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Léto máme za sebou a jen 
dny a hodiny nás dělí od no-
vého školního a také cvičeb-
ního roku. I když prázdniny 
a letní dovolené mají sloužit 
k odpočinku a nabrání no-
vých sil, pro sokoly a sokol-
ské jednoty neznamená slovo 
odpočinek lenošení, ale pře-
devším příležitosti k novým 
aktivitám, k pobytu v přírodě, 
k získávání nových poznatků 

a zážitků. Vypovídají o tom i zprávy, kte-
ré nám zaslali naši dopisovatelé a které si 
můžete v tomto čísle časopisu přečíst. A od 
minulého vydání v červnu se toho odehrálo 
vskutku hodně – například řadu akcí při-
pravil Sokol Pardubice ke svému 150. výro-
čí, v medailové žně se proměnilo červenco-
vé mistrovství České republiky pro písecké 
kanoisty, atletický dorostenec Jan Doležal 
vybojoval na mistrovství světa bronzovou 
medaili... 
Nejdůležitější akce se ale odehrály ještě 
před prázdninami – finále přeboru ČOS 
v sokolské všestrannosti, výrazné a úspěš-
né vystoupení sokolů na akci „Česko se 
hýbe, cvičí a tančí”, oslavy 150 let Sokola 
ve Slovinsku. Neslavili ale jen v Pardubi-
cích a ve Slovinsku. Svá jubilea si připome-
nuli v Jevíčku, stejně jako ve Vsetíně.
Nesporně nejvýznamnější akcí letošního 
roku se stal 10. sjezd České obce sokolské, 
který zvolil nové vedení ČOS, zhodnotil 
uplynulé tříleté funkční období, určil hlavní 
úkoly a cíle pro následující roky a rozho-
dl o uspořádání XVI. všesokolského sletu 
v roce 2018 spojeného s oslavami 100. 
výročí vzniku samostatného státu. Sjezd 
se rovněž zabýval přípravou a prací na ne-
zbytných změnách spojených s novým Ob-
čanským zákoníkem. 
Právě tento bod jednání sjezdu přináší 
pro sokolské činovníky řadu úkolů, které 
je nezbytné do konce letošního roku spl-
nit, tedy do doby, než 1. ledna 2014 začne 
platit nový Občanský zákoník, který v sobě 
mimo jiné obsahuje také transformaci ob-
čanských sdružení na spolky. A právě toto 
nové legislativní ustanovení generuje po-
žadavek na změnu Stanov ČOS a na re-
gistraci všech žup a tělocvičných jednot 
jako samostatných pobočných spolků ČOS. 
Času tedy moc nezbývá, a tak práce na 
tomto úkolu se stává prioritou zbývajících 
měsíců letošního roku.

Zdeněk Kubín
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Jako hosté se sobotního zahá-
jení sjezdu zúčastnili náměstek 
ministra školství, mládeže a tě-
lovýchovy Jan Kocourek, před-
seda Českého olympijského vý- 

boru Jiří Kejval a předseda Sdružení 
sportovních svazů ČR Zdeněk Ertl, kte-
ří ve svých příspěvcích sjezd pozdravi-
li, ocenili význam České obce sokolské 
v dnešní společnosti a v českém spor-
tovním prostředí a rovněž se zmínili 
o změnách, k nimž v současném čes-
kém sportovním prostředí dochází, a to 
zejména v oblasti financování českého 
sportu. Po těchto slavnostnějších oka-
mžicích začala práce sjezdu naplno – 
zprávami starostky ČOS, náčelníka a ná- 
čelnice ČOS, předsedy odboru sportu 
ČOS, vzdělavatele ČOS a dalších členů 
Předsednictva ČOS. Sjezd hodnotil vý-
sledky uplynulého tříletého funkčního 
období, které bylo výrazně pozname-
náno změněnými vnějšími podmínkami 
– zejména v souvislosti s hospodářskou 
krizí a situací ve společnosti Sazka, ale 
v němž se také konal úspěšný XV. vše-
sokolský slet a oslavy 150 let od vzniku 
Sokola.
V podvečer prvního dne jednání sjez-
du se sešel na svém 1. zasedání Výbor 
České obce sokolské, který zvolil nové 
Předsednictvo ČOS.

Konal se 10. sjezd
České obce sokolské 
Volba nového vedení 
České obce sokolské, 
zhodnocení uplynulého 
tříletého funkčního období, 
určení hlavních úkolů 
a cílů pro následující 
roky, příprava a práce 
na nezbytných změnách 
spojených s novým 
Občanským zákoníkem, 
rozhodnutí o uspořádání 
XVI. všesokolského sletu 
v roce 2018 spojeného 
s oslavami 100. výročí 
vzniku samostatného státu 
– tak lze ve stručnosti 
shrnout výsledky jednání 
10. sjezdu České obce 
sokolské, který se konal 
v sobotu a v neděli
22. a 23. června
v Kongresovém sále 
Fakulty tělesné výchovy 
a sportu UK v Praze.

Výbor zvolil starostkou České obce so- 
kolské sestru Hanu Moučkovou, 1. mís-
tostarostou bratra Oldřicha Lomeckého 
a místostarostou bratra Jiřího Juřenu. 
Jednatelem ČOS byl zvolen bratr Mi-
roslav Kroc, náčelníkem ČOS je bratr 
Petr Svoboda, náčelnicí sestra Lenka 
Kocmichová, předsedou odboru sportu 
ČOS bratr Petr Syrový a vzdělavatelem 
ČOS bratr Zdeněk Mička. Dalšími členy 
třináctičlenného Předsednictva byli zvo-
lení bratři a sestra Josef Těšitel, Hele-
na Rezková, Pavel Kramoliš, Martin Vlk 
a Tomáš Kučera. Tato volba představu-
je i výrazné omlazení Předsednictva, 
když jeho členy jsou 33letý Martin Vlk 
a 35letý Tomáš Kučera. V neděli sjezd 
zvolil novou sedmičlennou kontrolní ko-
misi ve složení: bratři Pavel Bolek, Ja-
kub Otáhal, Jiří Koláček, Jan Materna, 

Nově zvolené Předsednictvo ČOS na společné fotografii
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Stanislav Šikola, Oldřich Šlezinger, ses-
tra Otilie Týmalová. Na prvním jednání 
komise konaném tentýž den v budově 
FTVS  byli zvoleni předsedou KK bratr 
Oldřich Šlezingr a místopředsedou KK 
bratr Jan Materna.
Nedělní jednání sjezdu se především za-
bývalo programovými záležitostmi pro 
nadcházející období. K této problema-
tice vystoupila nově zvolená starostka 
sestra Hana Moučková, která mimo jiné 
hovořila o vztazích s vnějším prostředím 
– s dalšími českými i zahraničními spor-
tovními a společenskými organizacemi 
– i vnitřními, vnitrospolkovými. V této 
souvislosti hovořila o problematice za-
jištění ekonomické stability a finan-

cování sportu, podstatnou část svého 
vystoupení věnovala problematice le-
gislativy, která je v nejbližším obdobím 
pro ČOS klíčová a je spojena s novým 
Občanským zákoníkem, jehož účinnost 
nastává 1. ledna 2014 a který přináší 
transformaci občanských sdružení na 
spolky (včetně spolků pobočných). Tato 
legislativní změna generuje požadavek 
na změnu Stanov ČOS a na registraci 
všech žup a tělocvičných jednot jako 
samostatných pobočných spolků ČOS. 
Starostka ČOS v této souvislosti hovo-
řila podrobněji o souvislostech těchto 
změn a také o úkolech, které je třeba 
v souvislosti s tím do konce letošního 
roku splnit. Na závěr svého jednání při-

jal sjezd usnesení, které mj. obsahuje 
programové úkoly na následující období 
a rovněž rozhodnutí o konání XVI. vše-
sokolského sletu v roce 2018 a osla-
vách 100. výročí vzniku samostatného 
Československa v témže roce. Slav-
nostním vyvrcholením X. sjezdu ČOS 
bylo předání zlatých medailí ČOS, které 
z rukou starostky ČOS převzali zaslou-
žilí členové Sokola jako výraz ocenění 
jejich práce a zásluh o rozvoj sokolské-
ho hnutí a šíření sokolských myšlenek. 
Předána zde rovněž byla Cena fair play 
A. Hudce. Zlaté medaile ČOS převza-
li tito bratři a sestry (případně jejich 
rodinní příslušníci či zástupci župy): 
Lenka Kocmichová (Sokol Královské Vi-
nohrady, župa Jana Podlipného), Zde-
něk Svoboda (Sokol Karlín, župa Jana 
Podlipného), Vlasta Třešňáková (Sokol 
Pražský, župa Scheinerova), Jaroslav 
Šplíchal (in memoriam, Sokol Chrudim, 
župa Východočeská-Pippichova), Fran-
tišek Hrbáček (Sokol Trnovany, župa 
Krušnohorská-Kukaňova), Bořivoj Sopr 
(Sokol Brandýs nad Labem, župa Bará-
kova), Jiří Němec (Sokol Havířov, župa 
Beskydská Jana Čapka), Jiří Krejčiřík 
(Sokol Uherský Brod, župa Komen-
ského), Bohumil Gondík (Sokol Pyšely, 
župa Barákova), Dagmar Fischerová 
(Sokol Praha Vršovice, župa Jana Pod-
lipného), Taťána Bubníková (Sokol Na 
Mělníce, župa Barákova), Miroslav Ča-
pík (Sokol Plzeň I, župa Plzeňská), Zde-
něk Hlobil (Sokol Veselí nad Moravou, 
župa Slovácká). Cenu fair play A. Hudce 
převzala sestra Lucía Vítová ze Sokola 
Na Mělníce.                                  -red-

Lucía Vítová s Cenou fair play A. Hudce
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■ Již pošesté pořádá 
letos T.J. Sokol Uherský 
Brod, ve spolupráci se So-
kolskou župou M. R. Šte- 
fánika a Tělocvičnou jed- 
notou Sokol Trenčín setká-
ní sokolů moravsko-slo- 
venského pomezí.
Letos se toto tradiční se-
tkání uskuteční v sobo-
tu 14. září. Zváni jsou 
všichni sokolové – nejen 
ti blízcí, ale i vzdálenější 
– i přátelé Sokola.
Sraz účastníků je v uve-
dený den v jedenáct ho-
din u památníku česko-

-slovenské vzájemnosti 
a mohyly Josefa Vavrouš-
ka.
Po přivítání, pozdravech 
a vzájemném poznávání 
pokračuje setkání u Ho- 
lubyho chaty, nebo u „Kr- 
bu” při hudbě a zpěvu až 
do odjezdu či odchodu.
Další informace můžete 
získat na www.sokol.eu, 
e-mailem:
t.j.sokolub@seznam.cz, či 
telefonicky: 776 756 163 
(H. Leblochová), 737 942 
499 (Z. Koktová ).     

