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Zpravodajství Editorial

Je poněkud nemilé, když člo-
věk ví, co chce říct, a přitom 
to neumí říct. Tedy neumí říct 
tak, jak chce. Stále dokola se 
v hlavě honí otázky, zda zvo-
lená slova jsou správná, zda 
je správný slovosled, aby 
neměnil význam či nepři-
pouštěl dvojsmyslnost, zda 
je srozumitelný... Tak právě 
něco podobného se mi přiho-
dilo při psaní tohoto editoria-
lu. Kdyby se ještě psalo na 

staré dobré klasické psací stroje, přetékal 
by koš zmačkanými papíry. Ale co, tak 
skočme rovnou k věci – rád bych se za-
stavil u toho, co nazýváme empatie, tedy 
schopnost nejen poslouchat, ale také vní-
mat druhého, vcítit se „do něho″, rozumět 
mu, chápat jeho postoje, názory...
K úvahám o empatii mě přivedly v pod-
statě maličkosti. Jedna z nich: Každé nové 
předplatné časopisu Sokol nás potěší. Ale 
někdy je s ním „ouha″. To když nový před-
platitel pošle příslušnou částku na účet 
a již redakci nepošle vyplněný předplatitel-
ský kartotéční lístek či alespoň e-mailem 
zprávu, že časopis objednává a kam ho 
chce zasílat. Pokud má takovýto předpla-
titel běžné jméno, lámeme si s účtárnou 
hlavu nad tím, kdo by ten „Josef Novák 
s tímto číslem účtu″ mohl být (víc údajů 
totiž bankovní výpis neposkytne). Pokud 
se jedná o účet župy či jednoty, podaří se 
odesílatele odhalit, ale když je částka ode-
slána ze soukromého účtu, již v podstatě 
žádnou šanci nemáme. A tak nezbývá než 
čekat, zda se odesílatel ozve v okamžiku, 
kdy mu předplacený časopis nepřijde. Na-
štěstí je z množství předplatitelů takových-
to případů jedna setina. Ale i ona mrzí, že 
nemůžeme vyhovět (z křišťálové koule ale 
opravdu věštit neumíme).
Můžete si říct, že uvedený příklad je ma-
ličkost a proč ji tedy rozebírat. Ale možná 
se s takovýmito „maličkostmi″ setkáváte 
také. Na škodu věci – daného projektu, 
společné práce, vzájemných vztahů. 
V tomto elektronickém vydání časopisu So-
kol žádný článek na téma empatie nenalez-
nete. Ale přesto je v nich nepřímo zastou-
pena – bez ní, bez vnímání potřeb, přání či 
názorů druhých by mnohé nešlo.
O empatii tedy ne, ale zato spousta zpráv 
a informací o dění v ČOS, župách a jed-
notách, o úspěších jednot a jednotlivých 
sportovců. K zamyšlení vybízí rozhovor se 
sestrou Annou Hogenovou na téma Sokol 
a legie. Naleznete zde i pozvánky na akce, 
které se připravují. Doufáme, že každý čte-
nář zde nalezne to, co ho zajímá, co si rád 
přečte.                      Hezké čtení vám přeje

Zdeněk Kubín

• Časopis SOKOL, 73. ročník, vydává Česká obec sokolská – IČO 00409537 
Navazuje na časopis Sokol vydávaný v Praze od roku 1871 a Sokolský věst-
ník vydávaný od roku 1897 • Adresa redakce: Česká obec sokolská, 
Újezd 450, 118 01 Praha 1, tel. 257 007 332 • E-mail: zkubin@sokol.eu; 
redakce.sokol@seznam.cz • Redakce: Zdeněk Kubín • Grafika: Linda Hušková  
• Zlom: Ilona Hodková • Redakční rada: Josef Těšitel, Vítězslav Perun, 
Jaromír Kučera, Zdeněk Bartůněk, Martin Chlumský, Zdeněk Kubín, Dagmar 
Fischerová •Obálka: Kanoista David Macháček ze Sokola Písek, 8. v anketě 
Nejúspěšnější sportovec ČOS roku 2015, foto INNOVATE.CZ • Registrace: 
MK ČR E 17339, ISSN 2336-8187 • Nevyžádané rukopisy a fotografie 
se nevracejí. Za věcný obsah článků odpovídají autoři a jejich obsah ne-
musí vždy korespondovat s názorem redakce. Redakce si vyhrazuje právo 
příspěvky přiměřeně upravovat, krátit nebo komentovat.

Zpravodajství
Sokolové vzpomenuli 71. výročí konce 2. světové války 
Programové útvary volily vedoucí činovníky 
Dohoda o spolupráci s Klubem českých turistů 
Registrace přihlášek na Tyršův Děčín 2016 
Nabídka z Králova Dvora
Mezinárodní setkání sokolů v Oetzu

Sokolská všestrannost, sport pro všechny
Zálesáci v župě Orlické
Sokol v lese se blíží
Soutěž i pro nejmladší
Hlubočepské děti byly úspěšné 
Ohlédnutí za 42. ročníkem „Pešíkova pochodu″

Výkonnostní a vrcholový sport
Vyhlášení nejlepších sokolských sportovců 
Skončily nejvyšší šachové soutěže družstev 
Přebor ČOS ve sportovní gymnastice
Mistrovství Evropy ECF pořádá Sokol Maxičky 
Karate opět ve Vamberku 
Juniorští mistři ze Sokola Pražského 
Přebor ČOS v badmintonu
MČR ve skocích na trampolíně 
Jaroměřský kros 2016 
Strážničtí florbalisté na turnaji DDM 
Víceboj žactva v Opavě  
Sokolští kanoisté na MČR v Mostě 
Peter Sagan a mladí Veltěžáci řádili v Teplicích 
Nohejbal v Dolních Beřkovicích 
Volejbaloví sokoli vytěžili ve Vídni cenné kovy 
Stolní tenis v Brně-Líšni stoupá opět k vrcholu 

Vzdělávání, kultura, společnost
Nepečujeme o své dějiny tak, jak si zasluhují
Rozloučení
Blahopřání

3
4
5
5
5
6

7
8
8
9
9

10–11
12
13
14
15
15
16
16
17
18
18
19
19
20
20
21

22
23
24

Editorial



Za přítomnosti prezidenta re- 
publiky Miloše Zemana, vy-
sokých ústavních činitelů, 
armády, válečných veterá-
nů i veřejnosti se v neděli 

8. května uskutečnil v Národním pa-
mátníku na pražském Vítkově tradiční 
pietní akt, který připomněl výročí kon-
ce války. Mezi hosty nechyběli předse-
dové obou komor Parlamentu ČR Milan 
Štěch a Jan Hamáček, premiér Bohuslav 

Sokolové vzpomenuli 71. výročí 
konce 2. světové války 

Sobotka, ministr obrany Martin Strop- 
nický, kardinál Dominik Duka či ná-
čelník Generálního štábu AČR armádní 
generál Josef Bečvář. Jménem České 
obce sokolské položila věnec starostka 
ČOS sestra Hana Moučková. Pietní akt 
na závěr ozdobil přelet letounu CL-601 
Challenger a dvojice JAS 39 Gripen 
a slavnostní pochod jednotek. 
Tentýž den se zástupci ČOS v odpoled-
ních hodinách zúčastnili pietního aktu 
na pražském Klárově u památníku hr-
dinům II. odboje. Kytici k němu položil 
vzdělavatel ČOS bratr Zdeněk Mička.
Výročí konce druhé světové války 
a Pražského povstání si sokolové s ce-

Tak jako každý rok, i letos 
v květnu si sokolové 
s celou českou společností 
připomenuli již 71. 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 všech 
vzpomínkových akcích 
nechyběli ani sokolští 
praporečníci.

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 na pražském Staroměst-
ském náměstí, při níž jménem ČOS 
položil věnec. O den později, 6. květ- 
na, zástupci Vzdělavatelského odboru 
ČOS uctili padlé za svobodu v době na-
cistické okupace položením kytice na 
Kobyliské střelnici, kde v době druhé 
světové války vyhasl život stovek od-
bojářů, mezi nimi řady sokolů.

-red-
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V sobotu 7. května se v Tyršově domě v Praze ko-
nala jednání programových útvarů – sraz župních 
náčelníků a náčelnic, valná hromada odboru spor-
tu ČOS a zasedání Sboru vzdělavatelů žup ČOS. 
Na těchto jednáních byli zvoleni vedoucí činovníci 
těchto útvarů na následující tříleté volební období. 
Náčelníkem ČOS byl zvolen bratr Petr Svoboda, 
náčelnicí ČOS sestra Lenka Kocmichová, předse-
dou odboru sportu ČOS bratr Petr Syrový a vzdě-
lavatelem ČOS bratr Zdeněk Mička.
Vedle voleb vedení byly na programu jednání pro-
gramových útvarů bilancování uplynulého obdo-

Programové útvary volily
vedoucí činovníky 

bí, rozpočtové záležitosti, připravované 
akce na příští období a především zále-
žitosti týkající se přípravy XVI. všeso-
kolského sletu v roce 2018.
Sraz župních náčelníků a náčelnic vedle 
náčelníka bratra Svobody a náčelnice 
sestry Kocmichové zvolil: 1. místoná-
čelníkem bratra Jarka Kučeru, místno-
náčelníky bratry Pavla Strejčka a Jana 
Nemravu, 1. místonáčelnicí sestru Annu 
Jurčíčkovou, místonáčelnicemi sestry 
Lídu Rakovou a Dagmar Toncarovou.
Valná hromada Odboru sportu ČOS 
zvolila předsedou odboru sportu ČOS 
bratra Syrového, I. místopředsedou 
byl zvolen bratr Džavoronok, II. míso-
předsedou bratr Sosnovec a III. místo-

předsedou bratr Vyzina. Členy předsed-
nictva Odboru sportu ČOS byli zvoleni 
sestry a bratři Marchalíková, Slámová, 
Šrolerová, Doležal, Lesák, Perun, Po-
korný, Postl a Tomek.
Nově zvolené Předsednictvo Vzděla-
vatelského odboru ČOS tvoří sestry 
a bratři: vzdělavatel ČOS Zdeněk Mič-
ka, I. náměstek vzdělavatele Bohumil 
Gondík, jednatelka Kateřina Wágnero-
vá, členové Zdeněk Bartůněk, Lenka 
Brandová, Michal Burian, Jan Firbas, 
Ivo Kostecký, Lukáš Křemen, Marek 
Manda, Jana Rosáková, Vladimír Šilhán, 
Květoslava Volková, Anna Voslařová, 
Jaroslava Žitná.

-red-

Náčelnictvo ČOS

 Předsednictvo Odboru sportu ČOS

Předsednictvo Vzdělavatelského odboru ČOS
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■ Letos v polovině září se bude opět 
konat akce Tyršův Děčín. I když do září 
je relativně ještě daleko, již nyní je po-
třeba, aby se zájemci, kteří se chtějí ve 
dnech 16.–18. září akce zúčastnit, při-
hlásili. Podle počtu přihlášených bude 
organizátor – Sokolská župa Severo-
česká-Novákova – zajišťovat potřebné 
kapacity a zázemí, aby akce, tak jako 
v předchozích dvou letech, byla po všech 
stránkách úspěšná. Přihlášku (návratku) 
nalezenete na www.sokol.eu. Termín 
pro zaslání přihlášky je do 15. 6. 2016.

