podala i Česká obec sokolská – ta je jedním z nositelů této 
historicko-společenské hodnoty, a to jak v minulosti, tak hlavně i v současnosti. 

Ochotnické divadlo na seznamu 
nemateriálních statků 

První písemná zmínka o ochot-
nickém divadle pochází pa-
trně z roku 1796. Vedle poj-
mu „ochotnické divadlo” se  
v 60. letech 20. století obje-

vuje pojmenování „amatérské divadlo”. 
Často jsou oba termíny chápány totož-

M stská st
Praha 8

SOKOLOVÉ
REPUBLICE
6. 3. – 20. 4. 2018  
Libeňský zámek / Zenklova 1/35, Praha 8 
Bílá galerie, tzv. Bílý dům / U Meteoru 6, Praha 8 
 

Otevřeno
po a st: 8.00–18.00 h / út a čt: 8.00–15.30 h
pá: 8.00–15.00 h / so, ne a svátky: zavřeno
vstup zdarma
 

www.praha8.cz

srdečně vás zveme na výstavu

ně, existují mezi nimi ale jisté rozdíly. 
Zatímco ochotníci působí hlavně ve 
svém blízkém okolí a chtějí se divadlem 
bavit, amatérské soubory mají tenden-
ci divadlo realizovat v umělecké rovině. 
Ochotnické divadlo neztrácí na své po-
pularitě, souborů je po celé republice 

stále mnoho a mezi lidovou kulturu jis-
tě patří.
Česká obec sokolská vnímá krok mini-
sterstva kultury velmi pozitivně. Vždyť 
právě v jejích řadách působí v rámci 
kulturní činnosti na 80 divadelních sou-
borů, které se pravidelně účastní pře-
hlídky sokolských divadel. Ta poslední, 
v pořadí již desátá, se uskutečnila na 
jaře a na podzim 2017 v Lázních Touše-
ni, kde se představilo celkem 12 sokol-
ských ochotnických divadelních soubo-
rů, ze kterých odborná porota vybírala 
ten, který vyzkouší jeviště Národního 
divadla a Nové scény Národního divadla 
při XVI. všesokolském sletu v červenci 
2018 v Praze.
Snad se v budoucnu ochotnické diva-
dlo dostane i na reprezentativní seznam 
nemateriálního kulturního dědictví lid-
stva UNESCO, jehož součástí je také 
české loutkářství, fenomén, který má 
v Sokole svou dlouhou tradici. Ochot-
nické divadlo by si takovou pozornost 
bezpochyby zasloužilo.

Marcela Janouchová
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Vše, co jsi nás naučil,
předáme dál

Libčický Sokol se koncem listopadu loň-
ského roku rozloučil se svým náčelníkem, 
vzdělavatelem a kronikářem bratrem Ja-
roslavem Novákem starším. Jaroslav No-
vák st. se narodil v Libčicích nad Vltavou 
v domě, kde prožil celý svůj život až do po-
sledního svého dne. Byl věrným rodákem 
našeho města a měl Libčice velmi rád. Byl 
sportovcem tělem i duší. K pravidelnému 
cvičení jej přivedli jako devítiletého kluka 
jeho rodiče, kteří pracovali v Sokole již 
před 2. světovou válkou a byli též u jeho 
obnovení po r. 1945. Jak Jaroslav Novák 
rád vzpomínal, tehdejší cvičitelé se mlá-
deži věnovali velmi pečlivě a předávali jim 
nejen sportovní dovednosti, ale i morální 
hodnoty, což si rychle osvojil i on sám a tvr-
dil, že sport vychovává a dělá lidi lepšími. 
Jaroslav Novák vychodil základní školu 
v Libčicích nad Vltavou a pak přešel na 
Kladno na střední průmyslovou školu. 
V době studií se na Kladně dostal k zá-
vodní gymnastice a kvalifikoval se do 