-red-

■ Na sobotu 6. července připravila so-
kolská župa Podkrkonošská-Jiráskova 
na Bohdašíně pietní vzpomínku na po-
pravené odbojáře ze skupiny S-21-B.
K akci se připojil také Svaz bojovníků 
za svobodu a členové Spolku vojenské 
historie T-S 20 Pláň.
Ve sváteční sobotní dopoledne si na-
šlo na Bohdašín cestu přes sedmde-
sát účastníků. Ke slavnostnímu rázu 
akce přispěla účast krojovaných soko-
lů, kteří stáli čestnou stráž u pomníku, 
a také vojenská jednotka, která vzdala 
popraveným hrdinům čest vystřelením 
čestné salvy. Květiny k pomníku položi-
li zástupci župy Podkrkonošské, Svazu 
bojovníků za svobodu a plukovník v zá-
loze Jiří Pavel, který se účastnil v Anglii 
společného výcviku s výsadkáři opera-
ce SILVER A.
Vzdělavatelka župy P. Špatenková při-
pomněla události, které se staly právě 
před 71 lety. Vyslovila obdiv a úctu li-
dem, kteří přes nebezpečí ztráty svobo-
dy a života svého i svých blízkých byli 
ochotni udělat něco pro svobodu vlasti. 
Slíbila, že na jejich oběti se nikdy ne-

Vzpomínka na
popravené 
odbojáře  

Pozvání na 
Velkou Javořinu 

zapomene a jejich odkazu 
věrni zůstaneme. Účast-
níci shromáždění na závěr 
zazpívali národní hymnu.
Poté položili účastníci 
květiny k pomníčku ro-
diny Burdychovy v Kon- 
činách. Zde pozdravil pří-
tomné starosta Sokola 
Rtyně v Podkrkonoší Pa-
vel Blažek a Milan Andres, 
předseda okresního výbo-
ru Českého svazu bojov-
níků za svobodu. 

-pš-
foto J. Sixtová

Inzerce
Tělocvičná jednota Sokol Padochov prodá nepoužívanou trampolínu. Rozměr plát-

na 360× 160 cm. Celkový rozměr s pružinami a konstrukcí (trubky o pr. 60 mm) 

je 440× 240 cm. Mob: 604 726 714, e-mail: mi.ruza@seznam.cz 
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■ Tělocvičná jednota Sokol Pardubi-
ce si v letošním roce připomíná 150 let 
od svého založení. První část oslav vy-
vrcholila o víkendu 22.–23. června pod 
názvem Pod křídly Sokola. 
Dopoledne patřilo dětskému dni pro han-
dicapované, největší nápor ovšem zažil 
sportovní areál Na Olšinkách odpoledne 
při dětském dni. Na děti všech věko-
vých kategorií čekalo šestnáct disciplín. 
K řadě z nich bylo využito i vybavení 
zmodernizovaného areálu, jako je ho-
rolezecká stěna nebo opičí dráha. „Děti 
mohly také skládat puzzle z motivu vy-
tvořeného ke 150. výročí Sokola. Ve vý-
tvarné dílně zase modelovaly sokolí drá-
py, vyráběly sokolí hnízda, nebo z krabic 
stavěly sokolovnu. V divadelním koutku 
mohly také několikrát za odpoledne vi-
dět interaktivní pohádku v podání her-
ců Divadla Exil,” říká starostka jednoty 
Lenka Pařízková. Program pro děti uza-

vřela podvečerní maš- 
karní diskotéka pro děti, 
kterou zpestřil pestrý 
program plný soutěží, 
recitací, ale hlavně tance. 
Vrcholem prvního dne pak byla beze-
sporu derniéra představení Divadla Exil 
Limonádový Joe. 
Neděle patřila premiérovému ročníku 
míčového víceboje dvojic. Soutěžilo se 
ve třech kategoriích – mužích, ženách 
i mixech, a to v pěti disciplínách – no-
hejbalu, streetbalu, volejbalu, badmin-
tonu a pétanque. Červnovými akcemi 
ale oslavy 150 let Sokola v Pardubicích 
ani zdaleka nekončí. Už první srpnový 
víkend se v Pardubicích uskutečnil vel-
ký florbalový turnaj – 12. ročník Sokol 
Cupu,  na konci prázdnin to pak byl vo-
lejbalový turnaj dorostenek a 19. září to 
bude tradiční drakiáda, sokolení a rodin-
né sportovní hry. „Svoji činnost budeme 

také prezentovat v průběhu Městských 
slavností na Pernštýnském náměstí ve 
čtvrtek 26. září,” říká tajemnice jedno-
ty Pavla Avramová. Vrchol celého roku 
je naplánovaný na sobotu 28. září, kdy 
se pod názvem Na křídlech Sokola usku-
teční den otevřených dveří, přednáška 
o historii pardubického Sokola a také 
výstava věnovaná tomuto významné-
mu výročí. Hlavním bodem ovšem bude 
Slavnostní večer ke 150 letům Sokola 
Pardubice zakončený bálem. Připrave-
ný bude také slavnostní křest kalendá-
ře pro rok 2014, jehož autorem bude 
známý pardubický fotograf Tomáš Ku-
belka, a křest publikace připravované 
k významnému jubileu ve spolupráci 
s Klubem přátel Pardubicka.           -red-

■ Vzdělavatelský odbor a Věrná garda 
T.J. Sokol Přerov uspořádali 9. července 
výjezdní zasedání do Lověšic. Jejich cí-
lem bylo seznámit se s postupem prací 
na rekonstrukci tamní sokolovny a nalézt 
způsob, jak pomoci znovu začínajícím lo-
věšickým sokolům v jejich činnosti. 
Hned cestou do sokolovny konstatova-
ly členky vzdělavatelského odboru, že 
lověšičtí sokoli to nebudou mít snadné. 
Na tuto myšlenku je přivedl pohled na 
opravenou fasádu Dělnického domu, je-
hož sál nabízí místním zájemcům různé 
možnosti společenského vyžití a v na-
bídce příležitostí se tak může stát pro 
sokolovnu velkou konkurencí. O dalších 
problémech, se kterými se třicetičlenný 
Sokol Lověšice potýká, informovala pře-
rovskou návštěvu starostka jednoty ses. 
Zdenka Komárková. Při následující pro-
hlídce přítomní konstatovali, že staveb-
ní práce na rekonstrukci sokolovny jsou 
téměř hotové a vedle určitých drobností 

zbývá jen vymalovat a polo-
žit podlahovou krytinu. 
Na dokončení těchto prací 
však lověšická mládež ne-
čeká. Už dnes řada dospíva-
jících děvčat a chlapců hraje 
v sále stolní tenis na stole, 
který zapůjčil jednotě místní 
občan pan Tobolík. K dispo-
zici je i další, zatím nevyuží-
vaný pingpongový stůl. Zájemci si také 
mohou vyzkoušet hod míčem na basket-
balový koš a muži Sokola se scházejí na 
obnoveném hřišti zahrát si nohejbal. 
Problém však je, že ne všichni, kteří 
by se chtěli v sokolovně sportovně vy-
žívat, se chtějí stát členy Sokola. Snad 
postupem času se jimi stanou, ale sami 
k tomu musí dospět. „Zatím proto nečle-
ny Sokola ze sálu moc nevyháním, ani 
ke členství netlačím,” vysvětlila svůj 
postoj ses. Komárková. Po prohlídce 
sokolovny a při posezení ve stínu lip na 

sokolské zahradě jsme spolu se ses. Ko-
márkovou společně hledali způsob, jak 
lověšickým sokolům můžeme pomoci 
v rozvíjení jejich činnosti a zároveň při 
prohlížení starých fotek jsme vzpomína-
li na někdejší slávu lověšického Sokola. 
Bylo dohodnuto podílet se na programu 
slavnostního otevření rekonstruované 
sokolovny a než se najdou místní cviči-
telé, pomoci lověšickým i našimi přerov-
skými cvičiteli.         

Miroslav Rozkošný,
foto Ivana Jelínková

Pardubičtí slaví 
sportem i kulturou 

Přerovští sokolové na 
návštěvě v Lověšicích 
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Zpravodajství Zprávy z žup

Letos je tomu 120 let, kdy byla v Jevíčku založena 
sokolská jednota, a také 150 let, kdy ve městě vzniklo 
ochotnické divadlo. Oslavy těchto výročí vyvrcholily  
v Jevíčku o víkendu 22.–23. června.

