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Zpravodajství Editorial

Svět je pestrý. A je tomu 
tak jedině dobře. Svým způ-
sobem se o tom mohli pře-
svědčit děti i dospělí, kteří 
v únoru  v rámci spolupráce 
odboru všestrannosti ČOS  
a Českého olympijského vý-
boru přijeli v době konání 
Zimních olympijských her  
v Soči do Olympijského par-
ku Soči – Letná 2014. Každý 
se mohl zastavit u toho, co 

ho zaujalo, co ho baví a také si to vyzkou-
šet – a nabídka byla pestrá. Někomu se 
nejvíce líbil Ledový ráj, jiný si vyzkoušel 
curling a další se třeba nemohl odtrhnout 
od biatlonové střelnice. 
Svět a lidská společnost jsou pestré. 
Samozřejmě nejen rozmanitostí sportů  
a pohybových aktivit, ale také všemi 
ostatními činnostmi, názory, vkusem, 
zálibami... O pestrost usilujeme i při 
skladbě našeho sokolského časopisu, aby 
vystihovala rozmanitost a širokou škálu 
činností a dění v Sokole. Někdy se nám 
to daří lépe, jindy již méně... Vždy si ale 
přitom plně uvědomujeme, že bez dopi-
sovatelů se nemůžeme obejít (pokud ne-
chceme časopis přeměnit v „úřední věst-
ník“). A zjišťujeme také, že v porovnání  
s rozsahem aktivit v sokolských jedno-
tách a župách je množství dopisovatelů 
malé. Těm, kteří nám svými zprávami 
pomáhají obsahově naplňovat jednotli-
vá vydání časopisu, patří náš ohromný 
dík. Uvítáme ale, když se do této činnosti 
zapojí i mnozí další – vždyť v jednotách  
a župách se během roku konají stovky  
či tisíce akcí, o nichž lze do časopisu psát. 
Proto se na tomto místě obracíme s vý-
zvou na všechny, kteří mají zájem a jsou 
ochotni zprávy a další články do časopisu 
posílat: Piště! A nebo zasílejte i zajímavé 
tipy na články, na představení zajímavých 
sokolských osobností – cvičitelů, trenérů, 
vzdělavatelů, sportovců... Uzávěrka je  
u elektronických vydání časopisů vždy 
15. dne v měsíci, u tištěných vydání vět-
šinou 10. dne v měsíci (vyjma prosinco-
vého vydání, kdy je uzávěrka již 4. pro-
since).

Na vaše příspěvky se těší
Zdeněk Kubín
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Zpravodajství

■ Ostrava získala pro letošní rok titul 
Evropské město sportu. Tento titul od 
roku 2001 uděluje Asociace evropských 
měst sportu při Evropské unii. Do akcí 
a aktivit, které se letos v rámci tohoto 
titulu budou v severomoravské metro-
poli konat, se zapojují rovněž sokolové. 
K akci Ostrava – evropské město spor-

tu se připojuje také Tělocvičná jednota 
Sokol Vítkovice, která nabízí veřejnos-
ti možnost zúčastnit se tréninků boxu, 
stolního tenisu, dále posilovnu a kon-
diční gymnastiku, parkour, cvičení rodi-
čů s dětmi i kondiční cvičení pro seniory. 
Oddíl tanečního sportu Akcent plánuje 
uspořádat ve dnech 1. a 2. června ve 

O zimních olympiádách se 
rozhodovalo v Praze 
■ Od slavnostního ukončení Zimních 
olympijských her v Soči nás dělí pár 
dní a zážitky z vrcholového sportovního 
klání, byť zprostředkované televizní ob-
razovkou, jsou stále ještě živé. V této 
souvislosti jistě stojí zato připomenout 
si také, že u zrodu konání zimních olym-
piád stála svým způsobem Praha a také 
Tyršův dům, sídlo Československé (dnes 
České) obce sokolské – rozhodnutí o je-
jich pořádání padlo na přelomu května 
a června roku 1925 v Praze na VIII. kon-
gresu Mezinárodního olympijského výbo-
ru, který mj. zasedal také v právě ote-
vřeném Tyršově domě. 
Zimní hry jako první navrhnul český 
sportovní průkopník Josef Rössler-Ořov-
ský. V Lausanne v roce 1921 padlo roz-
hodnutí, že Francie získá možnost uspo-
řádat VIII. olympijské hry v roce 1924, 
připadne ji také právo zorganizovat 
v Chamonix pod patronátem MOV „Tý-