mistrovské třídy. Bavilo jej však nejen zá-
vodit, ale i předávat své zkušenosti mlad-
ším, a tak se stal trenérem gymnastiky již 
v 18 letech. Po studiích byl přijat do Duk-
ly a dvouletou vojnu absolvoval v Dukle 
v Českých Budějovicích. 
Prošel několik zaměstnání, většinou tech-
nického zaměření, ale největším před-

mětem jeho zájmu byla, hned po rodině, 
gymnastika, v které závodil až do svých 
50 let. Se svou ženou Janou má dva syny 
a rodinná tradice se zopakovala, neboť 
oba kluky přivedl do té samé sokolovny, 
kam před řadou let chodil se svým otcem. 
Starší syn Petr to dotáhl až do reprezen-
tace a dodnes trénuje mládež v Praze. 
Mladší syn Jaroslav nedělal gymnastiku 
závodně, nicméně bratrovi svými výkony 
doslova šlapal na paty a dodnes je vete-
ránským přeborníkem v olympijském špl-
hu.
Jarda Novák byl vynikající sportovec so-
kolského typu, kterému nebylo zatěžko 
věnovat svému týmu veškerý svůj čas 
a um. Svým příkladným nadšením pro 
krásný a velmi náročný sport, jakým 
gymnastika bezesporu je, dokázal naka-
zit několik generací mládeže. Neustále se 
vzdělával a ochotně své znalosti předá-
val dál jako trenér II. třídy všestrannosti 
mužů a dětí, jako porotce, jako náčelník, 

vzdělavatel a kronikář Sokola Libčice nad 
Vltavou.
Svým svěřencům se neúnavně věno-
val do svého posledního dne a jeho 
náhlý odchod bolestně zasáhl malé 
i velké. Díky jeho vstřícné a přátelské po-
vaze se všichni kolem něj, napříč gene-
racemi, mohou považovat za jeho přítele. 

Odešel náhle, uprostřed práce, bez slo-
va rozloučení. Sokolovna jako by ztichla 
a bezprostředně se před ní objevily květi-
ny a svíčky, které tam spontánně pokláda-
li všichni, kteří jej měli rádi.
S Jardou Novákem skončila významná 
epocha libčického Sokola, kde zanechal 
nesmazatelnou stopu. Vždy se na něj 
bude vzpomínat jako na libčickou spor-
tovní legendu, autoritu, jako na vzácného, 
nesobeckého a laskavého člověka, který 
měl rád své město, o jehož historii se in-
tenzivně zajímal a překvapoval svým pře-
hledem a hlubokými znalostmi.
Libčický Sokol bez náčelníka Jardy Nová-
ka už nikdy nebude stejný, ale je třeba jít 
dál přesně ve smyslu motta, které nechali 
jeho následovníci napsat na stuhu smu-
tečního věnce: 
„Vše, co jsi nás naučil, předáme dál.”

Hannah Bartíková,
cvičitelka, Sokol Libčice

Rozloučení

Vzdělávání, kultura, společnost
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Poslední kapitola
Je konec prosince 2017. Je sobota třicá-
tého a v sokolovně v Lázních Toušeni se 
hraje poslední představení roku – Mort. 

Hrají herci divadelního spolku T. J. Lázně 
Toušeň a už ani nevím, kolikátá repríza to 
je. Ale byla jich pěkná řada. Těším se na 
představení, protože uvidím „moje” her-
ce, kteří mají za sebou úspěšnou premié-
ru Našich furiantů, a těším se, že celé té 
partě popřeju šťastný Nový rok, protože je 
mám všechny rád a je mi s nimi vždycky 
dobře. Už před rokem, kdy se lámala léta 
2016/2017, jsem je lákal do Stroupežnic-
kého, sliboval horydoly a těšil se na po-
dobnou spolupráci, kterou mám stále před 
očima, když jsme společně tvořili Proda-
nou nevěstu. Tehdy byla mojí velmi spo-
lehlivou pomocnicí režisérka toušeňských 
Anička Müllerová. Když si teď, vy čtenáři, 
spolu se mnou vzpomenete na „naši Pro-
danku”, tak se vám jistě vybaví jeden ze 
silných momentů celé incenace – výstup 
komediantů. Ještě dnes, po letech vidím 
jak se svými herci Anička na každém zá-