■ Od konce letošního května až do 
konce roku se ve vsetínském muzeu 
koná výstava o historii a činnosti Sokola 
na Vsetíně. Její vernisáž se uskutečni-
la 28. května, tedy přesně v den, kdy 
před 120 lety byla ve Vsetíně založena 
tělocvičná jednota Sokol.
O založení Sokola ve Vsetíně se za-
sloužil Michal Urbánek, který studoval 
v Olomouci, Brně a v Praze, kde se také 
horlivě zapojoval do kulturního, národ-
nostního, především však do sokolské-
ho života. Ten také předsedal ustavující 
valné hromadě, na níž byl zvolen sta-
rostou tělocvičné jednoty – a tuto funk-
ci vykonával až do své smrti. Historie 
i činnost vsetínské sokolské jednoty se 
stala součástí dějin města a zaujímala 
také významné místo v jeho společen-
ském, sportovním a kulturním životě.
Vedle pravidelných cvičení také kino, 
divadelní a loutková představení, kon-
certy sokolského pěveckého sboru 
a tamburašů, dramatického odboru, 
loutkové divadlo, šibřinky, humorná 
čtení, akademie, veřejná cvičení, řada 
zábavných akcí, mikulášská, letní cviči-
ště a zimní  kluziště, to vše jsou aktivity 
Sokola na Vsetíně v letech a prvních de-
setiletích po jeho založení. Nebylo však 
dopřáno naplnit všechny roky 20. sto-
letí činorodou a plodnou prací. Světo-

■ Program oslav zahájil již v pátek tra-
diční „Noční pochod na Hušák, memo-
riál MVDr. Jindřicha Kleibla”, na který 
vyrazilo kolem 80 účastníků. V sobotu 
pokračovaly oslavy v jevíčské syna-
goze vernisáží výstavy s historickými 
fotografiemi a materiály. Byla předsta-
vena vlajka jevíčských sokolů, jež byla 
doplněna o chybějící hlavici s motivem 
sokola, kterou nesli jevíčští sokolové 
v dobových krojích. Kulturní program při 
vernisáži navštívilo asi 70 návštěvníků, 

Oslavy jevíčských jubileí    

Výstava připomněla 120 let 
Sokola na Vsetíně   

kteří si kromě projevů a kulturního pro-
gramu, zajištěného žáky a učiteli ZUŠ 
Jevíčko, i krátce zacvičili pod vedením 
náčelníka br. Koliska v rámci připravené 
divadelní scénky zachycující mimořádné 
zasedání výboru T. J. Sokol Jevíčko z let 
1901–1910, kdy byla jevíčská jednota 
požádána o vyslání zástupce do  výpra-
vy na dobytí severního pólu. Odpoled-
ne pokračoval program ve sportovním 
duchu v areálu Žlíbka, kde proběhl pod 
dohledy instruktorů nácvik techniky nor-

dic walking a někteří ze zhruba stovky 
účastníků se po zvládnutí techniky této 
chůze vydali na procházku na Kalvárii 
v Jaroměřicích, kde si prohlédli barokní 
poutní kostel. Večer pokračoval program 
vystoupením skupiny „Proč ne band” ve 
Žlíbkách. Oslavy výročí ukončil v ne-
děli závěrečný program s vystoupením 
zhruba 200 cvičenců v pěti sletových 
skladbách. Hlavní program zahájil ná-
stup všech cvičenců a vlajkonošů v his-
torických krojích při tónech skladby J. Su- 
ka. Na historický prapor T. J. Sokol Je-
víčko byla umístěna slavnostní stuha 
ČOS k výročí oslav a stuha za účast je-
víčských cvičenců na letošní květnové 
akci Sokolové pod Řípem. Po vystoupení 
cvičenců pokračoval program vystoupe-
ním dechové hudby Malohanačka.

F. Bušina, starosta T.J. Sokol Jevíčko

vé války a období komunistické totality 
znamenaly útlum až úplné znemožnění 
jakékoliv činnosti. K jejímu obnovení 
došlo až po listopadu 1989 – ustavující 
schůze obnovené jednoty se konala 20. 
června 1990.
V současnosti má Sokol na Vsetíně od-

díly všestrannosti a oddíly sportovní 
gymnastiky, taneční, stolního tenisu, 
volejbalu a dálkových běžců. Jednota 
má 436 členů a je největší v župě Va-
lašské – Fr. Palackého

-red-

Z vernisáže výstavy o historii vsetínského Sokola
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Zpravodajství Zprávy z žup

Odměnou je úsměv a radost dětí 

Dolní Beřkovice
Již 7. dětský den organizoval letos So-
kol Dolní Beřkovice společně se základ-
ní školou a obecním úřadem. Červnové 
povodně ale způsobily, že letos se konal 
až 22. června, když kvůli velké vodě 
museli organizátoři dvakrát upravovat 
jeho termín. I přes tyto skutečnosti se 
Dětský den vydařil a účastníci byli vel-
mi spokojeni s celkovou úrovní a při-
praveností. Výmluvné pohledy capartů, 
školáků napověděly, jak moc se jim 
v areálu Sokola líbilo. Vyzařoval z nich 
úsměv. Bez výjimky. Děti se očividně 
nenudily, a to nejen na osmi stanoviš-
tích, na nichž se snažily poznat zvířata 
nebo namalovat křídou své momentální 
nápady. Na slalomové trati se upalova-
lo na koloběžkách o sto šest. Pavouci 
by mohli závidět, jak si děti pohrály 
při podlézání pod sítí, jak si bravurně 
vedly při závodech v pytlích. Kuželky? 
Padaly jak zralé hrušky! Šašek si „užil” 
své. Děti se do něj trefovaly téměř 
s neomylností. Kolem maskérky bylo 
neustále živo. Stejně jako na nedaleké 
skluzavce. I dospělák musel smeknout 
před malými kumštýři, kteří vytváře-
li z balonků nejroztodivnější zvířátka. 
Zbývá snad jediné. Zatleskat a smek-
nout před těmi, kteří neberou pocity 
dětské duše, natož její radost, pouze 
jako formální povinnost.

Mojmír Strachota
a Emil Vašíček 

Nejen pravidelné šibřinky 
či mikulášské, ale také
Den dětí je pro mnohé 
jednoty příležitostí připravit 
pro děti – a to nejen pro 
malé sokolíky, ale také 
další „drobotinu” 
z okolí - zajímavý 
program. O některých 
z nich nám napsali i naši 
dopisovatelé.

V zámeckém
parku Žleby
Pohádkový les? Aby se povedl, je po-
třeba mít k dispozici krásnou krajinu 
a partu nadšených lidí, kteří jsou ochot-
ni obětovat svůj volný čas k tomu, aby 
potěšili pár prťat a připravili pro ně ne-
zapomenutelné odpoledne. A to všech-
no u nás ve Žlebech máme. Nádherný 
zámecký park, kterým protéká řeka 
Doubrava s romantickým splavem i vo-
dopády. A sokoly – nadšené, připravené 
ke každé legraci a navíc schopné při-
táhnout i své kamarády a známé.
Ještě nedávno jsem si myslela, že 
k úspěšnému pohádkovému lesu je 
nutné i krásné (nebo alespoň přiměře-
né) počasí. Ale jak jsem zjistila 1. červ-
na, podmínkou to není. Byla sobota, 
MDD, a nejen u nás doma, ale i v ostat-
ních rodinách „pohádkových bytostí” se 
každou chvíli zahlíželo k oknu a řešila 
se zásadní otázka: Převlékat – nepře-
vlékat? Bude pršet – nebude? Do po-
slední chvíle nebylo jisté, jak to dopad-
ne, a teprve když jsme se hodinu před 
vypuknutím akce sešli a pršelo jen tak 
„trochu” rozhodli jsme se – zkusíme to!
Uvidíme, zdali nějaké děti vůbec při-
jdou. Tyto obavy jsme opravdu mít ne-
museli. Před půl druhou už stála před 
parkem řada nedočkavých dětí a jejich 
rodičů. Děti v pláštěnkách a holinách, 
rodiče s deštníky. Obdobné vybave-

ní měly i všechny pohádkové postavy. 
Bránou v zámeckém parku nakonec 
prošlo více než 160 dětí, celkem kolem 
pěti set lidí. Vzhledem k velikosti naší 
vesničky a vzhledem k počasí – oprav-
du hodně.
Devátý ročník našeho pohádkového 
lesa byl propršený, ale úspěšný. „Do 
pohádky tě pustím, jestli dokážeš od-
nést vajíčko na lžíci. Dokážeš?” Většina 
dětí úkol úspěšně splnila a ti, kterým 
cestou upadlo? Ocenili jsme snahu, to 
víte, že šly také… Pak už stačilo jen 
pořádně uhodit do gongu, to „aby prin-
cezny věděly, že už jdeš…” a šup do po-
hádky!
Ale nebyly to jen princezny, na užaslé 
děti čekali kosí bratři, Krakonoš, čerti, 
Růženka, trpaslíci, vodníci, Rumcajs 
s Mankou, motýl Emanuel, šmoulové, 
krteček, bába z perníkové chaloupky 
a další a další. U každé zastávky plnění 
úkolů a nezbytné razítko, u čertů ti sta-
tečnější mohli ochutnat i na pekelném 
sporáku čerstvě upečenou topinku…  
(letos pro nemoc chyběl Otesánek, ten 
vloni rozdával koblihy).
Úkoly byly zapeklité – zavázat Cipísko-
vi botu, pomoct Trautenberkovi uklidit 
seno… U posledního úkolu usměvavé 
kouzelné babičky s balíčky sladkostí za-
vršily úspěch celé akce.

 Eva Procházková
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Zpravodajství Zahraničí

Oslavy tohoto výročí se 
uskutečnily ve dnech 14.– 
–15. června.
Vzhledem k tomu, že při 
jejich příležitosti byla na-

plánovaná i schůze rady Světového 
svazu sokolstva, byly hosty oslav i de-
legace dalších šesti sokolských organi-
zací z Evropy i Ameriky. 
Oficiální část začala slavnostním veče-
rem se zdravicemi významných hostů, 
oceněním vynikajících členů slovinské-
ho Sokola a vernisáží výstavy z histo-
rie Sokola.
Následujícího dne, v sobotu 15. červ-
na, jsme byli oficiálně přijati na lublaň-
ské radnici primátorem města, vzápětí 
jsme už ale spolu s ním přihlíželi sle-
tovému průvodu, který pochodoval ko-
lem radnice. Pak rychlý přesun na sta-
dión, protože slet slovinského Sokola 
začínal přesně v šest. Slet slovinské-
ho Sokola se od toho našeho lišil. Že 
celkovým počtem účastníků, je jasné, 
lišil se i obsahem: byla to velmi pestrá 
směsice různých individuálních, skupi-
nových i hromadných vystoupení, pře-
vážně gymnastických, ale také ukázky 
bojových umění a hudebních těles.
Jak vysokou prestiž Sokol ve Slovinsku 
má, dokládá skutečnost, že sletu byl 
přítomen prezident Slovinské republi-
ky, který předal do rukou starosty So-
kolského svazu Slovinska br. Dejana 
Crnka vysoké státní vyznamenání pro 
tuto organizaci. Přestože to byl, jak 

Oslavy 150 let Sokola 
ve Slovinsku 
Již v minulém, tištěném vydání časopisu 
Sokol jste se mohli dočíst o tom, že 
ve Slovinsku vznikla první sokolská 
organizace mimo území českých zemí,
a to již v roce 1863. Slovinští sokolové 
měli tedy letos příležitost, stejně jako my 

jsem již zmínil, slet jiný, měl vynikající 
úroveň a řada použitých forem a režij-
ních nápadů by mohla být inspirací pro 
každého. 
Schůze rady Světového svazu sokolstva 
(SSS) v neděli 16. června proběhla za 
řízení starostky SSS ses. Hany Mouč-
kové. Věnovala se jak spolupráci člen-
ských organizací za uplynulý rok, tak 
společným plánům na období příští. 
Nový žadatel o přijetí do SSS Sokolská 
unie Slovenska nebyla po hlasování pří-
tomných delegací přijata.