den zimních sportů”, který však nebude 
součástí olympiády. Veliký mezinárodní 
ohlas tohoto zimního sportovního týdne 
však otevřel dveře vzniku zimních her. Na 
VIII. kongresu MOV v Praze v roce 1925 
byl Týden zimních sportů z roku 1924 
zpětně uznán za zimní olympiádu. Zde 
přijatá Charta zimních olympijských her 
olympiádě v Chamonix přidělila pořadové 
číslo 1, byť formálně byl akt uznání Týd-
ne zimních sportů za 1. olympijské hry 
završen až na 24. zasedání MOV v Lisa-
bonu. K této významné události, jíž VIII. 
kongres MOV nesporně byl, jsme vybra-
li i svědectví dobového tisku: Světozor  
č. 20/1925 mimo jiné napsal: „Meziná-
rodní výbor olympijský začal se sjížděti 
kolem 22. května a značný počet jeho 
členů mohl se zúčastniti významné slav-
nosti sokolské, otevření Tyršova domu 
v Karmelitské ulici v Praze za přítomnosti 
pana presidenta republiky. Byla to dojista 

nejkrásnější ouvertura příštího kongresu, 
při níž sokolstvo objevilo se v nejpřízni-
vějším svém lesku. Cizí hosté byli plni 
obdivu pro sokolskou organisaci...”
Věstník sokolský č. 5/1925: „Vlastnímu 
kongresu předcházely porady Meziná-
rodního výboru olympijského, jež tvoří 
zástupci asi 43 států celého světa. Ve 
schůzích těch probírána byla látka, urče-
ná k projednání kongresu olympijského. 
Kongres olympijský sám skládal se ze 
dvou pracovních odborů: a) technického, 
b) pedagogického...
Po slavnostním zahájení kongresu na 
Staroměstské radnici konány byly od-
děleně porady a schůze obou odborů. 
Schůze byly konány v Tyršově domě, kde 
také pro účastníky byl zřízen poštovní 
úřad. Že byly vydány také zvláštní znám-
ky poštovní s příslušným přetiskem, bylo 
oznámeno již dříve...
... Zimní hry olympijské. Bude prove-
den zvláštní cyklus zimních O. H., který 
se bude konati vždy v roce O. H. a bude 
obsahovati tyto sporty: lyže, střelbu na 
lyžích, bruslení ozdobné a na rychlost, 
hockey na ledě, bobsleigh a toboga-
ning...”                                         -red-

svých prostorách bývalého kina Vítek 
v Ostravě-Hrabůvce Den dětí s taneč-
ním workshopem a taneční show.  
Kontakt: Sokol Vítkovice, Výstavní 113, 
703 00 Ostrava-Vítkovice, e-mail: so-
kolvitkovice@volny.cz                     -red-

Ostrava – evropské 
město sportu 

Český dům – sokolovna Sokola Vítkovice
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Zpravodajství

■ V polovině února byl vydán nový 
propagační prospekt, který má sloužit 
k základní informaci široké veřejnosti 
o činnostech v současném Sokole 
a propagovat Českou obec so-
kolskou. Svoji premiéru si tento 
prospekt odbyl na únorovém ve-
letrhu Holiday World na pražském 
Výstavišti, jehož se ČOS zúčastni-
la. Před tiskem byl posouzen ně-
kolika nezávislými profesionálními 
grafiky a odborníky na marketing.
Obsah prospektu aktualizoval 
text předchozího prospektu, kte-
rý byl naposledy vydán v roce 
2010. Prospekt tvoří kruhová vý-
seč. Důvodů, proč byl zvolen kruh, 
bylo několik: 1) je to tvar našeho zna-
ku, 2) kruhová forma se liší od mnoha 
dalších letáků a prospektů, které mají 

nejčastěji obdélníkovou podobu, což 
tomuto kruhovému dává znač-

nou šanci výrazněji zaujmout, 
3) tvar kruhu působí příjem-
něji na podvědomí než os-
tré rohy, vyvolává příjem-
nější pocity, 4) tvar kruhu 
má i symboliku oslovení 
všech generací – kdyko-
liv, v kterýkoliv moment 
svého života může každý 
najít v Sokole „to své”, 

své uplatnění a uspoko-
jení svých zájmů, a také 

může v kterémkoliv čase se 
zapojit.