Registrace přihlášek
na Tyršův Děčín 2016 

V Děčíně se před dvěma lety začala 
rodit nová tradice – župa Severočeská-
Novákova poprvé uspořádala sokolské 
setkání Tyršův Děčín, a to v termínu 
připomínajícím výročí narození zakla-
datele Sokola dr. Miroslava Tyrše. 
První ročník byl nultý, dá se říci pilotní. 
A protože se shledal s příznivou ode-
zvou, vloni se konal již I. řádný ročník. 
Letošní, II. ročník, se uskuteční o ví-
kendu 16.–18. září. Na pátek 16. 9. je 
plánován příjezd, sobota bude věnová-
na volnočasovým aktivitám a prohlíd-

Nabídka z Králova Dvora

Dohoda o spolupráci
s Klubem českých turistů 

■ Tělocvičná jednota Sokol Králův 
Dvůr v rámci oslav 90. výročí otevře-
ní sokolovny nabídne 18. června nejen 
sportovní a kulturní program, ale od 
letošního září i  nově zrekonstruované 
prostory ve vedlejším traktu (vedlejší 
budově) areálu sokolovny, upravené 
pro využití gymnastiky, jógy a dalších 
kulturních a společenských činností, 
o které bude zájem.
Oslavy výročí sokolovny, které se usku-
teční 18. června, nabízejí zajímavý pro-
gram. I když slavnostní zahájení oslav 
je plánováno na 14. hodinu, již v 8.00 
hodin je naplánováno setkání turis-
tů a následný pochod k památníku na 

■ Starostka České obce sokolské Hana 
Moučková a předseda Klubu českých 
turistů Vratislav Chvátal podepsali ve 
středu 11. května dohodu o vzájemné 
spolupráci. Dohoda, která nahrazuje 
dřívější dohodu a navazuje na ni, vy-
chází z aktuálních potřeb a vůle obou 
zúčastněných stran dále zintenzívnit 
a rozšířit vzájemnou spolupráci ve všech 
oblastech společného zájmu – v oblasti 
legislativy a postavení vůči státním or-
gánům, v oblasti programové a meto-
dické, při ochraně životního prostředí 

a při spolupráci na všech organizačních 
úrovních obou spolků. Dohoda rovněž 
dává nové impulsy pro zintenzívnění 
spolupráce jednotlivých organizačních 
složek obou spolků. Česká obec sokol-
ská i Klub českých turistů jsou přesvěd-
čeny, že uzavřená dohoda a spolupráce 
na úrovni ústředí a organizačních složek 
přispěje k naplňování společných cílů 
obou spolků. Dohoda rovněž uvádí kon-
krétní oblasti, v nichž obě strany budou 
spolupracovat. 
Nynější uzavřená dohoda tak potvrzuje 

kám děčínského okolí. Večer pak bude 
společné posezení u ohně s hudbou. 
V neděli je na programu oficiálnější 
část – položení květin k soše Miroslava 
Tyrše, na něž naváže kulturní programu 
sokolů, přístupný i veřejnosti. Po něm 
je plánován průvod na děčínský zámek 
k Tyršově světničce.
Kontakt:

Dagmar Toncarová
tel. 603 842 563

zupa.severoceska-novakova@seznam.cz
-red-

Svaté, v 9.30 hodin budou pěší turis-
ty na Svatou následovat cyklisté, pro 
něž je připravena cyklotrasa v celkové 
délce 54 kilometrů. Od 10.00 hodin se 
bude konat slavnostní akt u památníku 
zakladatelů Sokola dr. Miroslava Tyrše 
a Jindřicha Fügnera v obci Svatá. Na 
slavnostní zahájení oslav ve 14.00 ho-
din navazuje od 15.00 hod. program 
v sokolovně. Večerní program začne ve 
20.00 hodin a mimo jiné ho tvoří open 
party Sokola Králův Dvůr a 1. potlach 
Sokola Králův Dvůr.
V souvislosti s otevřením nově zrekon-
struovaných prostor sokolovny se Sokol 
Králův Dvůr obrací na veřejnost, aby 

se přihlásili zájemci, kteří mají zájem 
o nově otevřené prostory pro vznik 
nových sportovních, kulturních a spo-
lečenských činností. Současně prosíme 
uvést druh činnosti, předpokládaný po-
čet osob v oddíle /skupině, věk osob, 
požadavek na prostor, materiálové vy-
bavení, počet hodin v týdnu a kontaktní 
osobu: jméno, telefon, e-mail.
Těšíme se na Vaše nabídky a možná 
se vrátíme k činnostem, které již zde 
byly – jako ochotnické divadlo, sborový 
zpěv, loutková scéna, sokolský orchestr 
apod. Nabídky zasílejte na e-mail:  
martin.sokolkd@seznam.cz

Radek Sochr, starosta,
Sokol Králův Dvůr

dlouhodobé přátelské vztahy obou spol-
ků, jejichž historie sahá do druhé polovi-
ny předminulého století – první sokolská 
jednota byla založena v roce 1862, Klub 
českých turistů vznikl v roce 1888. Sokol 
již krátce po svém založení pořádal řadu 
výletů či setkání na památných místech. 
Někteří jeho členové pak stáli u zrodu 
KČT. Od počátků společné existence oba 
spolky spolupracovaly a jejich vztahy 
byly založeny na přátelství a spolupráci. 

-zr-

www.sokol.eu
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Mezinárodní setkání 
sokolů v Oetzu

Od roku 1973 na památku 
tragické Tyršovy smrti 
pořádají střídavě sokolské 
župy rakouská a švýcarská 
a Sokol Mnichov v Oetzu 
mezinárodní sokolské srazy 
– letos se konal od 13. do 
17. května již 43. ročník. 
Z České republiky přijela 
starostka ČOS sestra Hana 
Moučková a vzdělavatel 
ČOS bratr Zdeněk Mička 
a sokolové ze Zábřehu, ze 
žup Máchalovy, Barákovy 
a Podlipného, ze Sokola 
Pražského, Sokola Pankrác 
a Sokola Maxičky, a také 
zástupci Sokolské unie 
slovenské. 

Program této akce začíná již tra-
dičně sportováním, jako napří-
klad turnaj ve volejbalu, běh 
kolem jezera pro děti i dospělé 
a další sportovní aktivity. Vždy 

v pondělí se koná zádušní mše, kulturní 
program a poté slavnostní průvod k pa-
mětním deskám u řeky Achy na místo, 
kde roku 1884 Dr. Miroslav Tyrš zahy-
nul. Bylo tomu tak i letos. Nechyběl ani 
tradiční táborák, při němž byli vyhlá-
šeni vítězové jednotlivých sportovních 
klání a který je vždy vítanou příležitostí 
k neformální zábavě. O kulturní část 
letošního setkání se postaral folklorní 
soubor Dykyta z Přerova nad Labem.
Nedílnou součástí každoročního sokol-
ského setkání v Oetzu je vždy výroční 
schůze Zahraniční obce sokolské (ZOS), 
tedy západoevropských žup a jednot. 
Nejinak tomu bylo i letos, kdy se v pod-
večer 14. května zástupci zmíněných 
organizací spolu s několika hosty sešli 
ke svému rokování.
Schůzi zahájil a dále moderoval bra-
tr Tomáš Frey Materna, starosta župy 
Rakouské. Po úvodních formálních 
náležitostech si slovo postupně bra-
li představitelé jednotlivých organizací 
a referovali o stavu svých organizací 

a činnostech v minulém období. Přítom-
ni byli sokolové z pořádajícího TV Soko-
la Mnichov, župy Rakouské, župy Švý-
carské, v zastoupení a při řádné omluvě 
byly prezentovány i zprávy Sokola Paříž 
a Sokola Londýn. Každá z uvedených 
organizací žije a pracuje v dosti od-
lišných podmínkách a s velmi různou, 
často bohužel klesající, členskou zá-
kladnou. Ale přece jen: v Curychu se 
podařilo pro Sokol získat 13 nových 
mladých členů a ve Vídni se díky velice 
progresivní nabídce různých moderních 
a atraktivních činností povedlo do So-
kola přivést řadu dětí a mládeže a zvý-
šit tak jejich původní členskou základnu 
o 20 % a samozřejmě tím také snížit 
i celkový věkový průměr členstva.

Z hostů za ČOS vystoupila místonáčel-
nice ČOS sestra Dáša Toncarová, která 
informovala o přípravách na XVI. vše-
sokolský slet a pozvala všechny pří-
tomné na sokolské setkání do Děčína 
plánované na polovinu září 2016. Bratři 
Frey Materna a Dostál nakonec infor-
movali o dění ve Světovém svazu sokol-
stva (SSS), především o přijetí nového 
člena – Sokolské únie Slovenska a br. 
Dostál vyzval zástupce ZOS k účasti na 
příští schůzi SSS, která se uskuteční  
3. července 2016 při příležitosti sletu 
Sokola USA a oslav 120. výročí od jeho 
založení.

Marie Brunerová,
Vladimír Dostál
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V letošním roce byla naše 
jednota T. J. Sokol Pot-
štejn pověřena uspořádání 
župního přeboru Zálesác-
kého závodu zdatnosti.

V sobotu 16. dubna se do Potštejna 
sjelo několik dalších jednot – Sokol 
Pražské Předměstí, Sokol Nový Hradec 
Králové, Sokol Týniště, Sokol Vamberk 
a Sokol České Meziříčí. Ačkoliv dvě pře-
dem nahlášená družstva ze zdravotních 
důvodů nenastoupila, celkem se sešlo 
106 závodníků.
Tříčlenná družstva při běhu terénem pl-
nila úkoly na stanovištích. Děti musely 
prokázat zručnost při hodu na cíl, vá-
zání uzlů, zatloukání hřebíků, přípravě 
ohniště či při zdolávání lanové překážky 
nad vodním tokem. Znalosti byly ově-
řovány z oblasti vlastivědy, přírodovědy 
i historie Sokola. Také musely přečíst 
šifrovanou zprávu v Morseově abecedě, 
poznat topografické značky a odhad-
nout vzdálenost. Z oblasti zdravovědy 
závodníci odpovídali nejen na otázky, 

Zálesáci v župě Orlické

ale byly po nich požadovány také prak-
tické úkoly jako obvázání rány a přenos 
zraněného. 
Organizace závodu se zúčastnilo přes 
třicet dospělých. Nezapomněli jsme 
ani na přítomnost zdravotnice, která 
naštěstí nikoho ošetřovat nemusela. 
Všichni závodníci totiž zvládli členitý te-
rén na výbornou, i přesto, že začátek 
závodu vedl prudkým kopcem. 
Slavnostní vyhlášení si vyslechli nejen 
závodníci a jejich cvičitelé, ale i staros-
ta obce Petr Dostál a širší veřejnost. 
Celkem byla vyhodnocena tři nejlepší 
družstva ze čtyř kategorií – předškolní 
děti + 1. ročník, mladší žactvo, starší 
žactvo a dorost. Vítězové obdrželi nejen 
kovovou medaili, věcné ceny, ale i zce-
la jedinečný diplom s motivy naší obce 
vytvořený technikou linorytu.
Poté jsme vyhlašovali v každé katego-
rii nemedailové družstvo s nejnižším 
počtem trestných bodů a také cenu za 
statečnost pro jednoho sokolíka, kte-
rý měl v sobě tolik sil, aby závodil i se 

O předposledním 
květnovém víkendu 
se konal letošní ročník 
přeboru ČOS Zálesáckého 
závodu zdatnosti 
(ZZZ). Tomuto „finále″ 
předcházely župní 
přebory – o jednom  
z nich, v župě Orlické, 
nám napsali dopisovatelé:

zdravotním znevýhodněním. Tito byli 
oceněni sladkými perníkovými medaile-
mi. Aby nebyli smutní ti, kteří nevyhrá-
li, tak dostali alespoň sladkosti a drob-
né ceny.
Na závěr bychom chtěli poděkovat 
všem za účast, nezištnou pomoc do-
spělých při organizaci a samozřejmě 
sponzorům – především župě Orlické za 
krásné medaile, obci Potštejn za poukaz 
na zlevněné vstupné pro závodníky i za 
sponzorování materiálně-technického 
zabezpečení a dalším nejmenovaným. 
Děkujeme také za výborné pohoštění, 
které připravili členky a členové naší 
jednoty. A nesmíme zapomenout ani 
na příjemnou obsluhu v restauraci Pod 
Lipami, která nám poskytla zázemí pro 
závodníky.
Doufáme, že účastníci letošního župní-
ho přeboru Zálesáckého závodu zdat-
nosti ocenili nejen krásnou přírodu 
v údolí Divoké Orlice, ale i pečlivou or-
ganizaci. 