Text a foto Vladimír Dostál

vloni, oslavit 150. výročí 
své existence. Tou první 
slovinskou jednotou byl 
Južni Sokol – Narodni dom 
v Lublani.
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Sport pro všechny, sokolská všestrannost

Přihlásilo se celkem 196 závodníků 
(o 14 více než vloni) z 23 sokolských 
žup. Dále se zúčastnilo 39 cvičitelů (do-
provod závodníků), 81 rozhodčích a 46 
osob pro organizační a technické za-
bezpečení.   
Vyhlášení výsledků, předání medailí, 
diplomů a věcných cen nejlepším zá-
vodníkům se uskutečnilo v neděli od-
poledne v Tyršově domě ve slavnostně 
vyzdobené tělocvičně T1. 
Kompletní výsledky přeboru jsou zve-
řejněny na www.sokol.eu, na tomto 
místě přinášíme seznam přeborníků 
jednotlivých kategorií. 

Přeborníci a přebornice ČOS v sokolské 
všestrannosti za rok 2012/2013
žákyně III. – Eliška Pešičková, T.J. 
Sokol Milevsko; žákyně IV. – Martina 
Šuková, T.J. Sokol Hořátev; dorosten-
ky – Aranka Chalupníková, T.J. Sokol 
Kunratice; ženy – Aneta Vosejpková, 
T.J. Sokol Poděbrady; žáci III. – Zby-
něk Malec, T.J. Sokol Kladno; žáci IV. – 
Ondřej Rausa, T.J. Sokol Dvůr Králové 
nad Labem; dorostenci – Martin Trn-
ka, T.J. Sokol Čtyři Dvory; muži – Jan 
Šindelář, T.J. Sokol Příbram
Účast ve finále přeboru je srovnatelná 
s účastí v minulých ročnících.  K bez-
problémovému průběhu přispělo pře-
devším dobré organizační zajištění re-

Sokolská všestrannost 
zná letošní přeborníky 
Přesně v polovině 
letošního června, 
o víkendu 14.–15. 6., se 
Praha stala hostitelem 
účastníků finále přeboru 
ČOS ve všestrannosti 
staršího žactva, dorostu 
a dospělých. Přebor se, 
podobně jako v minulém 
roce, konal v Tyršově 
domě, v Nosticově hale 
a ve sportovním areálu 
Fakultní základní školy na 
Barrandově.  

alizované týmem zaměstnanců odboru 
všestrannosti ČOS za pomoci dalších 
dobrovolníků. Jelikož již několik roků po 
sobě máme možnost pořádat jednotlivé 
disciplíny na stejných sportovištích, daří 
se nám postupně „vychytávat” drobné 
nedostatky. Lze hodnotit, že akce má 
stále vzestupnou úroveň a všemi účast-
níky byla hodnocena velmi kladně.

Jarek Kučera,
místonáčelník ČOS, jednatel přeboru

Foto: Marie Brunerová
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Sport pro všechny, sokolská všestrannost

Sokol na „Česko se hýbe, 
cvičí a tančí 2013” 

Zúčastnilo se jí na 2270 cvi-
čenek a cvičenců všech vě-
kových kategorií (od ma-
teřských škol po seniory). 
Hlavním organizátorem akce 

i celého projektu byl Český svaz aerobi-
ku, fitness a tance FISAF.cz za vydatné 
spoluúčasti České obce sokolské, České 
asociace sportu pro všechny a Asociace 
školních sportovních klubů.
Českou obec sokolskou reprezentovalo 
v samostatném bloku 18 pódiových skla-
deb, vybraných z přehlídky pódiových 
skladeb, kterou pořádal odbor všestran-
nosti ČOS 23. března 2013 v Tyr- 
šově domě (viz tabulka).
Z tohoto programového bloku repre-
zentovalo Českou obec sokolskou pět 
pódiových skladeb ve večerním Gala 
programu, který do záznamu snímala 
Česká televize. Původně se počítalo, že 
do televizního záznamu budou zařaze-
ny dvě skladby z každé organizace. Re-
žie však zařadila všech pět sokolských 
skladeb. Z toho plyne, že úroveň pódi-
ových skladeb našich autorů byla velice 
dobrá a v konkurenci obstála. 
Sledování večerního Gala programu se 
rovněž zúčastnila starostka ČOS ses. 
Hana Moučková. Všem zúčastněným 
cvičenkám, cvičencům a autorům jed-
notlivých skladeb patří velké poděková-
ní za vzornou reprezentaci České obce 
sokolské na této mimořádné a konku-
renční akci.

Petr Svoboda, náčelník ČOS
Lenka Kocmichová, náčelnice ČOS
Jarek Kučera, místonáčelník ČOS 

První červnový den 
vyvrcholil v pražské 
O2 Aréně dlouhodobý 
projekt „Česko se hýbe 
ve školách plných 
zdraví”, když jeho 
finálem se  stala akce 
„Česko se hýbe, cvičí  
a tančí 2013”. 

název skladby kategorie T.J. Sokol vedoucí skladby

Berušky předškolní děti Hradec Králové Markéta Koželuhová

Jak vzniká přátelství žactvo Chválkovice  Šárka Iliková
Martina Rychlá

Mája v trezoru mladší žákyně Rychvald Kateřina Matušinská

Bongo Bongo žákyně Strakonice Věra Hrdličková

Ještě si poskočím ženy - seniorky Doubravka Vlasta Zavadilová

Radost pro všechny žákyně, dorostenky Milevsko Jana Šindelářová

Moves Like Jagger ženy Huntířov Lenka Havrdová

Lady Carneval žákyně, dorostenky Milevsko Jana Šindelářová

Dark Angel dorostenky, ženy Olomouc Eva Zmeltyová

Paráda ženy Kolín Jana Sklenářová

Bavíme se gymnastikou dorost, dospělí Písek Martin Matura

Dámičky ženy – seniorky Hronov Jana Ševců

Obraz ženy Praha – Michle Helena Peerová

Láska k pohybu žákyně, dorostenky Praha – Hodkovičky Monika Hantáková

Goťák dorostenky Jičín Eva Šulcová

Pavouci dorostenky, ženy Praha – Michle Helena Peerová

Matamata dospělí Poruba Silva Roháčková

Ostravo! dorostenky, ženy Rychvald Kateřina Matušíková
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■ Již tradiční závody ve šplhu na čtrnácti-
metrovém laně „Velká cena Nového Města 
nad Metují v olympijsko-athénském šplhu” 
se letos konaly již podeváté, a to 16. červ- 
na. Záštitu nad tímto závodem pořáda-
ným Tělocvičnou jednotou Sokol Nové 
Město nad Metují převzalo město Nové 
Město nad Metují. 
Za nádherného slunečného počasí vidělo 
početné publikum úspěšné a nebo neú-
spěšné pokusy závodníků vyšplhat po 

■ Jako každý rok na ukončení cviče-
ní uspořádal Sokol Michle 12. června 
závěrečné představení v Salesián-
ském divadle. Zatančili na něm čle-
nové tanečního studia Sokola Michle 
„Tančit může každý”, které bylo ote-
vřeno v lednu 2011 pod vedením 
sestry Heleny Peerové, náčelnice jed-
noty a autorky sletové skladby „Kon-
trasty”. Studio přináší radost z tance 
dětem i dospělým na různé technické 
úrovni. Zaměřuje se na scénické i ko-
merční směry tance, jako je moderní 
výrazový tanec, lidový tanec, jazz či 
disko. Taneční studio je také největ-
ším centrem „Fitjazzu” v Čechách. 
Naše nejmenší, Malušky, Berušky 
a Světlušky, jsou děti předškolního 
věku. Jejich vystoupení bylo krásné 
a velmi milé a sklidilo nadšený po- 
tlesk vyprodaného hlediště. Dále nám 

Olympijský šplh opět v Novém 
Městě nad Metují 

Sokol Michle
v Salesiánském divadle  

laně do výšky 14 m. Tuto extrémní výšku 
se pokusilo vyšplhat čtrnáct závodníků. 
Z dvanácti úspěšných závodníků si pro 
vítězství došplhal několikanásobný vítěz 
těchto závodů Štěpán Muchka ze Sokola 
Mladá Boleslav v čase 15,74 s, na druhém 
místě v čase 18,00 s skončil Martin Matěj 
z domácího klubu T.J. Sokol Nové Město 
nad Metují. Na třetím místě se umístil Jan 
Král, rovněž z T.J. Sokol Nové Město nad 
Metují, s časem 18,03 s. 
V dalším programu diváci viděli závody 
dívek a chlapců na třímetrovém laně, kde 
v žácích byl nejrychlejší David Žáček ze 
Sokola Pardubice s časem 5,2 s a v žáky-
ních Denisa Hlavatá z Novrch Nové Město 
nad Metují s časem 11,9 s. V závodech 
pro veřejnost na čtyři a půl metru dlou-
hém laně zvítězil Lukáš Král z Nového 
Města nad Metují časem 5,15 s. 
Akce se uskutečnila za finanční podpory 
Královéhradeckého kraje.

Martin Mach,
ředitel závodu a starosta

T.J. Sokol Nové Město nad Metují 

předvedla své taneční umění skupina 
Tamuka I a II, jsou to děti mezi 6 a 8 
roky. Skupina Jazzinky se věnuje jaz-
zovému a modernímu tanci. A jako 
naší poslední je skupina dospělých 
„Freedance”, která je souborem scé-
nického tance. Každoročně se účastní 
různých tanečních přehlídek a kon-
certů. Se skladbou  „Pavouci” letos 
úspěšně reprezentovala Sokol v pro-
jektu „Česko se hýbe, cvičí a tančí”, 
byla vybrána mezi pět nejlepších sku- 
pin ČOS. V divadle vystoupila též 
skupina Demo Jitky Žaloudkové a ta- 
neční a pohybové studio Zuzany 
Štarkové, naši hosté. Celé představe-
ní připravily Helena Peerová a Moni-
ka Čižmáriková. Poděkováním jim za 
tuto záslužnou  práci byl neutuchající 
potlesk zaplněného hlediště.