-red-

■ Stejně jako v předchozích 
letech, i letos se na veletr-
hu cestovního ruchu Holiday 
World, jehož 23. ročník se 
konal od 20. do 23. února na 
pražském Výstavišti,  prezen-
tovala Česká obec sokolská 
prostřednictvím komise tu-
ristiky odboru všestrannosti 
České obce sokolské, která 
zajišťovala chod stánku bě-
hem celého veletrhu.
V minulých letech byla tato 
účast společná s Klubem čes- 
kých turistů, s nímž ČOS 
dlouhodobě spolupracuje, le-

Odbor všestrannosti prezentoval
ČOS na Holiday World

tos jsme měli poprvé stánek 
vlastní.  
Mezi řadou materiálů propa-
gující sokolskou turistiku i So-
kol jako celek byly především 
letáčky s turistickými akcemi 
na rok 2014, sokolské kalen-
dáře, pohlednice s pamětním 
razítkem veletrhu a v nepo-
slední řadě videa s ukázkami 
z akcí sokolské všestrannosti. 
Sobotní a nedělní program 
veletrhu byl určen přede-
vším pro širokou veřejnost. 
Za velkého zájmu návštěvní-
ků probíhal celodenní kvíz se 

Nový sokolský prospekt 

■ Letos 16. února jsme si připomenuli 
162. výročí založení Sokola. Byť nekula-
té výročí, televize Prima ho připomenula 
v pětiminutovém fejetonu Jana Reini- 
sche v pořadu Očima Josefa Klímy, kte-
rý byl vysílán ve středu 19. února. Jan 
Reinisch mu věnoval velkou péči, a tak 
v lednu byl v Tyršově domě pomalu jako 
doma – natočil si přebor v TeamGym ju-

nior, vyzpovídal vzdělavatele ČOS bratra 
Zdeňka Mičku, 1. náměstka vzdělavatele 
bratra Bohumila Gondíka, zajel do Liber-
ce za sestrou Jarinou Žitnou, aby si na 
vlastní kůži vyzkoušel, jak správně držet 
kužele... a využil rovněž dřívější zázna-
my, jako například ze Sokolského Brna 
2010 či z představení Prodané nevěsty. 
Výsledkem je svižný fejeton, který prů-

řezově odlehčenou formou představuje 
současný Sokol, nejen sportovní, ale 
také kulturní činnost. 
Celý pořad naleznete na http://play.ipri-
ma.cz/ocima-josefa-klimy/ocima-josefa
-klimy-5, část věnovaná Sokolu je zhru-
ba v 18. minutě pořadu (a nenechte se 
odradit reklamami vloženými před ní).

-red-

Česká obec sokolská na Primě 

sokolskou tematikou. Dvakrát 
denně se provádělo slosová-
ní a odměnou vítězům byly 
drobné sokolské suvenýry. 
Poprvé byl na veletrhu vyu-
žit nový propagační materiál 
ČOS – „kulatý” prospekt před-
stavující ve stručnosti činnost 
a aktivity České obce sokol-
ské. 
Podle poznatků členů komise 
turistiky byl o sokolský stánek 
velký zájem. Účast na tomto 
veletrhu byla přínosem a při-
spěla k prezentaci a propaga-
ci ČOS na veřejnosti.      -red-
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Zpravodajství ze zahraničí