Text a foto T. J. Sokol Potštejn
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■ Ještě než odjedete na prázdniny 
či zaslouženou dovolenou, můžete si 
již nyní zapsat do kalendáře zářijo-
vou akci projektu Sokol v lese, or-
ganizovanou komisí v přírodě. I když 
se může zdát, že času je stále ještě 
dost, termín přihlášek již tak dale-
ko zase není – nejzazší termín je do 
31. 8., ale protože přes prázdniny se 
snadno zapomene, je doporučovaný 
(nejlépe) termín pro zaslání přihlá-
šek do 20. června.
A do kterého lesa že se to tentokrá-
te pojede a kdy? Třetí akce projek-
tu Sokol v lese je naplánována na 
víkend od 9. do 11. září na loučce 
pod lesem na říčce Blanici u České-
ho Šternberka, asi jeden kilometr od 
obce Libež. Akce je určena pro malé 
skupiny staršího žactva a dorostu 
s vedoucím (nejlépe do sedmi osob).
Časový rámec akce uvádí pořadatel 
následující: v pátek 9. září příjez-
dy, kolem 20. h společné zaháje-
ní u ohně, později večer noční hra; 

v sobotu 9–12 a 14–18 program, 
mezitím jídlo a odpočinek; od 21 ho- 
din večerní oheň; na neděli je při-
praven program od 9 do 12 hodin, 
následovat bude společné zakonče-
ní, úklid tábořiště a odjezdy. Celým 
víkendem bude účastníky provázet 
etapová hra „Jan Kornel″ (z doby tři-
cetileté války v 17. stol.). Rozhodně 
ale bude čas i na kratší výlet, různé 
hříčky, koupání v řece, sportovní zá-
pas, případně na další aktivity podle 
zájmu účastníků. Účastnický příspě-
vek činí 50 korun na osobu. 
Přihlášku ( i na www.sokol.eu), zašlete 
na eml.: jzahradnikova@sokol.eu nebo 
poštou na adresu: 
J. Zahradníková, OV ČOS, Újezd 450/1, 
118 00 Praha 1; tel.: 257 007 343).

Vedoucím akce je Z. Lauschmann, mů-
žete se na něj obracet se svými dotazy:
     email: 211.cz@centrum.cz
     tel.: 776 153 793

-red-

Sokol v lese se blíží

Soutěž i pro nejmladší
■ Letos jsme se poprvé rozhodli umož-
nit i těm nejmladším ve věku 4–6 roků, 
aby změřili své síly v  soutěži sokolské 
všestrannosti. Soustředili jsme se pou-
ze na základní gymnastiku a atletiku. 
Gymnastická řada zahrnovala kotoul na-
před, výskok na bednu do kleku, seskok 
a přechod lavičky s váhou uprostřed. At-
letické disciplíny byly – běh na 40 metrů, 
skok do dálky z místa a hod tenisovým 
míčkem. Pořadatelství se ujala sokolská 
jednota z Lysé nad Labem. Kromě této 

jednoty přijely také skupiny z Kralup, 
Šestajovic a Nehvizd.
Na start se postavilo celkem 29 závodní-
ků. Děvčata byla rozdělena do tří druž-
stev – 4letá (berušky), 5letá (kočičky) 
a 6letá (žabky). Kluků bylo méně, a tak 
závodili pod znakem dravého sokola. 
Na dětech bylo vidět, že závodí poprvé, 
hlavně v gymnastice, a tak místy ukáp-
la i slzička. Po skončení klání v sokolov-
ně jsme se přemístili na nový stadion 
u školy J. A. Komenského. Do atletických 

disciplín už všichni nastupovali 
s odhodláním podat co nejlepší 
výkony. A protože nám počasí 
velmi přálo, všichni byli spo-
kojeni. Ti na stupních vítězů 
získali diplom, medaili (kterou 
později snědli) a drobný dárek. 
Ostatní, aby jim to nebylo líto, 
krásné omalovánky. Závody 
se skutečně vydařily a hlavně 
děti si to užily. Za to je třeba 
poděkovat nejen pořadatelům 
a rozhodčím z Lysé, ale také 

z ostatních jednot včetně širokého do-
provodu rodičů.
Ještě vítězové jednotlivých kategorií:
žákyně ročník 2012 – Silvie Procház-
ková, Lysá nad Labem; žákyně ročník 
2011 – Nina Dvorská, Kralupy; žákyně 
ročník 2010 – Zoe Janočková, Kralupy;  
žáci ročník 2012 – Jáchym Malich a Ja-
kub Čermák, oba Lysá nad Labem; žáci 
ročník 2011 – Vilém Chudoba, Lysá nad 
Labem; žáci ročník 2010 – David Luňák, 
Nehvizdy.

Jaroslav Denemark,
starosta Sokola Lysá nad Labem
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Hlubočepské děti
byly úspěšné 

Ohlédnutí za 42. ročníkem 
„Pešíkova pochodu″

■ Děti z oddílu sportovní gymnastiky So-
kola Hlubočepy se ve dnech 15.–17. dub- 
na zúčastnily přeborů všestrannosti župy 
Podbělohorské, které se konaly pod zá-
štitou České obce sokolské. V pátek 
15. 4. se plavalo v Tyršově domě, v sobotu  
16. 4. závodilo v atletice na hřišti ZŠ 
Campanus na Praze 4 (sprint, hod kri-
keťákem, skok daleký a běh na střed-
ní trať) a v neděli 17. 4. se soutěžilo ve 
sportovní gymnastice (čtyřboj) a ve špl-
hu v Sokole Vršovice. Těchto přeborů se 
zúčastnilo 20 dívek a 2 chlapci ze Sokola 
Hlubočepy (z toho 11 dětí absolvovalo 
celý víkendový program). Závody byly 
pro oddíl velmi úspěšné – celkem děti zís-

kaly 28 medailí (11 zlatých, 11 stříbrných  
a 6 bronzových). Navíc se téměř všichni 
účastníci kvalifikovali na přebory Prahy 
ve sportovní gymnastice a šplhu. Naše 
děti také obsadily ve svých kategoriích 
7 z 8 postupových míst na celorepubli-
kové přebory všestrannosti České obce 
sokolské.
Kromě oddílu sportovní gymnastiky si 
mohou děti s rodiči v Sokole Hlubočepy 
vybírat z nabídky dalších oddílů: rodiče 
a děti, předškolní děti, míčové hry pro 
žactvo; pro dospělé se nabízí oddíl žen 
či volejbalu. Dětské oddíly se pravidelně 
zúčastňují různých závodů a soutěží. 
Jednota Sokol Hlubočepy nemá vlastní 

sokolovnu – působí v tělocvičnách ZŠ 
Chaplinovo náměstí na barrandovském 
sídlišti. Bohužel nás nové vedení školy 
zařadilo na úroveň komerčních sesku-
pení – už nejsme „jejich″ Sokolem, ale 
kýmkoli, kdo si včas rezervuje prostory 
tělocvičen. To nám začíná přinášet ze-
jména finanční potíže, kdy jsou naše „li-
dové″ ceny neudržitelné.

Dana Berková,
Hanka Černá

■ V neděli 8. května pořádal turistický 
odbor T. J. Sokol Komárov již 42. roč-
ník „Pešíkova pochodu″. Ke startu přišlo 
v době od 7 do 10 hodin 632 účastníků 
(rekordní účast) – 409 pěších (+ 36 psů) 
a 223 cyklistů. „Pešíkovci″ si mohli vy-
brat pěší trasu o délce 13, 18, 23 nebo 
28 km nebo cyklotrasu od 32 do 100 kilo-
metrů, popř. trasu tajnou – celkem bylo 
připraveno šest cyklotras.
Trasy pro pěší vedou převážně po turis-
tických značkách lesními a polními cesta-
mi v okolí Komárova (např. Chlum, zří-
cenina hradu Valdek, Kleštěnice, Jívina). 
Cyklotrasy byly tentokrát směrovány na 
Dobřív. „Kratší trasy″ se stáčely doprava 
směrem na Medový Újezd, Těškov, Lhotu 
pod Radčem a přes Kařízek do Komáro-
va. Trasy 80 a 100 km za Dobřívem po-
kračovaly směrem na Mirošov nebo přes 
Skořice na Padrťské rybníky, dále do Or-
lova a přes Obecnici nebo Hluboš zpět do 
Komárova. Cyklotrasy vedly převážně po 
silnicích druhé a třetí třídy, nejdelší trasa 
částečně i po silnici I. třídy. Tajná trasa 
o délce 66 km vedla brdskými lesy, kde 
je zatím minimální značení. Vyžaduje 
dobrou orientaci v mapě i terénu. Trasa 
vedla po zpevněných cestách a asfalt-
kách, které jsou v současné době v ně-
kterých místech hodně rozbité.
Největší zájem byl tradičně o nejkratší 

trasy – na pěší třináctikilometro-
vou trasu se vydalo 308 po- 
chodníků, na kratší cyklotra-
sy vyjelo 82 cykloturistů 
na 33 kilometrovou tra-
su a 76 jezdců na trasu 
47 km. Na těchto tra-
sách bylo možné po-
tkat i celé rodiny 
s dětmi. Na pěší „18″ 
vyrazilo 44 pochod-
níků a jen o jedno-
ho méně na trasu 23 
km.
Nejdelší 28 km trasu 
absolvovalo 14 ú- 
častníků. Všechny pě- 
ší trasy se setkávají 
na kontrole na vrchu 
Jívina, kde je každo-
ročně připravena zna-
lostní soutěž – tentokrát 
to byl kvíz „Kdo to ví, 
odpoví″ – záludné otázky 
z přírody.
Na cyklotrasu o délce 60 km 
se vydalo 18 účastníků, „osmde-
sátku″ absolvovalo 19 jezdců a na 
nejdelší stovku a nejnáročnější tajnou se 
vydalo vždy po 14 cyklistech.
Nejmladším účastníkem byla dvoumě-
síční Adélka Alblová z Hvozdce, která 

pochod tentokrát absolvovala 
v kočárku. Nejstarším účast-

níkem byl osmdesátiletý Jiří 
Zýma z Berouna, který 

absolvoval pěší „osm-
náctku″.
Nejvzdálenější účast-
ník byl z Meziboří – Ri-
chard Pytelka, který 
absolvoval cyklotrasu 
o délce 60 km, dále 
pak z Křince a Kar-
lových Varů. Nejví-
ce jich bylo tradičně 
z Komárova, Hořovic 
a Oseka. Z Prahy le-
tos přijelo 34 účast-
níků.
Pešíkův pochod se 

koná stále 8. května, 
stálé počasí ale být 

nemusí. Tentokrát bylo 
větrno, ale jinak počasí 

vyšlo – byl krásný jarní 
den, plný rozličné zeleně, 

bílých a žlutých květů i modré 
oblohy, v odpoledních hodinách 

s nějakými mráčky – dobré počasí 
pro všechny účastníky, kteří po návratu 
do sokolovny v cíli obdrželi pamětní list 
za úspěšné absolvování 42. ročníku „Pe-
šíkova pochodu″!                                -ok- 
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Alexander Choupenitch, šermíř ze So-
kola Brno I a olympijská naděje pro 
olympiádu v Riu, se stal nejlepším 
sportovcem České obce sokolské za rok 
2015 v kategorii 19–23letých sportov-
ců. V kategorii dospělí – jednotlivci se 
stal nejúspěšnějším judista Jaromír Je-
žek ze Sokola Praha Vršovice. V kate-
gorii do 18 let (žactvo, dorost) obsadil 
první místo atlet Štěpán Hampl ze So-
kola Kolín atletika. V kategorii kolektivní 
sporty – dospělí se o primát dělí druž-
stvo házenkářek Sokola Poruba a bas-
ketbalistky Sokola Hradec Králové. 
V kategorii kolektivní sporty – mládež 
byli vyhlášeni jako nejlepší starší doros-
tenci házené ze Sokola Nové Veselí.
Takové jsou výsledky ankety Nejúspěš-
nější sportovci, družstva a trenéři Čes-

Vyhlášení nejlepších
 sokolských sportovců 
V Tyršově domě v Praze byly ve středu 4. května 
vyhlášeny výsledky ankety Sportovec České 
obce sokolské roku 2015. Slavnostního vyhlášení 
nejúspěšnějších sokolských sportovců se zúčastnila 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina 
Valachová.