Text a foto Marie Brunerová
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■ Prázdniny nastaly nejenom školákům. 
Dvouměsíční volno jsme si dopřály i my, 
oddíl „starší ženy”, z T.J. Sokol Nový By-
džov. Červen bývá ve školách vybočením 
z běžných povinností a ve znamení vel-
kého očekávání a těšení. I my, sokolky, 
jezdíme v té době na výlety. 
Ten první byl naplánován ke 400 let staré-
mu Vojtěchovu dubu ve Skřivanech, spo-
jený s „opékačkou” u nedalekého srubu. 
Byl to cyklo-výlet, takže jedno orosené 
malé pivko na závěr bylo opravdu jen na 
uhašení žízně.
Také počasí se konečně umoudřilo, proto 
se mohla konečně uskutečnit dlouho oče-
kávaná akce, a to výstup k vodojemu. Vý-
stup je správné označení, neboť vodojem 
ve Starém Bydžově je snad jediný kopec, 
ze kterého je překrásný výhled do široké-
ho okolí a hlavně na Masarykovo náměs-
tí. Opět to byl výlet na kolech, spojený 
s nutnou jízdou zručnosti. 
Vyučovací hodiny ve školách bývají v sa-
mém závěru školního roku pohodové. Tak 

■ Již druhý ročník sportovní sou-
těže „Hry bez hranic” uspořádal 
v sobotu 15. června ve dvoře rad-
nice Sokol Napajedla. Mohli se do ní 
přihlásit jak rodinné týmy, tak týmy 
složené jen z dětí, kdy v obou kate-
goriích na věku nezáleželo. 
Her se zúčastnilo dvanáct týmů ro-
din a tři týmy dětí. Pro všechny zá-
vodící bylo připraveno pět stanovišť 
určených pro tříčlenné štafety s ča-
sovým limitem 2,5 minuty. Každé 
stanoviště mělo svůj úkol, za jehož 
splnění týmy dostávaly body. Všech-
ny získané body každého družstva 
se nakonec sečetly a měli jsme ví-
těze.  Za rodinný tým se na prvním 
místě umístili Janoškovi, druhé mís-
to obsadili Maniakovi a třetí místo 

Novobydžovské prázdniny oddílu 
starších žen 

Sokolské
Hry bez hranic  

jsme si v tělocvičně takovou hodinu do-
přály též. Nástup a rozcvičku jsme zacho-
valy. Následoval „Kufr”, hra na hádání ob-
sahu slov, „Aktivity”, z nichž jsme si vzaly 
jen pantomimu. Sál se proměnil i v selský 
dvůr – při hře „Zvířata” se podle hlaso-
vých projevů hledaly dvojice. Kapři byli 
poslední! Prohýbaly jsme se smíchy a tak 
jsme pro zklidnění volily hru „na pohád-
ku”. Každá cvičenka měla říct následnou 
větu z pohádky O červené Karkulce. Ob-
jevily jsme v sobě skryté literární vlohy. 
Salvy smíchu se znovu ozývaly při závě-
rečné hře „na slova – předměty”. Každá si 
určila svůj předmět a cvičitelka vytvářela 
neočekávané množiny a asociace na daná 
slova.
A byl tu opravdový závěr naší cvičební 
sezóny. Každoročně pořádáme dýchánek 
v některé z místních restaurací. Letos nás 
hostil hotel Clasic. Ve škole se předávají 
vysvědčení a my máme slavností vyhla-
šování vítězů (nejčastější docházka do 
cvičení za půl roku). Soutěžilo se tradičně 

Maděrovi. U týmů dětí se na prvním 
místě umístili Andílci, na druhém 
Berušky a třetí místo obsadily Bud-
ky.  Během celého odpoledne pro-
bíhal rovněž doprovodný program 
s různými dalšími stanovišti, kde se 
plnily úkoly, za které soutěžící zís-
kávali zajímavé odměny. Celou akci 
jsme ukončili u táboráku opékáním 
špekáčků.
Závěrem bych chtěla poděkovat 
jménem celého výboru T.J. Sokol 
Napajedla za sponzorský dar Tep-
lárně Otrokovice. Již teď se těšíme 
na větší počet soutěžících při pořá-
dání třetího ročníku v příštím roce. 

Text a foto
Renáta Maděrová,

Sokol Napajedla

o ptáka! Perníkového sokola. Pozvání na 
toto setkání přijaly i bývalé členky. Třetí 
a druhé místo bylo oceněno miniaturní-
mi formami alkoholu, to proto, aby ceny 
neskončily v rukou vnoučat. S přehledem 
zvítězily hned dvě cvičenky, které se te-
prve minulý rok přišly „jen” podívat do 
sokolovny. Ovšem ani ostatní nepřišly 
zkrátka. Obdržely diplomy ušité přímo na 
tělo. Došlo i na nostalgii. To při poděková-
ní sokolkám, které svým členstvím obno-
vily místní Sokol po roce 1989. 

Věrka Kubelka
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■ Sokol Dolní Beřkovice zorganizoval 
již VI. ročník soutěže dvojic v tenise, 
stolním tenise, volejbale, nohejbale, 
házené, košíkové a ve střelbě penalt. 
Podle minulých zkušeností se nám 
vyplatilo dopředu zabezpečit přípra-
vu, kterou nám ovšem narušila po-
vodeň, a tím došlo i ke snížení počtu 
účastníků ze 14 na 7 dvojic. Přes tuto 
skutečnost bylo hodnocení účastníků 
velmi pozitivní.
V míčovém sedmiboji zvítězili Michal 

■ Třetí červencový víkend se konal 
v Račicích velký vodácký svátek – mist-
rovství České republiky v rychlostní ka-
noistice. Celé čtyři dny bojovali vodáci 
o mistrovské tituly ve všech věkových
kategoriích na tratích 200 m, 500 m,  
1 km a 5 km. Mistrovství se zúčastni-
la početná výprava vodáků píseckého 
Sokola. Naši závodníci dosáhli historic-
kého úspěchu, když získali 17 medailí, 
z toho 8 titulů mistra republiky, 4 stří-
brné a 5 bronzových medailí. Na vý-
sledcích se podíleli závodníci ve všech 
věkových kategoriích, od nejmladších 
žáků až po kategorii masters.
V kategorii žáků do 10 let byl nejúspěš-
nějším z píseckých Stanislav Dědič, 
který získal 2. místo na kajaku jednot-
livců na trati 200 m a 3. místo na stejné 
trati v kajaku dvojic s Petrem Rohlenou 
z Týna. Na trati 500 m obsadil dvakrát 
čtvrté místo.
V kategorii žáků (11 let) zářil nejvíce 
Tomislav Dědič a se svými třemi zlatý-
mi medailemi a jedním druhým místem 
byl nejúspěšnějším účastníkem výpra-
vy. Dva tituly získal na K2 s Ondře-
jem Zendulkou z Kojetína na tratích 
200 a 500 m a zvítězil též na K1 200 m  
a 500 m přidal 2. místo. V současné 
době je největší nadějí písecké kanois-
tiky.

Míčový 
sedmiboj 
dvojic 
v Beřkovicích 

Medailové 
„žně” 
píseckých 
vodáků  

Skořepa a Jiří Martinec, tandem spor-
tovců z Nymburka a Kolína. A to ne 
ledajakých. Michal Skořepa se může 
pochlubit bronzovou medailí, kterou 
vybojoval v roce 2001 v dresu bas-
ketbalistů, dnes několikanásobného 
přeborníka ČR, BK Nymburk. „S Jir-
kou se rádi do Beřkovic vracíme. Ne-
jen, že se do sytosti s prominutím vy-
blázníme, navíc jsem našel ve svém 
parťákovi Jiřím Martincovi spřízněnou 
duši. Nic na tom nemění ani fakt, že 

svého času zkoušel štěstí v hokejové 
Spartě,” řekl Michal Skořepa. Pořa-
datelé měli určitě radost ze stříbra 
domácí dvojice bratrů Petra a Jaku-
ba Mouchových. Ostudu si neudělali 
ani zástupci z Litoměřicka. Bronz to-
tiž vybojovali třetiligoví stolní tenisté 
Jan Sklenička a Míla Ullman. 

Tomáš Danaj,
Emil Vašíček,

Sokol Dolní Beřkovice

V kategorii žaček jsme upínali velké 
naděje do Elišky Vlasákové, která si již 
v loňském roce říkala o přední umístění 
ve velkém finále. Letos určitě nezkla-
mala a byla odměněna bronzovou me-
dailí ze závodů čtyřkajaků na 500 m.
Jenom těsně ji unikla medaile na K2 
s partnerkou Adélou Vonešovou, když 
skončily na 500 m těsně čtvrté. 
V kategorii dorostenek zůstala Klá-
ra Dědičová těsně za medailí, když na 
čtyřkajaku dojela čtvrtá. V těžké kon-
kurenci pak na deblkajaku se svou 
partnerkou vybojovala velké finále, kde 
ve vyrovnaných závodech obsadila dva-
krát šesté místo. 
Výbornými výkony se předvedl v Rači-
cích Petr Mára, loňský juniorský repre-
zentant. Spolu se svým partnerem Da-
videm Macháčkem z USK Praha pořádně 
proháněl favority. Na tratích 500 m  
a 1 km shodně obsadili šesté místo 
a své výborné výkony korunovali sen-

začním třetím místem na 5 km, k velké 
radosti svého trenéra, bývalého vyni-
kajícího českého reprezentanta Petra 
Kubíčka, který dokázal, že pod jeho ve-
dením dokážou i závodníci v ryze ama-
térských podmínkách bez zimních sou-
středění v zámoří porazit profesionály.
To, že mladí mají víc než dobré příklady, 
dokázali v kategoriích masters Tomislav 
Dědič, který v kategorii C1 (40–50 let) 
zvítězil na trati 1 km a na 5 km při-
dal stříbrnou medaili, a Luboš Staněk 
v nejmladší kategorii K1 (35–39 let), 
který obsadil na 1 km třetí místo. Ješ-
tě lépe si vedla nová posila píseckého 
týmu Zuzana Divišová (bývalá česko-
slovenská reprezentantka a partner-
ka z deblkajaku nejúspěšnější písecké 
rychlostní kajakářky Jany Fikejzové), 
která získala dva tituly mistryně České 
republiky na K1 200 m a 500 m.
Posledním závodníkem, který přispěl do 
sbírky medailí, byl Milan Kučera, který 
v kategorii (50–60 let) získal dva tituly 
mistra ČR na K1 1 km a 5 km, se svým 
partnerem Miroslavem Pánkem na K2  
500 m získal stříbrnou medaili. V krát-
kém sprintu 200 m pak zkompletoval 
sbírku medailí bronzem.