■ Sokolové ze župy Jana Podlipné-
ho ve spolupráci se župou Barákovou 
upořádali vloni v prosince na základě 
pozvání zahraničního Sokola zájezd do 
Mnichova spojený s návštěvou České-
ho centra a jednoty TV Sokol Mnichov, 
kterou nyní vede bratr Zdeněk Han-
zl. Této akce se zúčastnili na pozvání 
mnichovské jednoty členové pěvecké-
ho sboru Sokola Cítov ze župy Baráko-
vy, kteří v Českém centru v Mnichově 
odpoledne předvedli vánoční pěvecké 
vystoupení v rámci programu pro děti, 
večer vystoupili v komponovaném pro-
gramu při mikulášské zábavě s pose-
zením a tancem.
Představme si krátce pěvecký soubor 
Sokola Cítov, který je důležitou a po-
pulární součástí Tělocvičné jednoty So-
kol Cítov a také župy Barákovy. Vznikl 
v roce 2001 z potřeb členek a členů, 
kteří už nemohli cvičit, ale chtěli se 
aktivně podílet na sokolské i veřej-
né činnosti. Sokol Cítov nemá vlast-
ní sokolovnu, ale má báječný obecní 
úřad, který je jejich činnostem naklo-

něn a všemožně je podporuje. Mohou 
se scházet v obecní knihovně, aby si 
zazpívali a připravili program svých 
vystoupení, která jsou nejen v obci, 
ale i v širokém okolí proslulá. Po ce-
lou dobu je sbormistryní sestra Marie 
Šámalová (která v letošním roce oslaví 
krásné 83. narozeniny) a hudební do-
provod zajišťuje bratr Jindřich Malšin-
ský. Na koncertech ještě spolupracují 
s kapelou „Cítováci”. Od svého založení 
již uspořádali mnoho adventních pod-
večerů a Jarních posezení s písničkou. 
V jejich repertoáru jsou pochopitelně 
jak národní a sokolské písně, tak si 
troufnou i na operetní či muzikálová 
dueta a sóla. Jejich koncerty mají dob-
rou účast posluchačů, nejen místních. 
Na pozvání rádi přijedou na sokolské 
akce - účinkovali na župních akade-
miích, výročích jednot župy Baráko-
vy, rovněž při akcích pořádaných obcí 
Cítov nebo jako doprovodný program 
i při kulturních nebo sportovních akcích 
na okresní úrovni. Účastnili se také so-
kolské přehlídky pěveckých souborů 

v Jihlavě a byli součástí stočlenného 
pěveckého souboru zahajujícím pro-
gram XIV. všesokolského sletu v Sazka 
aréně v Praze 2006. 
Všude, kam je soubor se svými pís-
němi zván, je zpestřením programu. 
Byli proto také velmi rádi, že mohli re-
prezentovat župu Barákovu na tomto 
velmi příjemném setkání v německém 
Mnichově. Tento výjezd byl pro ně no-
vou zkušeností, kde získali pěkná nová 
přátelství a touto cestou ještě jednou 
děkují všem mnichovských členům So-
kola a výboru jednoty za velmi pěkné 
a přátelské přijetí. 

Lenka Brandová

■ Naše sokolské sestry a naši bratři 
v Polsku oslavili v minulých týdnech dvě 
významná výročí: 90. výročí založení 
sokolské jednoty Bydgošť - Fordon II 
a 130. výročí založení Sokola v Polsku 
(tehdy na německém území).
Oslavy se konaly na různých místech od 
konce listopadu 2013 do začátku úno-
ra letošního roku a mimo jiné na nich 
zazněly odborné přednášky historika 
a bývalého starosty Sokola v Polsku 
bratra Dr. Andrzeje Boguckého.
Historie polského Sokola byla pohnutá, 
podepsalo se na ní jak rozdělení země 
před I. světovou válkou mezi Německo, 
Rusko a Rakousko-Uhersko, tak v době 

Oslavy významných 
výročí Sokola
v Polsku 

II. světové války nacisti a poté komu-
nisti. První polská sokolská jednoty byla 
ustanovena v roce 1867 ve Lvově (dnes 
mimo území Polska), který tehdy spa-
dal pod Rakousko-Uhersko. V různých 
studiích je ale opomíjeno, že snahy 
založit v Polsku Sokol jsou již staršího 
data – první aktivity k založení Soko-
la lze datovat již do roku 1862, kdy po 
českém vzoru usilovali o založení so-
kolské organizace v Poznani. Bohužel, 

v té době německá správa ustanovení 
Sokola neumožnila, a tak ve městě na 
řece Wartě museli čekat na povolení až 
do roku 1886. První polská sokolská 
jednota spadající tehdy pod německý 
stát, byla založena v Inowroclawi v roce 
1884.
Dnes má polský Sokol kolem deseti tisíc 
členů, sokolské obce jsou ve Varšavě, 
v Krakově, v Poznani, v Bydgošti i v dal-
ších městech.                              -red-