ké obce sokolské v roce 2015 (komplet-
ní výsledkovou listinu můžete nalézt na 
www.sokol.eu). V anketě jsou pravidel-
ně vyhlašováni nejúspěšnější sportov-
ci České obce sokolské, kteří úspěšně 
reprezentovali jak Sokol ve vrcholových 
domácích soutěžích, tak Českou repub-
liku na mistrovstvích Evropy či světa 
a v dalších mezinárodních soutěžích.
Ocenění nejúspěšnějším sportovcům 
předali ministryně školství, mláde-
že a tělovýchovy Kateřina Valachová, 
starostka České obce sokolské Hana 
Moučková a místostarosta ČOS Oldřich 
Lomecký. Je škoda, že ne všichni oce-
nění sportovci se mohli slavnostního 
vyhlášení zúčastnit – někteří z nich byli 
v té době na závodech v zahraničí, kde 
mj. usilovali o olympijskou kvalifikaci, 
v jiném případě to zase byl termín ma-
turity.
Vedle sportovců byli rovněž vyhlášeni 
nejúspěšnější sokolští trenéři. Bez nich 
by sportovci nikdy nedosáhli tak mi-
mořádných sportovních výkonů. V ka-
tegorii individuální sporty byli oceněni 
trenéři Antonín Morávek (Sokol Kolín – 
atletika), Vítězslav Perun (Sokol Hradec 
Králové, atletika), Zdeněk Kasík (Sokol 
Praha Vršovice, judo). V kategorii ko-
lektivních sportů byli oceněni trenér 
mládeže házené Hladík (Sokol Nové 
Veselí), trenérka basketbalu Renata 
Ptáčková (Sokol Hradec Králové) a tre-

Výkonnostní a vrcholový sport 
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nér házené Jan Beňadík (Sokol Poruba). 
O zpestření programu se mj. starala 
muzika Souboru písní a tanců Josefa 
Vycpálka.
V závěru slavnostního podvečera byla 
předána zlatá medaile ČOS bratru Fran-
tišku Maňáskovi, kterou mu udělil Vý-
bor ČOS na svém letošním jarním za-
sedání za jeho dlouholetou trenérskou 
a další práci v Sokole. Bratr Maňásek, 
člen Sokola Hradec Králové I, pochází 

ze sokolské rodiny. Již v roce 1948 cvi-
čil na sletu. Po znovuobnovení Sokola 
byl zakládajícím členem jednoty a stal 
se jejím místostarostou, kterým je do-
dnes. Velmi úspěšně vede zápasnický 
oddíl a zápasnickou sportovní základnu 
ČOS. Je spoluzakladatelem T.J. Sokol 
Borohrádek-zápasnický oddíl. V Sokol-
ské župě Orlické je od jejího založení 
členem PV OS. Jako člen všesportovní-
ho kolegia hájí zájmy Sokola na úrovni 

Královéhradeckého kraje. V roce 1991 
se stal spoluzakladatelem OS ČOS, 
a zároveň předsedou komise zápasu. 
Za svou neúnavnou celoživotní práci 
v zápase se mu dostalo v r. 2004 po-
děkování a uznání mezinárodní federa-
ce FILA. I při jeho vytíženosti je nutné 
zdůraznit, že se zúčastnil všech sletů po 
obnovení Sokola.

-red-

Výkonnostní a vrcholový sport 
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V nejvyšší skupině, extralize 
ČR nestartoval žádný sokol-
ský oddíl. V této dvanácti-
členné soutěži dříve star-
tovala až tři družstva ČOS 

– Vyšehrad, Kolín a Plzeň. Tak, jak se ex-
traliga postupně profesionalizovala, se-
stupovala sokolská družstva do 1. a 2. li- 
gy, neboť sokolský rozpočet na nejvyšší 
soutěž ČR nestačil.
V ročníku 2015–2016 nyní v 1. lize, kte-
rá se hraje ve dvou skupinách, východ 
a západ, startovalo jen družstvo Sokola 
Vyšehrad Praha ve skupině západ. To se 
umístilo na pěkném, 4. místě. Družstvo 
Vyšehradu stavělo na hře hráčů regis-
trovaných v ČOS Davida Vichnara, Ja-
roslava Česala a Ivana Chalupy. 
Druhá liga je složena z 6 skupin A až  
F. Ve skupině A 2. ligy startoval Sokol 
Klatovy a Sokol Vyšehrad Praha B. Vy-
šehrad B obsadil 7. místo a zajistil si 
účast v soutěži i pro příští ročník. Ze 
členů Sokola zde nejlepší výkony podá-
vali Ivan Chalupa a Vojtěch Rut. Naopak 
Sokol Klatovy soutěž minimálně na rok 
opouští, když vynikajících výsledků do-
sáhli mladí hráči Tomáš Hurdzan a Jo-
náš Eret. Jejich výsledky však k udržení 
v soutěži nestačily a zbytek družstva za 
nimi výkonnostně zaostal.
Ve skupině B 2. ligy startoval ze so-
kolských oddílů Sokol Mladá Boleslav. 
Mladá Boleslav se udržela v soutěži na 
poslední chvíli, když dlouho držela jen 
sestupové místo. Nakonec se jí ale zá-
chranný manévr podařil a soutěž udr-
žela i pro příští ročník, neboť z každé 
skupiny 2. ligy padají vždy poslední tři 
družstva. Ze sokolských hráčů zde nej-
lepšího výsledku dosáhl Ondřej Crha.
Ve skupině C 2. ligy startovala ze sokol-
ských oddílů tři družstva, což bylo nej-

Skončily nejvyšší šachové
soutěže družstev 

více v jedné skupině ze všech skupin 
2. ligy. Tato skupina byla nazvána ex-
perty jako elitní z důvodů účasti tří vel-
mistrů a jedenácti mezinárodních mis-
trů na soupiskách všech zúčastněných 
družstev. Sokolská družstva Vršovic, 
Tábora a Kolína si uchovala příslušnost 
ve 2. lize i pro příští ročník. Nejlepšími 
sokolskými hráči byli ve Vršovicích On-
dřej Matras, Milan Markovič a Vratislav 
Kohout, v Táboře Luděk Mészáros, Petr 
Loskot a Aleš Růžička, v Kolíně podávali 
nejlepší výkony Pavel Jirovský a Michal 
Moravec.
Ve skupinách 2. ligy D a E, žádné druž-
stvo registrované v ČOS nestartovalo. 

A konečně ve skupině 2. ligy E startova-
lo ze sokolských oddílů družstvo Sokol 
Postoupky. To však, po několika úspěš-
ných ročnících, nyní ligovou příslušnost 
neudrželo a sestupuje. V družstvu nej-
lepších výkonů dosahovali Roman Bráz-
dil, Marek Machalík a Martin Dungl.
Jako protipól sestupujících sokolských 
družstev Klatov a Postoupek postupují 
do druhé ligy vítězové krajských přebo-
rů Sokol Tábor B z Jihočeského kraje 
a Sokol Domažlice A z Plzeňského kraje. 

Lubor Franc,
předseda komise šachu ČOS

Lubor Franc ze Sokola Kolín při utkání s Dopravními
podniky Praha Foto. R.Přibylová

Téměř po půl roce skončila 
šachová sezóna soutěží 
družstev. V ročníku 
2015–2016 bylo zapojeno 
celkem osm družstev 
registrovaných v ČOS.



Přebor ČOS
ve sportovní gymnastice
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V sobotu 14. 5. 2016 se 
uskutečnil otevřený pře-
bor ČOS všech kategorií 
– nejmladších, mladších 
a starších žáků, dorosten-

ců, kadetů, juniorů a mužů ve víceboji 
sportovní gymnastiky družstev a jed-
notlivců. Program soutěží byl přede-
psán podle Závodního programu ČGF 
pro rok 2016 kromě mužů – obtížnost 
vypsána dle kategorie dorostenců. Or-
ganizací byl znovu komisí SG pověřen 
oddíl SG Sokola Brno I. Závod proběhl 
v domácí vhodně upravené tréninkové 
tělocvičně. 
Závod byl dle rozpisu naplánován na 
4 sledy. Ve všech kategoriích starto-
valo celkem 164, z toho sokolských 
124 jednotlivců v 53 družstvech, z toho 
41 sokolských. Tradičně nejvíce byly 
obsazeny žákovské kategorie – nej-
mladší žáci 20 družstev 63 jednotlivců, 
mladší žáci 15 družstev, 45 jednotlivců, 
starší žáci 7 družstev, 23 jednotlivců, 
kadeti 3 družstva, 9 jednotlivců, doros-
tenci 2 družstva, 6 jednotlivců, junioři 
3 družstva, 9 jednotlivců, mužů byla  
3 družstva, 9 jednotlivců. Výsledky byly 
vyhlašovány po ukončení příslušné ka-
tegorie.
Závodníci na 1.–3. místě obdrželi me-
daile a diplomy ČOS. Přeborníci ČOS 

Gymnasté 
Sokola Kladno byli 

tréninkem na přebor ČOS 
ve sportovní gymnastice velmi 

dobře připraveni a přivezli neuvě-
řitelných osm medailí. Největším 
úspěchem kladenských gymnastů 
je, že v jedné kategorii družstev  
a ve dvou kategoriích jednotliv-

ců získali zlato a s ním i titul 
Přeborník ČOS.

I, Bučovice, Domažlice, Kladno, Kolín, 
Královo Pole, Plzeň I, Poděbrady, Praha 
Vršovice, Přerov, Rokycany, Šternberk 
a Zlín).
Největší zastoupení sportovců měly od-
díly ze Sokola Brno I – 23, Praha Vr-
šovice – 22, Zlína – 16, Kolína – 14, 
nejméně Královo Pole a Přerov – 1 zá-
vodník. 
Přebor byl pro všechny startující dobrou 
prověrkou připravenosti před nadchá-
zejícími jarními ligovými a mistrovský-
mi soutěžemi v krajích i ČR.

Vítězové jednotlivých kategorií:
nejmladší žáci – Jan Kusák, Sokol Klad-
no, nejmladší žáci družstva – Sokol 
Kladno, mladší žáci – 1. Artem Ogul-
chanskii, Gymnastika Liberec, 2. Jan 
Vachutka, Sokol Šternberk, mladší 
žáci družstva – Sokol Zlín, starší žáci 
– František Marghold, Sokol Šternberk, 
starší žáci družstva – Sokol Bučovice, 
dorostenci jednotlivci – Zbyněk Malec, 
Sokol Kladno, dorostenci družstva – 
Sokol Poděbrady, kadeti – David Žitný, 
Sokol Brno 1, kadeti družstva – Sokol 
Brno I, junioři – Jakub Švehlík, Sokol 
Praha Vršovice, junioři družstva – Sokol 
Zlín, muži – Ondřej Janeczko, Sokol Ko-
lín, muži družstva – Sokol Kolín.

Petr Syrový

kromě standardní medaile ještě me-
daili OS – Vůle vítězit. Závodníci byli 
z 13 oddílů tělocvičných jednot (Brno 

Zbyněk Malec, Sokol Kladno
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Mistrovství Evropy ECF
pořádá Sokol Maxičky 
Mistrovství Evropy v individuálních musherských 
disciplínách canicrossu, bikejöringu a scooteru se bude 
konat ve dnech 14.–16. 10. 2016, a to ve známém 
areálu Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě.
Tuto velkou událost pořádá Tělocvičná jednota Sokol 
Maxičky a byla označena Českou obcí sokolskou za 
mimořádnou významnou soutěž. I když samotné 
mistrovství se koná až v říjnu, již nyní jsou přípravy
v plném proudu. Zabývala se jimi i Valná hromada 
ECF (Evropské canicrossové federace), která se konala 
o víkendu 16.–17. dubna v obci Tři Studně na Vysočině, 
tedy v místě, kde se bude mistrovství Evropy konat. 