Milan Kučera

Jedna z disciplín – penalty
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■ Přelidněno fotbalisty a jejich dopro-
vody. I tak lze charakterizovat v po-
řadí 14. ročník velmi populárního fot-
balového turnaje Tsunami Cup 2013 
(TC), jehož pořadatelem je Sokol Dolní 
Beřkovice. Turnaj, jehož se zúčastnilo 
21 týmů, se hraje podle pravidel Hans-
paulské ligy (5+1), 2x 12 minut, se 
opět konal pod záštitou středočeského 
hejtmana. 
„Těší nás a současně zavazuje zájem 
vedení SČK o to, že mu nejsou sportov-
ní aktivity mladých lhostejné. Těší o to 
víc, že na TC startují převážně celky 
složené ještě nedávno z bývalých do-
rostenců, jakož i chlapců této věkové 
kategorie. Výjimku netvoří ani týmy 
vysokoškoláků, řemeslníků, popřípadě 
jiných profesí,” přiblížili skladbu muž-

Tsunami 
Cup vyhrál 
Happy Guyz  

■ Od května do června se florbalové 
naděje Sokola Komín intenzívně připra-
vovaly na turnaj Hummel Open game 
2013, kam ke konci června mířila celá 
florbalová elita z ČR a navíc pár zahra-
ničních týmů. Prakticky jde o druhou 
nejvýznamnější florbalovou akci mláde-
že v ČR.
Zástupci Sokola Komín posílení o ně-
kolik hráčů Sokola Adamov startovali 
pod hlavičkou mateřského FBš Hattrick 
Brno v kategoriích mladší žáci, přípravka 
a elévové. A jak obstáli? Na výbornou.
Elévové (ročník 2002–2003) se stali čer-
ným koněm turnaje. První dva zápasy se 
hráči na hřišti hledali a vzájemně pozná-
vali, ale i tak se jim díky velké bojovnos-
ti podařilo projít základní skupinou bez 
ztráty bodu. Pak přišly vyřazovací boje 
v play off, jež florbalisté Sokola Komín 
končili finálovým soubojem s pražskými 
Black Angels, kteří byli nejlepším týmem 
turnaje. I tak se nám ve finále podařilo 
soupeře zaskočit. Prvních 10 minut se 
nám podařilo Blacky zmáčknout, na-

Historický úspěch Sokola Komín 
střelili jsme dvě tyčky, rozhodčí nám 
oprávněně neuznali vstřelenou bran-
ku, protože střelec měl, bohužel, nohu 
v brankovišti, a potom už jsme začali 
tahat za kratší konec provazu. Škoda, 
že se k nám štěstí otočilo zády, protože 
po festivalu zahozených šancí mohl být 
stav i 4:0 pro nás. Ale naopak platilo ko-
šilaté „Nedáš, dostaneš”. V druhé půlce 
už se na hřišti vystřídali všichni hráči, 
aby si užili radost z cenného stříbra a za 
stavu 3:10 jsme pogratulovali soupeři. 
I tak jsme byli jediný tým, který se kvůli 
zlatu výrazně netrápil a užíval si tento 
historický úspěch, kdy jsme přešli přes 
několik extraligových týmů, několikrát 
jsme otáčeli zápas z nepříznivého sta-
vu pro nás. O kvalitě našeho výsledku 
svědčí i to, že pět našich soupeřů se 
probojovalo mezi osm nejlepších týmů 
turnaje. Výsledek je zajímavý i v tom, že 
v Komíně se s florbalovou mládeží pra-
cuje teprve čtyři roky a již nyní prohání 
potěr extraligových týmů.
Další třešinkou na dortu bylo zlato a bronz 

v dovednostní soutěži útočníků a bran-
kářů v trestných stříleních. Navíc si na 
stříbrné medaile sáhli i dva další hráči 
(Jakub Válek a Adam Klimeš) v katego-
rii mladší žáci, opět nominovaní za FBš 
Hattrick Brno, se kterým Komín spolu-
pracuje.
Sestava: Anna Kobylková, Jirka Kozlí-
ček, Adam Hemerka, Lukáš Sedláček, 
Kuba Cimfl, Radek, Novotný, Petr No-
vák, Martin Lukáš, Ondřej Lazar, David 
Tretina, Luboš Bavlnka, David Křenek, 
Adam Prudík, David Žitník, Tomáš Polá-
ček.                                  Sokol Komín

stev předseda pořádajícího oddílu Emil 
Vašíček a ředitel TC Miroslav Hrdý. 
Nejpočetnější zastoupení měla Pra-
ha (osm týmů), Mělnicko čtyři (Dolní 
Beřkovice, Cítov, Mělník, Kralupy), stej-
ně tak sousední Litoměřicko (Dobříň, 
Chotěšov, Roudnice, Štětí). Nechyběli 
ani dva reprezentanti Mníšku pod Brdy, 
jeden z Čišovic ad. 
Vítězem TC 2013 se stal celek Happy 

Guyz z Cítova. Druhé místo obsadili 
hráči HC Mělník, bronz pak zůstal doma 
díky dorostu Dolních Beřkovic a bram-
borovou medaili si odvážejí Kamarádi 
z Dobříně. Cena útěchy se pak dostala 
do rukou týmu Dík a čau, rovněž z Dol-
ních Beřkovic. 
Nejlepším střelcem TC 2013 byl vyhlá-
šen Jakub Ortbauer, hráč Božkov tea-
mu.                                              -zr-
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Hradečtí atleti na výbornou 

Utkání hostilo tři týmy – Ma-
ďary, Slováky a tým ČR. 
Domácím se podařilo zví-
tězit a zaslouženě převzali 
hlavní cenu – Hradeckého 

lva. K triumfu českého týmu přispěly 
větší měrou dívky, které vyhrály svou 
kategorii o 21 bodů, chlapci naopak 
o 11 bodů prohráli s Maďary. Třetí příč-
ku v obou kategoriích, a tedy i celkově, 
obsadili Slováci. „Pořadatelství bylo na 
dobré rovni a vytvořilo podmínky pro 
vynikající výsledky našich atletů. Při-
spělo k tomu i první skutečně atletické 
počasí po dlouhé době. Potěšitelné je 
vítězství českého týmu, chlapci by ov-
šem měli trochu přidat, aby i oni Maďa-
ry poráželi,“ hodnotil vedoucí českého 
družstva Dušan Molitoris.
Na utkání se blýskl domácí závodník 
Jan Doležal. Jako kapitán družstva ČR 
se postaral o nejvíce bodů ze všech 
soutěžících. Asi mu to je vlastní, proto-
že je vícebojař. Docílil tyto nové osob-
ní rekordy: 702 cm v dálce (1. místo), 
14,22 s na překážkách 91 cm (2. mís-
to), 51,03 m v disku 1,5 kg (3. místo). 

Oddíl atletiky T.J. Sokol 
Hradec Králové pořádal 
v červnu mezistátní 
trojutkání dorostenců 
mezi mladými atlety z ČR, 
Slovenska a Maďarska. 
Organizaci zvládli místní 
pořadatelé na jedničku. 
Nad samotným utkáním 
převzal záštitu primátor 
města Hradec Králové 
Zdeněk Fink.

(Zhruba o měsíc později Jan Doležal 
úspěšně reprezentoval ČR na MS17 
v Doněcku – viz níže.)
Konečné výsledky týmů:
Dorostenci – 1. Maďarsko 155 b, 2. ČR 
144 b, 3. Slovensko 88 b, dorostenky 
– 1. ČR 144 b, 2. Maďarsko 123 b, 3. 
Slovensko 119 b, celkově: 1. ČR  288, 
2. Maďarsko 278, 3. Slovensko 207. 
Kompletní výsledky naleznete na:
http://online.atletika.cz/vysledky.
aspx?idk=16526
Zhruba měsíc po hradeckém mezi-
státním utkání – 10. až 14. července 
– se v ukrajinském Doněcku kona-
lo mistrovství světa dorostenců. At-
let hradeckého Sokola Jan Doležal na 
něm vybojoval třetí místo v osmiboji. 
Honza zahájil stovkou za 11,45 s v sil-
ném protivětru. Následovala výborná 
dálka výkonem 710 cm blízko k osob-
nímu rekordu. Pětikilovou kouli vrhnul 
na jeho poměry nevýrazně pouze za 
čtrnáctimetrovou hranici. Chuť si spra-
vil na 400 m skvělým časem 50,50 s. 
Se součtem bodů z prvního dne pře-
nocoval na průběžném šestém místě.  
Druhý den začal vyrovnaným osobním 
rekordem na překážkách (14,22 s), 
následovaným potvrzením letošního 
nejlepšího výkonu ve výšce (190 cm). 
Výborný výkon v oštěpu 57,07 m ho 
před závěrečným kilometrem posu-
nul na druhou příčku. V běhu na 1 
000 m hájil těsnou medailovou pozici 
před dotírajícím Rusem Shestopalo-
vem a Bělorusem Andraloitsem. Rus 
ho v závěrečném běhu sice předčil, ale 
náskok před Bělorusem uhájil.V koneč-
ném součtu to znamenalo 6 222 bodů 
a skvělou bronzovou medaili. Jedná se 
o historicky první medaili hradeckého 
atleta z mistrovství světa.                 