Setkání sokolů v Českém 
centru v Mnichově 



Komárov
Sokol Komárov pořádal maškarní bál 
pro děti. Dětský karneval se odehrával 
v duchu „zimních olympijských her”, 
nechyběly ani různé soutěže, jako třeba 
rychlobruslení. Atmosféru tohoto reje 
zachytila na fotografiích sestra Olga Kle- 
knerová.

Opět nastal čas „šibření” a plesání 
S masopustním obdobím 
přichází každoročně do 
Sokola čas bálů, plesů, 
karnevalů, šibřinek. 
Nejinak je tomu i letos 
– v některých jednotách 
se tyto „reje” odehrály 
již v únoru, jinde je 
připravují na měsíc 
březen. O některých z nich 
nám napsali do redakce 
dopisovatelé a zaslali také 
fotografie.

Michle
Jako každoročně, i letos pořádal oddíl 
předškolních dětí Sokola Praha-Michle 
dětský karneval. Letos připadl na stře-
du 12. února. Programu a příprav se 
ujala cvičitelka sestra Alena Černá, kte-
rá se svého úkolu zhostila na výbornou 
– celý program, spíše komorně laděný, 
se dětem i rodičům velice líbil a před-
školáci se při něm dobře bavili.

Sokol Pražský
Masopustní reje v Sokole Pražském 
mají již svoji ustálenou podobu: nejpr-
ve je dopoledne Dětský karneval, večer 
je pak vyhrazen dospělým – konají se 
šibřinky, které mají pokaždé jiné téma. 
Letos se toto masopustní veselí odehrá-

valo v sobotu 8. února. Nejprve úderem 
půl desáté dopoledne vypukl ve Fügne-
rově (historickém) sále sokolovny rej 

plný masek a veselí – Dětský karneval, 
při němž na programu byla rovněž dět-
ská diskotéka L. Votroubka a přichysta-
ná byla i bohatá tombola.  Od půl osmé 
večer se pak konaly tradiční šibřinky, 
jejichž tématem letos bylo „Pruhovaný 
svět”. K poslechu i tanci hrál orchestr 
Pacholata se sólisty a Country tance 
s Jitkou Bonušovou. Ani letos nechyběla 
tombola a občerstvení.

Jalůvčí
V Jalůvčí se hned první únorový den 
konaly již sedmé sokolské šibřinky s rá-
zem „Báje a pověsti”, které sokolská 
jednota z Jalůvčí pořádala s trochou 
obav, protože se po pěti letech konaly 
v úplně jiném a menším prostředí re-
staurace „ Za větrem”. Vše však pro-
běhlo v pohodě, se známou hudbou „W 
– MUSIK” a sokolky seniorky také před-
vedly, že je nic nezaskočí.    
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Organizační tým tohoto 
projektu při přípravě spo-
lupracoval i s odborem 
všestrannosti ČOS a vý-
sledkem bylo, že o víken-

du 8.–9. února přijelo do Olympijského 
parku na 400 dětí ze sokolských jednot 
z celé republiky, 16. a 23. února pak 
přijelo 450 dospělých, převážně cvičite-
lů, pro něž byl připraven program; ČOV 
kromě bezplatného vstupu na sporto-
viště a asistence lektorů zajišťoval pro 
jednotlivé sokolské výpravy bezplatnou 
dopravu autobusy z 22 míst z celé re-
publiky. Zážitky a dojmy sokolských 
účastníků zprostředkovávají i zprávy 
našich dopisovatelů. Svědčí o tom, že 
na Letné se líbilo. Jen snad jeden po-
vzdech: škoda, že jen u minima účast-
níků bylo na první pohled zřejmé, že 
se jedná o sokoly. Přitom se nabízela 
možnost umístit na oděv či batůžek so-
kolskou symboliku – jako například děti 
ze župy Severočeské-Novákovy, které 
měly na oblečení sokolské logo (viz foto 
str. 8) – a dělat tak Sokolu propagaci.