Byla to vůbec nejpočetnější 
jarní schůze ECF v její his-
torii. U jednoho stolu se se-
šli zástupci celkem 12 zemí: 
Belgie, Francie, Rakouska, 

Itálie, Holandska, Švýcarska, Německa, 
Slovenska, Maďarska, Velké Británie, 
Polska a samozřejmě České republiky.
Sobotní dopoledne jednání ECF patřilo 
prohlídce trati ve Vysočina Aréně, a to 
o délce 5,4 km, která musela být fede-
rací, respektive její technickou komisí, 
schválena. V sobotu odpoledne se ko-
nala samotná schůze, které se zúčast-
nil i zástupce ČOS bratr Petr Syrový, 
předseda Odboru sportu ČOS. Vyjádřil 
celému organizačnímu týmu podporu 
a popřál mnoho úspěchů při samotném 
závodě. 
Perfektní podpory ze strany ČOS si vel-
mi vážíme a byli jsme moc rádi, že jsme 
mohli účastníky obdarovat drobnými 
dárky, ze kterých měli všichni radost. 
Samotné říjnové mistrovství bude slav-
nostně zahájeno v areálu Vysočina 
Arény 14. října a jeho součástí bude 
i průvod závodních týmů. Slavnostního 
zahájení se též zúčastní hejtman kraje 
Vysočina Jiří Běhounek, pod jehož zá-
štitou se akce koná. Mistrovství je vr-
cholem závodní sezóny v rámci meziná-
rodní organizace Evropské canicrossové 
federace (ECF), ve které je T. J. Sokol 
Maxičky jediným zástupcem za Čes-
kou republiku. Disciplíny, ve kterých se 
bude na ME závodit, jsou canicross, bi-
kejöring a scooter. Předpokládaná účast 

je 400 závodníků z celé Evropy a při-
bližně 10 000 diváků. Účast českých 
závodníků na mistrovství Evropy bude 
zajištěna nominací během závodní se-
zóny 2015/2016. 
Mistrovství Evropy se v České repub-
lice konalo poprvé v roce 2001 v Plzni 
a následně poté v roce 2008 v Děčíně. 
Samotná mistrovství Evropy se konají 
od roku 1998, a to po celé Evropě. 

O pořadatelském klubu
T. J. Sokol Maxičky 
Oddíl sportu psích spřežení vznikl v So-
kole Maxičky v roce 1998. Zároveň je 
řádným členem Českého svazu sportu 
psích spřežení (ČASS) a Evropské ca-
nicrossové federace (ECF). 
Klub má v současné době 100 čle-
nů a patří k největším musherským 
klubům v České republice. V sou-
časné době se těmto musherským 
disciplínám v České republice věnu-
je přibližně 63 klubů, tedy můžeme 

hovořit přibližně o 3 000 závodníků.  
V rámci mushingových disciplín se naši 
sportovci věnují především tzv. indivi-
duálním disciplínám – canicross (běžec 
v zápřahu s jedním psem), bikejöring 
(cyklista v zápřahu s jedním psem), 
scooter (koloběžkář v zápřahu s jedním 
či dvěma psy), skijöring (běžkař s jed-
ním či dvěma psy). Členové T. J. So- 
kol Maxičky patří mezi top závodníky 
v tomto sportu, kteří získali mnoho ti-
tulů mistrů světa, Evropy a České re-
publiky. 
Předmětné musherské individuální dis-
ciplíny jsou v posledních třech letech 
opravdu na vzestupu a začíná se tomu-
to typu sportu věnovat čím dál více lidí, 
a to nikoliv pouze v České republice, 
ale v celé Evropě. Individuální disciplíny 
vznikly již v 80. letech, a to ve Fran-
cii a v Belgii. U nás se poprvé objevily 
v roce 1987. 
Více o akci:

www.ecf2016-annamaet.com
Kamila Šrolerová,

předsedkyně oddílu sportu
psích spřežení,
Sokol Maxičky

Výkonnostní a vrcholový sport 

www.ecf2016-annamaet.com
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■ O posledním dubnovém víkendu se 
v Náchodě rozhodlo o juniorských mi-
strech České republiky v akrobatickém 
rokenrolu. Po skvělém výkonu se jimi 
stal pár Lukáš Sláma a Anna Fořtová 
ze Sokola Pražského. Po republikovém 
mistrovství se tento pár připravoval na 
nadcházející mistrovství Evropy, kona-

Juniorští mistři ze Sokola Pražského 

■ Ve sportovní hale ve Vamberku se  
4. dubna konal již tradiční ročník soutě-
že v karate určené pro začínající závod-
níky z řad mládeže – Vamberecký Lví-
ček 2016. Na soutěž přijelo rekordních 
250 závodníků z celé České republiky, 
pět klubů z Polska a jeden klub ze Slo-
venska. To svědčí o vzrůstající popula-
ritě našeho turnaje jak v ČR, tak i v za-

hraničí. Pro porovnání, na první ročník 
přijelo 80 soutěžících.
Soutěž začala přesně podle propozic 
v 9.30 hodin soutěžemi Kata, které byly 
rozděleny pro úplné začátečníky od  
8. do 7. kyu a skupinu Open, kde mohli 
startovat všichni až do 4. kyu. To platilo 
i pro soutěž Kumite, která následovala 
po soutěži Kata.
Soutěž nově řídil jako hlavní rozhod-
čí pan Peknik ze Slovenska a dále mu 
asistovali jeden rozhodčí ze Slovenska, 
pět rozhodčích z Polska a zbytek tvořili 
regionální rozhodčí z ČR.
Díky pořadatelské službě, které se uja-
li někteří rodiče dětí z oddílu, proběhla 
soutěž v pohodě a bez zranění. Soutěž 
skončila ve 20 hodin za plné spokoje-
nosti závodníků a jejich trenérů, kteří 
přislíbili již účast na dalším ročníku. 

Chtěl bych poděkovat všem, kdo svou 
pomocí přispěli ke zdárnému průběhu 
soutěže a ke vzorné reprezentaci naše-
ho města a ČOS. Také poděkování od-
dílu karate z T.J. Sokola Vysoké Mýto za 
zapůjčení tatami a městu Vamberk za 
finanční pomoc.

Ladislav Lux,
ředitel soutěže

Karate opět ve Vamberku 

né koncem května ve Švédsku. V žá-
kovské kategorii se vicemistrem ČR 
stal pár Richard Zadák a Iveta Smole-
ňáková ze stejného klubu, kteří se díky 
tomuto výkonu nominovali na mistrov-
ství Evropy, které se v červnu uskuteč-
ní v Chorvatsku.

Štěpánka Slámová
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Přebor ČOS v badmintonu

MČR ve skocích na trampolíně 

■ Oddíl badmintonu Sokola Dobruška, 
za podpory Odboru sportu ČOS, uspo-
řádal 23. dubna jako otevřený turnaj 
přebor ČOS smíšených družstev v bad-
mintonu dorostu.
Přeboru se zúčastnilo celkem 12 smí-
šených družstev dorostu (z toho šest 
družstev z řad sokolských oddílů 
a šest družstev z ostatních  TJ a klu-
bů). Nejvzdálenějším účastníkem bylo 
družstvo ze Sokola Klimkovice-Ostra-
va. Přebor se odehrával ve třech sku-
pinách – z každé skupiny postupoval 
vítěz do finálové skupiny v boji o Pře-
borníka ČOS. Skupinová utkání se 
odehrávala na 5 zápasů, a to dvouhra 
chlapců a dívek, čtyřhra chlapců a dí-

vek a smíšená čtyřhra. 
Přeborníkem  ČOS v ka-
tegorii smíšená družstva 
dorostu pro rok 2016  se 
stalo družstvo ze Sokola 
Radotín – Meteor Praha,  
když ve finálové sku-
pině porazilo družstvo 
Klimkovic 5:0 a družstvo 
Dobrušky 4:1, Dobruška 
porazila Klimkovice 5:0. 
Na 2. místě skončilo druž-
stvo Sokola Dobruška, na 
3. místě se umístilo družstvo Sokola 
Klimkovice. 
Přebor přinesl řadu hodnotných utkání 
a výkonnostního srovnání sokolských 

■ V Tyršově domě v Praze se v sobo-
tu 14. května konalo mistrovství ČR ve 
skocích na trampolíně, jehož pořádá-
ním byl pověřen oddíl Trampolíny Praha 
Sokola Kampa. V dopoledním progra-
mu soutěžily juniorské kategorie – jak 
v jednotlivcích, tak i v synchronních 
párech. Odpoledne proti sobě nastoupili 
nejlepší seniorští skokani ve stejných 
disciplínách. 

Vítězové jednotlivých kategorií: 
Junioři jednotlivci:

 Riedl Ladislav (Sokol Olomouc)
Juniorky jednotlivkyně:
 Milerová Klára (Sokol Kampa)
Synchronní páry junioři:
  Pelant Michal (Trampolíny Libe-

rec), Riedl Ladislav (Sokol Olo-
mouc) 

Synchronní páry juniorky:
  Lichtágová Denisa (Sokol 

Kampa), Milerová Klára (So-
kol Kampa) 

Senioři jednotlivci:
 Pelc Martin (Sokol Žižkov)

Seniorky jednotlivkyně:
  Frydrychová Zita 

(Trampolíny Liberec)
Synchronní páry senioři:
  Pelant Michal (Trampolíny 

Liberec), Riedl Ladislav (Sokol 
Olomouc)

Synchronní páry seniorky:
  Palacká Naďa (TJ Rožnov pod 

Radhoštěm), Solanská Kateřina 
(TJ Rožnov pod Radhoštěm)

Ondřej Štryncl,
Trampolíny Praha

oddílů s ostatními účastníky přeboru 
ČOS.

Karel Tomek, Sokol Dobruška, 
předseda komise badmintonu ČOS
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Závodní tratě byly jako každo-
ročně různě dlouhé a s od-
lišnou náročností, tak, aby si 
na své přišli závodníci všech 
věkových kategorií. Velmi 

vážně a zábavně zároveň byl pojat i zá-
vod nejmenších, pod 7 let. Dětičky bě-
žely 150 m. Prvním rokem startoval tzv. 
Hobby běh, kde si mohl zaběhat oprav-
du kdokoli, a to včetně svého pejska. 
Udělal tak něco pro své zdraví, zároveň 
ale i podpořil blaho druhých. Výtěžek 

Jaroměřský kros 2016 

startovného byl totiž příspěvkem pro 
vložený závod handicapovaných dětí 
ze Základní školy speciální a praktické 
z Jaroměře, resp. na odměny pro děti. 
Do závodu se vrhly s vervou a běžely 
s opravdovým nasazením. 
Doprovodný program pro děti zajišťo-
valo Hitrádio Magic a pedagogické ve-
dení nové školy v Jaroměři s názvem 
„Křišťál″. O zábavu a občerstvení di-
váků i sportovců bylo tedy postaráno 
výborně. 

Hlavní závod mužů a žen odstartoval 
po 13. hodině. Na trasu se vydalo přes 
dvacet žen a asi čtyřicítka mužů. Vítě-
zem letošního ročníku Jaroměřského 
krosu se stal atlet Jiří Mířejovský ze So-
kola Ústí nad Orlicí. Mezi ženami byla 
nejrychlejší Táňa Metelková ze Sokola 
Hradce Králové.
V rámci letošního udílení cen opět pře-
kvapili organizátoři originálními kovo-
vými poháry z dílny Střední školy ře-
meslné v Jaroměři. Poděkování patří 
panu Ondřeji Štajglovi za jeho ochotu 
a pomoc při přípravě těchto trofejí.
Celá akce byla organizována s podpo-
rou Sokola Jaroměř, Města Jaroměř, 
Královéhradeckého kraje a dále firem 
Profiinstal Jaroměř, Pekárny Lično, Juta 
Dvůr Králové, KImberly Jaroměř a Da-
none. 