Foto Jiří Kottas
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■ Ve Zlíně se koncem června uskutečnily Hry  
VI. olympiády dětí a mládeže ČR 2013 (LODM ČR). 
Krajské družstvo vzpěračů ve složení trenéři Jaro-
slav Janeba a Jiří Orság a závodníci Michal Salaj 
a Lukáš Hofbauer splnilo svůj velký sen a zvítězi-
lo. Pořadí krajů v soutěži ve vzpírání: 1. Zlínský 
(569,88 bodu), 2. Jihomoravský (568,47), 3. Ús-
tecký (564,41), 4. Karlovarský (540,33), 5. Mo-
ravskoslezský (527,85), 6. Praha, 7. Plzeňský,  
8. Pardubický. 
Celkově byl na hrách nejúspěšnější Středočeský 
kraj se ziskem 39 zlatých, 21 stříbrných a 24 bronz- 
ových medailí, druhý Jihomoravský kraj (22–29– 
–18), třetí byla Praha (19–20–17). Zlínský kraj, 
který hry hostil, nasbíral čtvrté největší množství 
medailí – 17 zlatých, 14 stříbrných a 14 bronzo-
vých.                                           Jaroslav Janeba 

Vzpěrači vyhráli 
VI. LODM ČR 2013  

Úspěšné družstvo zlínských vzpěračů – zleva stojí trenéři Jaroslav Janeba 
a Jiří Orság, dole zleva závodníci Michal Salaj a Lukáš Hofbauer

Memoriál Jiřího Klepca již podvanácté 

L etošního ročníku se zúčastni-
lo 200 zápasníků z 25 oddílů 
z České republiky, Slovenska, 
Polska, Německa a Ukrajiny. 
Především díky finanční pod-

poře Moravskoslezského kraje, Statu-
tárního města Ostravy a městského 
obvodu Ostrava-Jih se nám podařilo 
vytvořit odpovídající podmínky pro ko-
nání takovéhoto turnaje. Jsme rádi, že 
k nám poprvé v historii tohoto turna-
je dorazili zápasníci z Ukrajiny. V zemi 
bývalého Sovětského svazu patří zápas 
k nejpopulárnějším sportům a zápas-

Zápasnický oddíl Sokola 
Vítkovice uspořádal  
15. června ve Sportovním 
centru Dubina již  
12. ročník memoriálu 
Jiřího Klepca v zápase ve 
volném stylu. Turnaj byl 
zaměřen především na 
děti a doplněn o seniorské 
kategorie. 

níci z těchto států předvádějí 
na turnajích většinou špičkové 
výkony se spoustou techniky.
Na domácích žíněnkách se 
představili i vítkovičtí muži. 
Reprezentant ČR Vraťa Chotaš 
ve váze do 96 kg potvrdil svou 
suverenitu. Ve váze do 74 kg 
Marek Barva a ve váze do  
84 kg Tomáš Zezulák si svými 
výkony řekli o znovuzařazení 
do užšího výběru ČR.
Z pořádajícího oddílu T.J. So-
kol Vítkovice dokázali zvítězit 
ve svých věkových a hmot-
nostních kategoriích Jiří Du-
šek (přípravka roč. nar. 2002–
2003 ve váze do 28 kg), 
David Kopřiva (ml. žák, roč. 
nar. 2000–2001 ve váze do  
48 kg), Vojtěch Piskoř (ml. 
žák roč. nar. 2000–2001 ve 
váze do 60 kg), Marek Barva 
(senior ve váze do 74 kg), To-
máš Zezulák (senior ve váze 
do 84 kg) a Vratislav Chotaš 
(senior ve váze do 96 kg).

Roman Piskoř,
Sokol Vítkovice V modrém dresu Vratislav Chotaš

V modrém dresu Tomáš Zezulák
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Letní mezinárodní 
seminář karate 2013 

Cvičení probíhalo v Letovicích 
u Brna, kde kromě Čechů 
byli i Litevci, Italové, Slo-
vinci a Angličané. Den začí-
nal v 6.30 hod. rozcvičkou 

spojenou s nácvikem forem a běháním. 
Následovaly dva tréninky ve sportovní 
hale, dopoledne a odpoledne, na kte-
rých si karatisté procvičovali všechny 
kombinace od těch nejjednodušších až 
po složité, práce s partnerem, pády, ko-
touly. Středa byla ve znamení bojů a fo-
rem pro bílé, žluté a oranžové pásky. 
Turnaj ve Formách proběhl dopoledne, 
po obědě následovali boje, do kterých 
nastupovalo šest členů pardubického 
oddílu. V boji si mohli ověřit svoje zna-
losti technik i pod psychickým tlakem. 
Ve čtvrtek a v pátek se dále pokračo-
valo v učebních programech a testech 
na vyšší technické stupně. V sobotu se 
konal turnaj vyšších pasů ve Formách 
a Sportovním boji, ve kterém pardubic-
ký oddíl zastupovali čtyři závodníci. 
Zkoušku na vyšší technický stupeň 
v karate úspěšně složili pardubičtí On-
dřej Vachek – 8. kyu (první oranžový 

Jako každoročně se karatisté oddílu MSK 
Sokola Pardubice zúčastnili týdenního 
mezinárodního semináře karate, letos pod 
vedením zakladatele MSKAI mistra prof.  
Dr. Rudolfa Jakhela, držitele IX. danu karate.

Župní 
tenisový 
turnaj ve 
čtyřhrách 

Sokol Dolní Beřkovice a jeho oddíl teni-
su zorganizovaly 7. července tenisový 
turnaj ve čtyřhrách. O turnaj byl velký 
zájem – zúčastnilo se ho patnáct dvojic. 
Hrálo se ve třech skupinách, což dávalo 
možnost dvojicím hrát několik zápasů. 
Do čtvrtfinále se probojovalo osm dvo-
jic, které vzájemně bojovaly o postup 
do semifinále a finále. Účastníci si po-
chvalovali velmi dobré sportovní výkony 
jednotlivců a dvojic. Bylo zde přítomno 
značné množství diváků, kteří povzbu-
zovali svoje hráče. Ve čtvrtfinále jsme 
viděli dobré výkony mělnických, dolno-
beřkovských a pražských tenistů, kteří 
do poslední chvíle bojovali o postup do 
finále. Do semifinále se probojovaly tyto 
dvojice: R. Hrdý – Menčl, Novák – M. 
Hrdý, bratři Pikhartové a Růžička – Ště-
pánková. V semifinále nastal urputný 
boj o postup. Hra byla značně vyrov-
naná, ale nakonec postoupily do finále 
dvojice Novák – M. Hrdý a bratři Pikhar-
tové. Boj o třetí místo vyhrála dvojice 
Růžička – Štěpánková, která prokázala 
velmi vyrovnané výkony po celou dobu 
turnaje a jen o vlásek jí unikl boj o fi-
nále. Se čtvrtým místem se spokojili  
R. Hrdý – Menčl. Boj o první a druhé 
místo byl velmi výrazný až do samého 
ukončení. V závěru utkání si lépe vedla 
dvojice bratrů Pikhartů, což jí přineslo 
vítězství v celém turnaji.
Chceme zdůraznit, že podobné turna-
je letos budeme organizovat ještě dva, 
a tím také zveme všechny, kteří si chtějí 
zahrát tenis mimo mistrovská utkání, ať 
přijedou do Dolních Beřkovic.

Emil Vašíček

pás) a Jan Kučera – 6. kyu  (první ze-
lený pás).
Cekově oddíl MSK Sokol Pardubice ob-
sadil 2. místo s dosaženým skóre 40 bo- 
dů. V průběžném pořadí Ligy MSKA-CZ 
2013 se umístil se ziskem 113 bodů na 
3. místě.                     

Andrea Šipošová, členka oddílu
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V pátek 23. srpna se 
nejen početná rodina, 
ale též sokolové ve slav-
nostních krojích napo-
sledy rozloučili s bra-
trem Janem Nitkou, 
členem Sokola Olomouc, 
nejstarším příslušníkem 

naší organizace a zároveň nejstarším ob-
čanem České republiky – koncem listopa-
du by mu bylo 107 let! 
Bratr J. Nitka (narozený 22. 11. 1906 v Tr-
šicích, okr. Olomouc – zemřel 14. 8. 2013) 
se stal členem Sokola ve své rodné obci 
hned po 1. světové válce a už v roce 1920 
jako žák cvičil na VII. všesokolském sletu, 
naposledy pak v roce 1948. Jeho profese 
zahradníka a pomologa i základní vojen-
ská služba ho přivedly do několika různých 
míst, v nichž rovněž „sokoloval”. V tamních 
jednotách vedl dorost i muže a po návra-
tu do domovských Tršic zastával po urči-
tá období různá cvičitelská a činovnická 
místa, byl členem výboru jednoty, jejím 
kronikářem, vzdělavatelem, náčelníkem. 
Ve vyšších strukturách Sokola byl členem 
župního náčelnictva, vedoucím sboru roz-
hodčích gymnastiky, která byla jeho hlavní 
disciplínou.
Členem Sokola Olomouc se stal v roce 
1990, když tršická tělovýchovná jedno-
ta nevstoupila do svazku obnovené ČOS. 
Jako více než osmdesátiletý muž v Sokole 
Olomouc nepůsobil již aktivně, ale zúčast-
ňoval se až do svých sta let valných hro-
mad jednoty a některých jejích společen-
ských akcí. Až do svého pozdního věku tak 
vyjadřoval svou sounáležitost a věrnost 
Sokolu. Sokolské ústředí ji ocenilo Bronzo-
vou medailí ČOS.
Dodejme, že bohatý společensky význam-
ný život bratra Jana Nitky charakterizuje 
též jeho profesní činnost, pro kterou byly 
příznačné nejen ceněné konkrétní, prak-
tické výsledky, ale též rozsáhlá odborná 
publikační činnost a vykonávání různých 
funkcí, a to i na úrovni celostátní.
Sokolové na Olomoucku budou vždy hrdí 
na to, že ve svých řadách měli tolik let bra-
tra Jan Nitku.

Vilém Klega,
vzdělavatel Sokolské župy

Olomoucké-Smrčkovy 

Rozloučení
V pátek 
12. července 
2013 nás náhle 
opustil ve věku 
83 let bratr 
Karel Kavalír, 
dlouholetý člen 
a činovník So-
kola Komárov.