jezdu, a byla jich pěkná řádka, pilovala 
jednotlivé kroky, skoky, žonglování, no, 
radost pohledět a radost na to vzpome-
nout. Máte ten jejich výstup před očima? 
Vidíte to také tak jasně jako já? Myslím, že 
ano. Bylo to krásné, neopakovatelné a ne-
zapomenutelné. A co si ale vy nemůžete 
představit, protože jste u toho nebyli, jsou 
oči Aničky Müllerové. Ty jiskřičky, které 
z nich vyskakovaly a dopadaly na hlavy, 
ruce, ramena, nohy všech „jejích” kome-

diantů, byly plné skotačení a našly svůj cíl. 
Těšil jsem se do Toušeně na Morta, tě-
šil jsem se na herce na jevišti, na herce 
v baru, na lidi u pokladny, na diváky Tou-
šeňáky, protože jich mnoho znám a vě-
děl jsem, že tam budou. Vešel jsem do 
příjemně vytopené sokolovny a u dveří, 
kdo nesedí a neusmívá se na mě, Anič-
ka Müllerová. Prohodili jsme pár slov na 
téma Vánoc a Silvestra, na to, jak se nám 
daří – „docela dobře, ale mohlo by to bejt 
lepší, ale zaplať pánbu”. O přestávce jdu 
protáhnout nohy a klouby, Anička sedí 
u pokladny a já chválím výborné nové ob-
sazení mladými herci, prostě zase jednou 
se ukázala jasnozřivost Aničky, když bez 
váhání dala šanci mládí. Přestože ten kus 
režíroval jeji syn Filip, určitě se spolu o té 
možnosti radili. Nos na talenty, to Anička 
vždycky měla.
Konec představení, odcházím, zdravím 

se s herci, těšíme se na první reprízu fu-
rinatů, loučím se s Dr. Králíkem, „přijedu 
a musíme probrat pár věcí, ano určitě při-
jeďte, zavoláme si, napíšeme si. Štastný 
a veselý”!
„Aničko, bylo to krásné představení, gra-
tuluju k mladým hercům, měj se fajn, 
držím palce a zavoláme si. Šťastnej a ve-
selej”! Ahoj, pusa na rozloučenou.... 
Je středa 31. ledna 2018. Sedám k počítači, 
probírám se poštou a....... Jen pro Vás jsem 

pracovala a Vám jsem rozdala své srdce. 
Moje srdce se v té chvíli zastavilo. Nejsem 
schopen dýchat, nejsem schopen se po-
hnout. Čtu jenom tento verš a nevěřím. 
Tučně na mě křičí Mgr. Anna Müllerová 
a nad tím se krčí známé: S bolestí v srdci 
oznamujeme všem přátelům...
Dnes je to přesně měsíc, kdy jsme spo-
lu mluvili a usmívali se na sebe, přáli si 
všechno nejlepší a těšili se na setkání. Ani 
na nepatrný zlomek sekundy mě nena-
padlo, kdeže bude naše příští setkání.
Vstávám od počítače, další poštu už 
nečtu, zavírám obrazovku a tiše mi v srdci 
zní – Povstaňte kamarádi, přestaňte jásat 
a hrát, odešel nám už navždy, náš věrný 
kamarád... S úctou, láskou a pokorou 

Bohumil Gondík 

Rozloučení





Posílání balíku
nebylo nikdy 
pohodlnější!

Přesvědčte se na www.balik-komplet.cz

Praktický obal
se speciální 

fixační výplní

Poštovné 
v rámci
celé ČR

Odpovědnost
za škodu

do 50 000 Kč

Vyzvednutí 
balíku doma
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Do Balíku Komplet jsme zabalili celý balík 
služeb. Obal, poštovné s odpovědností 

za škodu, vyzvednutí na vaší adrese nebo
odeslání z pošty a doručení kamkoliv v ČR. 

To vše komplet v ceně jednoho balení! 
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