-red-

V krásném areálu pevnosti Josefov se v neděli 
10. dubna opět konal krosový běh, kterého se účastnili 
děti, mládež, dospělí i senioři. Letošní závod přilákal opět 
přes 400 závodníků. Soutěžilo se v běžeckém poháru 
Iscarex, přeboru Královéhradeckého kraje v přespolním 
běhu a přeboru České republiky ČOS.
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■ Florbalové oddíly T. J. Sokol Stráž-
nice si v sobotu 14. května odpočinuly 
od velkého florbalu a na pozvání míst-
ního Domu dětí a mládeže se zúčastni-
ly každoročního turnaje o pohár DDM 
v malém florbalu. A protože hrajeme 
na malé brány, zahráli si i brankáři  
(ti se na tento turnaj velice těšili).
Z T. J. Sokol Strážnice se tohoto zá-
polení účastnila dvě družstva – starší 
a mladší žáci. Třetí družstvo s názvem 
Bulldogs Strážnice se přihlásilo samo-
statně, ale i to bylo tvořeno výlučně 
mladšími žáky z našich florbalových 

Strážničtí florbalisté
na turnaji DDM 

■ Na Tyršově stadionu v Opavě se 
v sobotu 23. 4. a v neděli 24. 4. ko-
nal atletický oblastní přebor ČOS ve 
víceboji žactva. Chladné počasí a ter-
mínová kolize akce se školskými běžec-
kými závody v polské Lodži, kam trenér 
Škrabal stáhl nejlepší atlety ZŠ Englišo-
va, trochu ovlivnilo účast i kvalitu výko-
nů. Přesto se víkendové akce účastnilo 
více než sto atletů z celé Moravy v pěti-
boji mladšího žactva, v sedmiboji star-
ších žákyň, v devítiboji starších žáků 
i v doplňkových disciplínách. Unikátní 
přírodní areál Tyršova stadionu s duro-
tanovou osmidráhou byl dějištěm spor-
tovního zápolení k otestování všestran-
né připravenosti především žactva na 
úvod atletické sezóny. Mladších žaček 
nastoupilo 15 a soutěži jasně kralovala 
Natálie Paťavová z Valašského Meziříčí. 

Bodovým ziskem 2418 bodů si řekla 
o účast na květnovém mistrovství ČR 
vícebojařů v Praze. Kvalitní výkon vítě-
ze jsme viděli i u mladších žáků, kde 
bojovalo 14 chlapců. Vítěz David Kavec-
ký ze Sokola Opava ziskem 2315 bodů 
vede letošní celostátní tabulky mladších 
žáků v pětiboji a v loňské statistice by 
tento výkon znamenal vynikající páté 
místo. Do bojů o medaile na mistrov-
ství ČR mu budou určitě všichni sokolští 
atleti držet palce.  
Boj čtrnácti starších žákyň o medaile 
byl hodně vyrovnaný, protože se utka-
ly dvě opavské medailistky ve skoku 
o tyči z halového mistrovství ČR se 
čtrnáctiletou opavskou vícebojařkou 
Markétou Baroňovou. Vítězka talento-
vaná čtrnáctiletá Tereza Janíková pro-
kázala, že všestranná připravenost je 

hlavní devizou tyčkařů, a zvítězila zis-
kem 3581 bodů o více než 400 bodů 
před Markétou Baroňovou a Sárou 
Škrobánkovou, které dělilo od sebe jen 
112 bodů. V soutěži starších žáků bylo 
na startu devítiboje deset mladých atle-
tů. Kvalitou trochu pokulhávali za další-
mi kategoriemi. Zvítězil čtrnáctiletý os-
travský Marek Macura se ziskem 3431 
bodů před domácími stejně starými at-
letickými adepty Martinem Celtou a Da-
nielem Urbanem. Prokázali v chladném 
větrném počasí odolnost i fyzickou 
zdatnost, což je dobrý předpoklad pro 
další tréninkovou přípravu. Nejlepší in-
dividuální výkon byl čas 14,39 s pat-
náctiletého Adama Grody na trati 100 
m překážek. 
Na úvod sezóny jsme viděli na Tyršově 
stadionu dobré výkony i v doplňkových 
disciplínách a další pravidelné opavské 
Sokolské úterky prověří výkonnost také 
starších atletů sportovní základny. Vr-
cholem sezóny opavských juniorů bude 
v září již sedmá účast družstva Sokola 
Opava v Evropském poháru klubových 
juniorských družstev v portugalském 
městě Leiria. Snem zůstává pořádat 
Evropský pohár klubových juniorských 
družstev v Opavě na Tyršově stadionu, 
kde chybí tribuna pro diváky i závodní-
ky. 

Jiří Lesák,
Sokol Opava

Víceboj žactva v Opavě 

oddílů. Trenéři se tomu 
nebránili, vždyť kon- 
kurence není nikdy dost. 
Po dopoledních bojích se 
naše družstva umístila: 
Sokol Strážnice, star-
ší žáci 2. místo, Sokol 
Strážnice, mladší žáci 3. 
místo, Bulldogs Strážni-
ce, mladší žáci 1. místo.
Všem hráčkám a hráčům děkujeme za 
reprezentaci našeho města i na tomto 
menším turnaji, který probíhal ve vel-
mi přátelském duchu. Všechna sokol-

ská družstva si navzájem fandila a hla-
sitě povzbuzovala a vzájemné zápasy 
se odehrávaly v duchu fair play.

Vojtěch Studnička, Sokol Strážnice
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■ Na jezeře Matylda v Mostě se o ví-
kendu 23.–24. dubna konalo mistrov-
ství České republiky na dlouhé tratě. 
Rychlostní kanoisté Sokola Králův Dvůr 
se ukázali na startu celkem sedmkrát. 
Velmi příjemným překvapením byl vů-
bec první start na závodech našeho 
kanoisty Ondry Raška. S dvoukilome-
trovou tratí si ve větru a vlnách pora-
dil na jedničku. Velmi dlouho se držel 
mezi singl kanoisty v kategorii benja-
mínků B (2005) na třetím místě a na-
konec skončil čtvrtý.
První medaili nám přinesla kategorie 
debl kajakářů K2 Bci B (2005), kde 
si náš Šimon Kurťák ve společenství 
s Ondrou Budkou z Tatranu Sedlčany 
dojel pro stříbro. Mezi o rok staršími 
Bci A (2004) na singl kajaku dojel Fi-

lip Jelínek na velmi pěkném 16. mís-
tě a Filip Trnka na 19. místě z celkem 
čtyřiceti dvou startujících. Dorostenec 
Vojta Přerost na K1 na pěti kilometro-
vé trati vylepšil svůj loňský čas o té-
měř tři minuty a tentokrát za sebou 
nechal šest soupeřů.

Sokolští kanoisté na MČR v Mostě 

Peter Sagan a mladí
Veltěžáci řádili v Teplicích 

■ O víkendu 30. 4.–1. 5. dostal do varu 
Teplice v Čechách svou přítomností Pe-
ter Sagan, který oprášil své bikové ko-
řeny a čeřil úspěšně vody na druhém 
závodu Českého poháru v MTB Cross 
Country. Jako divácký předrkm zde již 
od rána závodily mládežnické katego-
rie. A i v podání mladých závodníků ze 
Sokola Veltěž se bylo na co dívat. 
V prvním startu dne potvrdil svou vý-
konnost z prvního závodu hlavně Fi-
lip Jech, který se poprvé „podíval″ 
do první desítky. I Veronika Mišoňová 
vylepšila své umístění z minula a do 
cíle dorazila na nepopulárním 
čtvrtém místě. 
V kategorii starších žaček 
vzala osud do svých rukou 
Zuzana Kadlecová a systém 
start-cíl získala své druhé 
vítězství. Aneta Novotná po 
slabším úvodu, kdy se po-
chybovala až ve druhé desít- 
ce, předvedla dechberoucí 
stíhací jízdu, kterou se do-
táhla na vedoucí Zuzku a cí-
lovou pásku protnula na dru-

hém místě, pouhých 5 s za  Zuzkou.  
Napínavý závod se jel také v kategorii 
kadetek, kde Magdalena Mišoňová po 
napínavém a takticky výborně odjetém 
závodě nakonec udolala v posledním 
stoupání svou největší soupeřku a při-
psala si i ona své druhé letošní vítězství 
v řadě. 
Ostatní závodníci se sice neprobili na 
čelní příčky, ale vyloženě nikdo nevy-
hořel a za své výkony si zaslouží také 
velkou gratulaci. 

-red-

V neděli Šimon Kurťák nasedl pro změ-
nu do singl kajaku a mezi Bci B (2005) 
vybojoval bronz. Filip Trnka a Filip Je-
línek společně na K2 mezi Bci B(2004) 
dojeli dvanáctí a umístnění v top 10 
jim uniklo pouze o dvě místa.

-red-

Filip Jech

 Aneta Novotná
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■ Tělocvičná jednota Sokol Dolní 
Beřkovice zorganizovala 14. května  
7. ročník Memoriálu Milana Kyzlíka, 
jako župního turnaje v nohejbalu, pod 
záštitou prvního náměstka hejtmana 
Středočeského kraje Milana Němce. 
Celková příprava turnaje byla velmi 
úspěšná, přihlásilo se 10 mužstev ze 
Středočeského kraje, Českých Budějo-
vic a Prahy. Turnaj zahájil v 9.00 hod. 
starosta Sokola Dolní Beřkovice a člen 
komise odboru sportu České obce so-
kolské bratr Vašíček, který ocenil účast 
některých mužstev, která se pravidel-
ně zúčastňují tohoto turnaje, a rov-
něž vyzvedl, že záštitu nad turnajem 
převzal náměstek hejtmana, který se 
osobně zúčastnil turnaje, a byl příto-
men několika utkáním. Z tohoto po-
hledu vysoce oceňujeme osobní účast 
funkcionáře Středočeského kraje, kte-

■ Výprava složená z mladších žákyň 
a žáků  s trenéry oddílu volejbalu T. J. So- 
kol Mnichovo Hradiště se v sobotu  
14. května vydala na pozvání pořádají-
cího VC Simmering do Vídně na meziná-
rodní turnaj ve čtyřkovém minivolejba-
le. V kategorii chlapců byla letos pouze 
jedna šestičlenná skupina, zato děvčat 
se přihlásilo 12 týmů, a tak hned po za-
hájení nastoupily naše týmy ke svým 
prvním zápasům. Kluci v zahajovacím 
utkání zdolali loňské vítěze MVE Dabronc 
a děvčata si poradila s B týmem pořáda-
jícího VC Simmering. Také další sobotní 
utkání naše týmy zvládly. Děvčata pře-
hrála německý Tigers Friedrichshafen 

a moravskou Nivnici a kluci B tým české-
ho Lanškrouna. 
V úspěšné hře pokračovaly naše týmy 
i v neděli. Děvčata si výhrami nad Leo-
poldstadtem a těsnou porážkou s UWW 
Wien 1:2 v tie-breaku zajistila druhé po-
stupové místo do čtvrtfinále ve své sku-
pině. Kluci porazili první tým Lanškrou-
na, ale v tie-breaku podlehli Hotvolleys 
Wien A. S B družstvem stejného oddílu si 
ale poměrně hladce poradili a postoupili 
přímo do semifinále. To děvčata musela 
nejprve ve čtvrtfinále zdolat chorvatský 
tým OK Novalja. Ve večerních semifinále 
pak kluci zdolali 2:0 Dabronc a děvčata 
po velkém boji podlehla Hotvolleys sice 

0:2, ale podala velmi dobrý bojovný 
výkon a v obou setech bojovala až do 
úplného konce. Na výkonu se podepsala 
i velká únava klíčových hráček. Večer si 
ovšem ani ty nejunavenější členové vý-
pravy nedali ujít výlet do zábavního par-
ku Prátr. 
V nedělním zápase si naše týmy role 
vyměnily. Dívky po výborném výkonu 
zdolaly první tým VC Simmering 2:0 
a zaslouženě se radovaly z třetí příčky. 
Kluci ve svém finále sahali po vítězství, 
když v první sadě vedli i rozdílem šes-
ti bodů, pak ale zmatky a nepřesnosti 
zapisovatelky náš tým trochu rozhodily 
a výborná hra soupeřů z Hotvolleys I dílo 
zkázy dokonala. Prohráli jsme první sadu 
25:27 a ve druhé se nedařilo vůbec nic. 
Proto i v letošním roce jsme zůstali těs-
ně před branami absolutního úspěchu. 
S odstupem času se i druhé místo jeví 
jako úspěch, ale hráči i trenéři víme, jak 
blízko letos byla celková výhra. Při vyhlá-
šení si ještě pro cenu pro nejlepšího hrá-
če a další pohár do naší letošní vídeňské 
sbírky došel Jirka Pazour. Pak už děvčata 
brala bronz a kluci stříbro.