Do Sokola začal chodit ve svých šesti le-
tech, jako dorostenec, cvičil na XI. všeso-
kolském sletu v roce 1948, sokolský slib 
složil v roce 1949. Hrál závodně házenou, 
košíkovou, věnoval se atletice. V šestnácti 
letech složil pomahatelské zkoušky, pozdě-
ji se stal cvičitelem a rozhodčím. Výchovné 
práci zůstal věrný doposledka a navíc dal-
ší valnou část svého volného času věno-
val zvelebování sokolovny a jejího okolí. 
V době, kdy byl Sokol zakázán, vychová-
val stovky žáků v duchu jeho myšlenek. 
V roce 1968 se zúčastnil sjezdu na obnovu 
Sokola. V roce 1990 byla již jeho snaha 
úspěšná, po sametové revoluci byl hnacím 
motorem komárovské jednoty, zasloužil se 
o přechod jednoty opět pod křídla České 
obce sokolské. 
Po znovuobnovení Sokola byl deset let ná-
čelníkem župy Rokycanovy. Nevynechal 
žádný novodobý všesokolský slet. K so-
kolské myšlence přivedl celou svou po-
četnou rodinu, lásku k sokolování probudil 
i u svých vnoučat. Karel Kavalír byl matri-
kářem jednoty, členem výboru, cvičitelem 
žáků, podle svých zdravotních možností 
se stále účastnil sokolských akcí. Za jeho 
dlouholetou a obětavou činnost ve pro-
spěch sokolského hnutí mu byla výborem 
ČOS udělena v roce 2006 stříbrná medaile. 
Bratr Kavalír byl duší naší jednoty. Jeho 
rady a zkušenosti byly nedocenitelné. Dě-
kujeme mu za jeho obětavou práci pro naši 
jednotu, v našich srdcích navždy zůstane. 
Čest jeho památce!

Tělocvičná jednota Sokol Komárov, 
Sokolská župa Jungmannova

Bratr Vladimír Tabery, dlouholetý mís-
tostarosta  
T. J. Sokol 
Přerov a jeden 
z nejobětavěj-
ších a nejod-
bornějších 
sokolských cvi-
čitelů, zemřel 
po delší

nemoci 17. července ve svých 85 letech. 
Před rokem odstoupil z funkce místosta-

rosty, protože cítil, že sil ubývá, a celý vý-
bor mu tehdy za jeho práci upřímně po-
děkoval.
Sokolskému cvičení a přípravě k závodům 
na nářadí se začal po vzoru svého otce vě-
novat v Sokole Mostkovice. Své první vav-
říny z gymnastických závodů začal sbírat 
s obnovou Sokola v roce 1945. Závodě-
ní se věnoval i během základní vojenské 
služby v období 1952–1954, kdy se mu 
podařilo získat titul „Přeborník armády ve 
sportovní gymnastice”.
Župní cvičitelskou školu absolvoval v Pro-
stějově již v roce 1948. Poznatky z ní vy-
užil při nácviku skladby mužů na XI. vše-
sokolský slet konaný v roce 1948 v Praze. 
Cvičitelské, trenérské a závodní činnosti se 
věnoval i po roce 1948 a pomáhal udržovat 
sokolské povědomí u mládeže i dospělých 
všude, kde působil. Od roku 1950 i v Pře-
rově.
Bratr Vladimír Tabery má velkou zásluhu 
na tom, že v roce 1990 celý odbor Základní 
a rekreační tělesné výchovy Spartaku Pře-
rovské strojírny hromadně přešel do obno-
vené T.J. Sokol Přerov. Od roku 1990 se 
pravidelně zúčastňoval akcí ústředního cvi-
čitelském sboru mužů České obce sokolské 
a díky svým gymnastickým zkušenostem 
přispíval i k efektivnímu nácviku sletových 
skladeb mužů, dorostu a staršího žactva. 
Známá je i jeho lektorská činnost na škole-
ních cvičitelů III. a IV. třídy.
Ve své pozici místostarosty přerovského 
Sokola si vzal na starost péči o sokolský 
majetek. Pod jeho dohledem a často i podle 
jeho návrhů probíhaly velké i menší opravy 
na přerovské sokolovně. Dbal o hospodár-
né vynakládání finančních prostředků při 
technickém zvelebování majetku.
Na župních a krajských sokolských sle-
tech uplatňoval své dlouholeté zkušenosti 
v kvalitních nácvicích skladeb mužských 
složek, v programových komisích i při cel-
kové režii vystoupení v prolínání nástupů 
a odchodů či při vztyčování a spouštění 
státní vlajky. Tak jsme ho poznali naposle-
dy i na Krajském sokolském sletu v Pře-
rově 16. června 2012, kdy velel vlajkové 
četě. Z četných ocenění, která získal, jme-
nuji alespoň bronzovou a stříbrnou medaili 
České obce sokolské a od města Přerova 
Medaili Jana Ámose Komenského – Cenu 
města Přerova v roce 2002. Ve šlépějích 
svého otce pokračují v sokolské tělovýcho-
vě a sportu i synové Vladimír Tabery mlad-
ší, současný starosta Sokola Přerov, a Jiří 
Tabery, který působí v sousední župě.

Jaroslav Skopal
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Příbramští si připomenuli
120 let od úmrtí Karla Haila  

Tak praví část smutečního 
oznámení, jež vyšlo 22. červ- 
na 1893. K výročí 120 let od 
úmrtí Karla Haila, jednoho 
ze skutečně nejzaslouži-

lejších občanů po dobu celé existence 
města, vypravil příbramský Sokol v so- 
botu 15. června 2013 smuteční slav-
nost. 
Již od slunného rána se sjížděli smuteč-
ní hosté nejen ze smíchovské, pražské, 
libeňské, pankrácké a dokonce i bran-
dýské a vřesovické jednoty, nýbrž i čle-
nové významného Příbramského cechu 
horníků a hutníků, znovu obnoveného 
příbramského Sboru ostrostřeleckého, 
Sboru dobrovolných hasičů, České obce 
sokolské, spolku policejních veteránů 
a Vlastenci.cz. 
Průvod pochodoval historickým jádrem 
Příbrami – Tyršovou ulicí, Masarykovým 
náměstím, Pražskou ulicí na Václav-
ské náměstí, dále Jiráskovými sady až 
k hrobu tohoto čestného měšťana pří-
bramského. V čele průvodu pochodoval 
starosta jednoty bratr Sváťa Chrasti-
na, za ním pak praporečník se státní 
vlajkou, kterou měl po pravé straně 
velkého portrétu Karla Haila, na jehož 
druhém boku byl nesen smuteční čer-
ný prapor. Opravdovou velezasloužilost 
krumlovského rodáka připomněla při 
zastavení smutečního průvodu u radni-
ce ředitelka okresního archivu dr. Smo-
lová. Zdůraznila i příkladnou skrom-
nost našeho prvního starosty, který ve 
funkci purkmistra odmítl zvýšení svého 
platu ze 600 zlatých na celý jeden tisíc 
(ročně), avšak po jejich vnucení je roz-
dával nejchudším obyvatelům Příbrami. 
Na Václavském náměstí svatohorští 
trubači provedli Beethovenův Smuteč-
ní pochod. Po tom bratr starosta pře-
četl celé smuteční oznámení. Na závěr 
druhého zastavení trubači zahráli ještě 
Largo z Dvořákovy IX. symfonie. Tím 

„Okres Příbramský ztrácí v něm jednoho ze 
svých nejčinnějších občanů a vlasť jednoho 
z nejlepších svých synů. Po celých 28 roků 
působil ku blahu zdejšího okresu…” 

Patnáctky 
na návštěvě 
Jedličkova 
ústavu  

Basketbalový oddíl Sokola Pražského 
kategorie U15 v polovině května pořá-
dal na domácí půdě mistrovství České 
republiky, které vyhrál. Součástí toho-
to skvělého závěrečného turnaje a vy-
vrcholením sezóny pro sokolíky byla 
i charitativní akce Každý koš pomáhá 
(KKP), do které jsme se s nadšením 
připojili, a to tak, že na konci mistrov-
ství se sečtou všechny vstřelené body 
během turnaje a pořadatel věnuje na 
konto KKP finanční částku rovnající se 
dvojnásobku počtu dosažených bodů. 
Tato částka se vyšplhala na konečných 
3 646 Kč. A co s „nastřílenými” penězi? 
Rozhodli jsme se peníze věnovat ve pro-
spěch Jedličkova ústavu. Jednak ústav 
a školy slaví 100. výročí a také bychom 
tímto chtěli založit tradici setkává-
ní dětí ze Sokola a „Jedle”. Na čtvrtek  
13. června jsme se domluvili s pro-
fesory sportovních aktivit „Jedle”, že 
uskutečníme návštěvu a ve sportovním 
duchu prožijeme jedno společné dopo-
ledne. Naši baskeťáci usedli do vozíků 
a postupně si vyzkoušeli florbal a háze-
nou. Byla to pro všechny nová zkuše-
nost a myslím, že kluci se poprali sta-
tečně s nemotorností a neobratností na 
vozíku, na druhou stranu mohli poznat 
minimum z mnoha překážek těchto 
dětí. Své „neumění” však brali s nad-
hledem a úsměvem a naopak s obrov-
skou empatií se postupně seznamovali 
s dětmi. Smysluplná návštěva byla za-
končena vzájemným předáním dárků, 
včetně finančního výtěžku z akce Každý 
koš pomáhá s příslibem akci určitě zo-
pakovat.                    Renata Severová,

trenérka mládeže Sokola Pražského

byl splněn jeden z účelů celé slavnosti, 
a sice seznámit širší veřejnost s tím, že 
někdo takový vůbec existoval.
Za ticha se průvod přesunul hřbitovem 
až k Hailovu hrobu, kde již čekala jed-
notka SDH Březové Hory na znamení 
k položení věnců. Ředitel hornického 
muzea v Příbrami pan Velfl nad ostatky 
našeho prvního starosty pronesl obsáh-
lý, leč zajímavý proslov. Závěrem za-
hrála dechová hudba Březohorka čes-
kou státní hymnu.
Po pietním aktu jsme se průvodem 
přesunuli do naší krásně opravené so-
kolovny, kde jsme hostům rozdali pa-
mětní listy upomínající na výročí úmrtí. 
Následovala volná zábava, která byla 
ale opravdu nevídaně nenucená. 
Myslíme, že jsme památku bratra Hai-
la uctili nanejvýš důstojným způsobem 
a rovněž že se za současnou podobu 
jednoty vůbec nemusí „obracet v hro-
bě”. Ba právě naopak, může na ni být 
hrdý!
Budiž věčná čest a nehynoucí památka 
bratru Hailovi!

Filip Jandus,
T.J. Sokol Příbram