Jiří Skřivan

Volejbaloví sokoli vytěžili
ve Vídni cenné kovy 

rý má na starosti školství, sport a mlá-
dež a věnuje těmto činnostem mimo-
řádnou pozornost během celých dvou 
volebních období. Je to ukázka toho, 
jak mají funkcionáři spolupracovat 
a mít styk s těmi, které řídí a ovlivňu-
jí. Z tohoto pohledu chceme pod jeho 
záštitou zorganizovat i turnaj v teni-
sových dvouhrách, který se uskuteční 
kolem poloviny června 2016. 
Mužstva byla rozdělena do dvou sku-
pin, z nichž postupovala první dvě do 
semifinále. Vítězové semifinále se poz-
ději utkali ve finálovém zápase a pora-
žení v utkání o 3. místo. Překvapením 
turnaje bylo vyřazení bratrů Mouchů 
v semifinále, kteří vždy brali první mís-
to a na turnajích v rámci Středočeské-
ho kraje i mimo získávají nejhůře první 
a druhá místa. 
Výsledek turnaje: 1. České Budějovi-

ce, 2. Velká Bučina, 3. Potůček, 4. Dol-
ní Beřkovice. 
Všechna družstva obdržela diplom, 
pohár a věcné ceny. Zajímavostí bylo, 
že první tři družstva obdržela plaketu, 
kterou vyrobila paní Mouchová, jež se 
také zúčastňovala dekorování mužstev.
Závěr turnaje vyzněl k výzvě, aby se 
mužstva zúčastnila dalšího ročníku 
v roce 2017, bylo vysloveno poděková-
ní všem účastníkům za jejich výborné 
výkony.

Emil Vašíček,
starosta T. J. Sokol Dolní Beřkovice

Nohejbal v Dolních Beřkovicích 



21květen | 2016  SOKOL

Výkonnostní a vrcholový sport 

Stolní tenis v Brně-Líšni
stoupá opět k vrcholu 

Stolní tenis patří od dvacátých 
let minulého století k tradič-
ním sportům líšeňského So-
kola. Nejprve se hrávalo po 
cvičení v šatnách sokolovny, 

v třicátých letech pak vznikl samostatný 
oddíl, jehož rozvoj byl ovlivněn úspěchy 
čs. stolního tenisu spojenými se jmé-
nem světového mistra Bohumila Váni. 
Po 2. světové válce dosáhl líšeňský „pi-
nec″ prvního vrcholu v generaci vede-
né výborným Františkem Vyhnálkem, 
který spolu s Fišerem, Anderlem, Meix-
nerem, Adámkem, Koubkovou a Mu- 
chovou bojoval v roce 1954 o titul mi-
stra republiky družstev. Druhý vrchol 
zažili líšeňští stolní tenisté na počátku 
šedesátých let, kdy se muži probojovali 
do druhé ligy. Řada z nich pak zůsta-
la oddílu věrná i v letech pozdějších. 
Ludvík Belcredi, Aleš a Ivo Gottvaldo-
vi, Milan Honek, Jan Pelikán a další při-
vedli do malého sálu sokolovny četné 
mládežnické zájemce a v devadesátých 
letech modernizovali hernu i její herní 
vybavení. 
Dobrá práce s mládeží i sokolské or-
ganizační zázemí vyústilo v třetí vrchol 
oddílového života. Líšeňské stolní tenis- 
tky dnes hrají druhou celostátní nej-
vyšší soutěž – 1. ligu a úspěšně bojují 

o střed tabulky. Dokázaly podnítit tak 
velký zájem o svůj sport, že ani herna 
či velký sál sokolovny kapacitně nesta-
čí. Jako alternativa se nabízí přenesení 
soutěží výkonnostního stolního tenisu 
do větší specializované herny mimo 
sokolovnu. Je téměř jisté, že se Líšeň 
dočká samostatné herny stolního tenisu 
v adaptovaných prostorách belcrediov-
ského zámku.

Menší prostory malého sálu sokolovny 
tak zůstanou pro mládež a nižší soutěže, 
které je plně využijí. Stolní tenisté mají 
totiž v soutěžích ještě dalších 6 druž-
stev mužů, 2 družstva žen a 1 družstvo 
mládeže. Pořádají v brněnském pově-
domí známé turnaje především pro 
příchozí (Vánoční a Velikonoční turnaj) 
a školní mládež a nemohou zatím kapa-
citně uspokojit všechny zájemce o hru 
s nejmenším míčkem. Poslední turnaj 
neregistrovaných 19. března 2016 při-
vedl do sokolovny 12 dospělých mužů 
a 8 žáků do 15 roků. Hrálo se systé-
mem každý s každým, což bylo jistě 
kondičně náročné. V žákovské kategorii 
zvítězil Pavel Svoboda před Karlem Do-
leželem a Martinem Trunglem (všichni 
ZŠ Novolíšeňská). Dospělí vybojovali 
řadu velmi vyrovnaných utkání, která 
vyústila v celkové pořadí Ivo Prokeš, 
Robert Koudelka a Josef Tománek. Hrá-
či si odnášeli nejen diplomy a ocenění, 
ale i pocit sounáležitosti se sportovním 
dění v sokolovně. Tradičním partnerem 
turnaje byla Městská část Brno-Líšeň.
Oddíl stolního tenisu má dnes 50 regis-
trovaných závodních hráčů a další ne-
registrované členy, informuje veřejnost 
na svých internetových stránkách www.
pingpong-lisen.cz a je chloubou líšeň-
ské sokolské jednoty. 

Ladislav Breicetl 

Základní sestava ligo-
vého družstva Líšně: 
zleva Radka Babáková, 
Zuzana Hortová a Klára 
Babáková. 

Turnaj neregistrovaných 19. 3. 2016: žáci
i dospěláci bojují o vítězství. 
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Kde pramení Váš vřelý vztah k tématu 
„Sokol a Legie″, vyplývající z památky 
Vašeho dědečka, který byl legionářem?
Děda, Václav Pek, narozen 8. 10. 1892, 
Černý Vůl, příslušný Příbram, 2, ba-
terie 2. dělostřeleckého pluku, Rus-
ko) – tak je to napsáno v knize Josefa 
Welfla a kol. Legionáři z Příbramska.  
Děda se vrátil se zničenou levou nohou, 
střela dum-dum mu naprosto vyřadila 
kolenní kloub, udělal si pak po válce ob-
chodní školu a do smrti prodával v Pří-
brami v trafice, která byla na cestě z vel-
kého náměstí na ryneček. Sedávala jsem 
tam na krabicích s cigaretami a pozoro-
vala jsem lidi, kteří tam chodili, mnohé 
z nich si pamatuji dodnes, některé i jmé-
nem. Dědovi brzy zemřela matka a mu-
sel se starat o bratry, žil ve Statenicích, 
kde dodnes žijí někteří potomci Peků.  
Málokdy vyprávěl, ale jednou to bylo 
zvlášť živé. Říkal, že Rusové bydlí v ze-
mljankách spolu s kravami a kozami, ří-
kal, že nejstrašnější umírání bylo u klu-
ků, kterým bylo ustřeleno přirození, 
vyprávěl, jak rudí je přepadávali proti 
všem pravidlům slušného boje – to mi 
zůstalo v paměti. Každý večer si čítá-
val v oranžových časopisech s názvem 
„Naše revoluce″ a především v sešitech 
„Cestami odboje″. Bylo jich moc a já 
jsem mu tehdy, jako dvanáctiletá hol-
ka, slíbila, že je jednou všechny přečtu; 
udělala jsem to po své šedesátce a byla 
jsem konsternována, kolik vroucnosti 
a čisté příchylnosti k tomu, co je čes-
ké, jsem tam našla. Zarazilo mne to ve 
srovnání se současnem, které je napros-
to nevlastenecké, bezcitné a bez svědo-
mí a vše ovládají jen potřeby trhu. Na-
jednou jsem pochopila, že nebýt těchto 
kluků, kteří byli v Rusku i sedm let, by 
opravdu nebylo Československa. Vždyť 
známe tu poznámku z Versailles, že ná-
rod, který měl ve válce šedesáti tisíco-
vou armádu, si zaslouží samostatnost. 
Pochopila jsem, že poválečné uspořá-
dání v podobě samostatného Českoslo-
venska nám vybojovali legionáři, říkali si 
„bratře″ a duch, který prosakuje ze se-
šitů „Cestami odboje″ je duch sokolský. 
Byl to Sokol a jeho filosofie, co pomohlo 
k vytvoření republiky. Do tohoto časopi-
su psali obyčejní legionáři, tak, jak to cí-
tili, jak to prožili, a to bezprostředně. Pro 
mne to byl tak trochu zázrak, tito lidé 
u Bajkalu sokolsky cvičili, udělali si malý 
slet, sportovali a přitom věděli, že stačí, 
aby trojspolek zvítězil a všichni půjdou 
ke zdi za vlastizradu. Říkali si bratře! Jak 

V druhé polovině letošního dubna se v Tyršově domě 
v Praze konal křest publikace Po stopách spořilovských 
legionářů. Se zajímavým příspěvkem na téma Sokol
a legie zde vystoupila sestra Anna Hogenová. Všechny 
přítomné toto vystoupení zaujalo, a tak spolupracovník 
redakce bratr Vladimír Prchlík požádal sestru Hogenovou 
o následující rozhovor na toto téma.

je možné, že jsme na to tak důkladně 
zapomněli? Jak je to možné? 

V čem spatřujete odkaz českosloven-
ských legionářů dnešku?
Největším odkazem je skutečnost, jací 
byli sokolové – legionáři! Tolik vroucnos-
ti a prostoty v uvažování, tolik poctivosti 
– to dnes nepotkáme ani v idealizova-
ných textech osvícenějších novinářů. 
Nepečujeme o své dějiny tak, jak si 
zasluhují ti, kteří se ze sedmileté pouti 
po Rusku nikdy nevrátili. Je to hanba. 
Máme plno knih s fakty, ale téměř žádné 
s duchem, který mezi legionáři opravdu 
byl a nesl své poslání až do konce. 

Jaký je význam výchovy k činorodému 
vlastenectví, lásce k vlasti a k šíření ide-
jí prvního prezidenta Tomáše Garrigue 
Masaryka pro dnešní společnost?
Tento význam je skryt v této myšlence: 
„Kdo však jest silný? Silný jest podle 
Masaryka člověk věřící ve svou pravdu 
víc než v autoritu celého světa; člověk 
jdoucí rovně za poznanou pravdou; člo-
věk, který si troufá mít čisté svědomí, 
který vládne svým citům, který pracuje, 
aby svých činů dosáhl, který věří ve své 
poslání na tomto světě, který má tako-
vou sílu, že nikdy a ničím se nedá po-
hnout aby ustoupil od usilovné práce za 
vládou pravdy.″ (Sb. Masaryk osvobodi-
tel. nakl. Evropský literární klub, Praha, 
1938, s. 110.) Kolik našich polistopado-
vých politiků odpovídá této myšlence? 

Jaké jsou hlavní úkoly v oblasti vzděla-
vatelské činnosti v Sokole a na veřejnos-
ti při šíření legionářských tradic, zejmé-
na pro naši mladou generaci? 
Probouzet svědomí u jednotlivců, se-

znamovat je víc s dějinami než s histo-
rií, protože dějiny jsou o duchu, historie 
je o událostech, jak jdou po sobě v čase 
z hlediska současnosti. Je nám zapotřebí 
vstoupit do kontextů, v nichž žili a my-
sleli naši předci, kteří nám vybojovali 
neuvěřitelně tvrdě dnešní naši svobodu. 

Co potřebuje dnešní konzumní společ-
nost k překonání globální krize mravních 
a etických hodnot? 
Na to je těžká odpověď. Ve filozofii je 
asymetrická odpovědnost, tj. , musíme 
být odpovědni za mladé a ostatní víc, 
než dnes jsme, rozhodně víc, než jsou 
oni odpovědni za nás. „Nenechat se o- 
trávit!″ všemi, kteří se potutelně usmí-
vají při vyslovení slova Sokol a přitom 
ani netuší, kdy byl Sokol založen. 

Jaké společné poslání mají podle vás obě 
vlastenecké organizace – ČOS a ČsOL – 
do budoucnosti? 
Jediný úkol: probouzet svědomí a nikdy 
nezapomenout na ty, kteří dali to nej-
vyšší za nás všechny: své zdraví a živo-
ty…                                                      

Nepečujeme o své
dějiny tak,
jak si zasluhují
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Rozloučení

Ve čtvrtek 12. května 2016 jsme se 
naposledy rozloučili se sestrou Jar-
milou Schestauberovou, která náh-

le zemřela dva dny po svých 103. na- 
rozeninách. 
Sestra Schestauberová vychova-
la dvě děti, těšila se ze čtyř vnuků 
a nakonec i z pěti pravnoučat. Pra-
videlné cvičení a sokolské hnutí jako 
takové bylo však neodmyslitelně 
spjaté s jejím životem – „do Soko-
la″ začala chodit jako šestileté dítě 
v roce 1919.
Jako dorostenka se poprvé zúčastni-
la IX. všesokolského sletu roku 1932 
a úplně chyběla jenom na tom po-
sledním, XV., v roce 2012. Ještě na 
podzim roku 2005 donesla na stadion 
v Českých Budějovicích, ve svých 92 
letech, sletovou štafetu a poté cvičila 
i na zdejším župním sletu. 
Celá léta byla pilnou cvičenkou, skro- 
mnou, milou a vstřícnou sestrou, 
vždy ochotnou pomoci. Nikdy nechy-
běla na žádné akci, kterou pořádala 
českobudějovická jednota – dětské 
šibřinky, další společenské či spor-
tovně propagační akce, léta pomá-
hala při Běhu Teryho Foxe atp. Stále 
sledovala, co se v Sokole děje, i když 
se mezi nás vracela již méně. 
Česká obec sokolská ji vyznamenala 
k jejím stým narozeninám bronzo-
vou medailí. Nebyla sice cvičitelkou, 
či sokolským činovníkem, ale celoži-
votní příkladnou sokolkou. Čest její 
památce!

Milada Pospíšilová,
T. J. Sokol Č. Budějovice

V pátek 1. dubna 2016 jsme se roz-
loučili s bratrem Vojtěchem Kopeč-

kem, čestným 
starostou T. J. 
Sokol v Hodo-
níně a dlouho-
letým členem 
předsednictva 
Sokolské župa 
Slovácké.
Narodil se 
v dubnu 1926

a vyrůstal v rodině, kde bytostné se-
pětí se Sokolem mělo dávnou tradici. 
Sokolská aktivita započatá v šesti le-
tech se Vojtovi stala trvale neodděli-
telnou součástí života, ať již v pozi-
ci žáka, dorostence nebo vyzrálého 
muže. Po osvobození z nacistického 
područí roku 1945 pilně navštěvoval 
cvičení dorostu, v jehož řadách účin-
koval hned na první poválečné aka-
demii a vystupoval na župním sletu 
v roce 1947. Agilní byl rovněž v pří-
pravách naší župy a jednoty na XI. 
všesokolský slet.
Stejný postoj zaujal v roce 1990, když 
se ČOS opět revitalizovala, tentokrát 
po více než čtyřicetileté odmlce. Expo-
noval se nejen v rovině tělovýchovné, 
ale i v řešení záležitostí provozních. 
Věnoval se nejprve házené, postupně 
však upnul pozornost také na atletiku. 
Stal se trenérem atletického odboru 
jednoty a zájem o tuto disciplínu ho 
přivedl až do funkce předsedy Okres-
ního atletického svazu.
Vzhledem k prokázaným mnohostran-
ným schopnostem byl v roce 1993 
zvolen starostou hodonínské jednoty. 
Funkce se ujímal s vědomím přebí-
rané odpovědnosti za splnění nároč-
ných úkolů, jako dosažení realizace 
hodonínské sokolovny zahrnující i pří-
stavbu, úpravy stadionu v Rybářích 
postoupeného roku 1990 Sokolu do 
užívání místní posádkou a dořešení 
restituce jednotě nezákonně odňaté-
ho majetku.
Vydatně se rovněž angažoval v ná-
cviku na XII. a XIII. všesokolský slet 
roku 1994 a 2000 i předcházející jim 
slety župní. Nelze pominout ani jeho 
úsilí o maximální zviditelnění působ-
nosti naší jednoty na veřejnosti. V le-
tech 2000–2003 zastával post prvního 
místostarosty, a když ho stále více se 

hlásící choroba donutila k odchodu do 
ústraní, byl ctěn titulem čestný sta-
rosta.
Vše, co vykonal, hodnotilo jako vý-
znamný společenský přínos pro Hodo-
nín i představenstvo města, jež mu za 
rok 2007 vyjádřilo vysoké uznání udě-
lením Ceny města Hodonína. Bratr Voj-
těch Kopeček zůstane nesmazatelně 
zapsán v jeho historii a trvale zacho-
ván v galerii význačných sokolských 
předáků. Čest jeho památce.

Miloš Hynek
vzdělavatel T. J. Sokol Hodonín

V sobotu 2. dubna 2016 se bzenec-
ká veřejnost 
a řady sokol-
stva naposle-
dy rozloučily 
s bratrem 
Břetislavem 
Kumpánem 
starším.
Narozen 20. čer- 
vence 1927.

Oba jeho rodiče byli sokoly tělem 
i duší, význační činovníci Sokola Bze-
nec. Od raného dětství byl v bzenecké 
sokolovně jako doma, cvičil zde jako 
člen Sokola od 4 let. Jeho maminka 
hrávala v ochotnickém divadle, a když 
bylo třeba obsadit dětské role, využí-
vala syna Břeťu. Ani po okupaci ČSR 
hitlerovským Německem, kdy byl So-
kol zakázán, bratr Kumpán nezahálel 
a sportoval v S. K. Slovan Bzenec. 
Ihned po osvobození a obnově Sokola 
začal cvičit za muže. V té době byl vy-
nikající cvičenec – „nářaďovec″, chtěl 
své zkušenosti předat dalším zájem-
cům, proto se snažil si osvojit i tělo-
cvičné odborné vzdělání. Postupně 
absolvoval pomahatelskou a cvičitel-
skou župní školu a cvičitelskou školu 
ČOS v Praze. Nově získané poznatky 
a vlastní zkušenosti uplatňoval při cvi-
čení dorostenců. 
V r. 1948 absolvoval sletové přebo-
ry v gymnastice jako jediný vybraný 
gymnasta z župy. Ve stejném roce byl 
na XI. všesokolském sletu zástupcem 
vedoucího dorostenců Sokola Bzenec, 
sám cvičil mužská prostná, zúčastnil 
se slavného sletového průvodu. Po 
návratu ze sletu však nastalo rozča-
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Sokolská 
svatba 

V sobotu 23. dubna 2016 se na 
zámku v Tovačově provdala sest-
ra Zuzana Zikmundová, náčelnice 
Sokolské župy Prostějovské. Vzala 
si náčelníka Sokolské župy Prostě-
jovské bratra Josefa Špačka. Bla-
hopřejeme!

-red-

Blahopřání

Dne 7. ledna letošního roku se v ob-
divuhodné duševní i fyzické kondici 
dožila devadesáti let místonáčelnice 
T. J. Sokol v Hodoníně sestra Jiřina 
Jurásková.
Narodila se v roce 1926 ve Šlapa-
nicích. Do sokolských řad vstoupi-
la v roce 1933 v Čelechovicích na 

Hané. Vedle cílevědomého pěstová-
ní fyzické zdatnosti (v duchu Tyršova 
hesla V zdravém těle zdravý duch) 
uvědoměle přijímala také sokolskou 
výchovu k vlastenectví, jímž byl zvlášť 
silně prodchnut X. všesokolský slet 
roku 1938 v Praze, kde poprvé účin-
kovala na strahovském stadionu. 
Podbarvovala jej atmosféra odhodlání 
k boji na obranu republiky, ohrožené 
agresivitou hitlerovského Německa. 
Po osvobození z nacistické poroby roku 
1945 se stala příslušnicí reaktivované 
T. J. Sokol v Čelechovicích na Hané, 
kde se od počátku projevovala jako 
pilná cvičitelka. Tělocviku zůstala věr-
na i v obdobích, kdy ČOS byla úředně 
odkázána k nucené odmlce.
V roce 1990, po sametové revoluci, 
ihned nabídla svoje síly zdejší obnove-
né sokolské jednotě. Vzhledem k per-
fektnímu plnění svých úkolů a mno-
hostranné iniciativě byla v roce 1993 
zvolena náčelnicí jednoty a o dva roky 
později do téže funkce v rámci Sokol-
ské župy Slovácké. S elánem se vždy 
zapojovala do regionálních příprav na 
župní i všesokolské slety nebo lokální 
akce, zejména akademie k význam-
ným sokolským výročím. Mimo jiné 

v 71 letech vystupovala v ladných 
prostných cvičeních roku 1997 na 
dvoře hodonínského zámečku, která 
poutavě obohacovala vernisáž vý-
stavy k 125. výročí založení Sokola 
v Hodoníně, instalované tam v pro-
storách Masarykova muzea.
Ochotně vždy pomáhala radou, kro-
mě jiného třeba vzdělavateli doko-
nalým přehledem o činnosti i časech 
cvičení jednotlivých oddílů, k nimž 
byly připojovány vzdělavatelské de-
setiminutovky. Do roku 2004 zastá-
vala navíc ještě odpovědnou úlohu 
sokolnice.
V roce 1994 nechyběla mezi cvičenci 
po pětačtyřicetileté pauze opět kona-
ného XII. všesokolského sletu v Praze.
Za své zásluhy obdržela v roce 1998 
pamětní medaili Za věrnost Soko-
lu a v roce 2006 bronzovou medaili 
ČOS. 
Přejeme jí ještě dlouhá léta spokoje-
ného života a radostné seberealizace 
v sokolení, jak říkával nejproslulejší 
hodonínský rodák.

Miloš Hynek,
vzdělavatel T. J. Sokol Hodonín

rování. Na udání jednoho bzeneckého 
občana (rovněž účastníka sletu) bylo 
Akčním výborem Národní fronty vy-
loučeno 19 členů bzeneckého Sokola, 
Břeťa Kumpán i jeho maminka byli 
mezi nimi, se zákazem jakékoliv spor-
tovní činnosti.
Po politických změnách na konci roku 
1989 byl 7. ledna 1990 svolán do Pra-
hy ustavující sjezd Sokola. Mezi účast-
níky sjezdu byli i manželé Kumpáno-
vi. Následně pak 1. března 1990 byla 
obnovena Tělocvičná jednota Sokol 

Bzenec. Starostou jednoty byl zvolen 
Břeťa Kumpán. Po obnovení župy Ko-
menského se Břeťa stal členem před-
sednictva, později byl také členem 
předsednictva župy Slovácké (po ad-
ministrativním přeřazení jednoty So-
kol Bzenec v rámci kraje). V počátcích 
obnovy Sokola nebyl žádný materiál 
ke školení cvičitelů, bratr Kumpán jej 
proto sám připravil. Pod jeho vede-
ním se rozvíjela činnost bzeneckého 
Sokola. Pořádala se veřejná cvičení, 
výlety, nacvičovalo se na nadcházející 

slety, rovněž se připravovaly zájezdy 
na sokolské akce do zahraničí. Všeho 
se bratr Kumpán aktivně zúčastňoval, 
také jako cvičenec na sletech. Napo-
sledy cvičil na XIV. všesokolském sle-
tu v r. 2006. I přesto, že se zdravot-
ní stav nadále zhoršoval, jeho zájem 
o činnost Sokola neustával. Zemřel 
25. března 2016. Do rakve byl na své 
přání uložen v sokolském kroji.

Čest jeho památce!
Josef Ženata, Sokol Bzenec
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