Sokolové na olympijské Letné

Přijeli z nejvzdálenější 
župy 
V době zimních olympijských her v Soči 
jsme sledovali průběh a výsledky našich 
sportovců, které nám sdělovaly naše 
média. Český olympijský výbor nám 
připravil překvapení výstavbou a pro- 
gramem v Olympijském parku Soči – 
Letná v Praze na Letenské pláni.
Skupina dětí z Moravskoslezské župy 
společně se žactvem z žup Beskydské, 

Sport pro všechny, sokolská všestrannost
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V předvečer zahájení Zimních olympijských her v Soči 
– ve čtvrtek 6. února – otevřel pro veřejnost své brány 
Olympijský park Soči – Letná 2014. Český olympijský 
výbor tak veřejnosti nejen zprostředkoval dění na 
olympijských závodištích, ale připravil pro ni také řadu 
zajímavých besed a především pak možnost vyzkoušet 
si některé olympijské sporty přímo v našem hlavním 
městě. Celá akce, která probíhala po dobu trvání 
olympijských her, byla součástí dlouhodobého projektu 
Česko sportuje.
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Olomoucké a Severomoravské přijela 
na Letnou s očekáváním programu, 
který byl už pro ně připraven. Odjezd 
z  domova v 5 hodin ráno nebyl sice 
příjemný, ale to nic neubralo na zájmu 
využít a poznat připravený program  
s velkou možností vlastní účasti.
Pro návštěvníky byla připravena brus- 
lařská a lyžařská dráha, velký zájem 
byl o laserovou střelbu na biatlonové 
střelnici, na hokejovém hřišti je čekala 
možnost vstřelit branku „opravdovému” 

extraligovému brankáři, sledovali sou-
peření na curlingovém hřišti a zvědavě 
prohlíželi vybavení hráčů.
Olympijskou atmosféru v daleké Soči 
přiblížila možnost sledovat olympijské 
soutěže na LED obrazovkách.
Ne všechno se pořadatelům první den 
provozu povedlo podle plánu, a tak byly 
i fronty před půjčovnami vybavení, před 
stánky s občerstvením, hledalo se místo 
s autogramiádou naších sportovců – 
reprezentantů
Četné SMS, mobilní kontakty s rodiči 
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doma, pořizování fotodokumentace, od- 
mítnutí odpočinku ve vytápěném sta- 
nu (ztráta času) svědčily o zájmu a spo- 
kojenosti dětí se zhlédnutím této akce.
Teprve tvrdý spánek v autobuse při 
zpáteční cestě s návratem domů kolem 
22. hodiny svědčil, že vše k vyzkoušení 
a k vidění v Olympijském parku braly 
děti opravdově. 
Můžeme být spokojeni, rodiče děkovali 
za starosti a péči o děti a za poskytnutí 
možnosti se zúčastnit  této olympijské 
akce. Sokol na Olympiádě byl, nevadí, 
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že jen v Olympijském parku na Letné, 
byli jsme při tom a to je dobře! 
Josef Přibyl (sestavil z rozmluv s účast-
níky, vedoucími a s rodiči)  

Nejvíce se líbil Ledový ráj
Sokolové byli na olympiádě – pravda, jen 
v Praze na Letné v Olympijském parku, 
ale i tak to stálo za to. Autobus dětí 
vypravila sokolská župa Severočeská 
Novákova v rámci projektu Česko 
sportuje v sobotu 8. února do Prahy na 
Letnou. Děti měly možnost vyzkoušet 

si to, co zažívají naši olympionici prá- 
vě v Soči. Kluci nepohrdli hokejem, 
děvčata krasobruslením. Nejvíce se líbil 
Ledový ráj – propletenec cest, cestiček 
a zábavné hřiště k bruslení. Okoukli 
jsme snowpark s akrobatickými dis- 
ciplínami a na vlastní kůži si kluci 
i holky zkusili, jak náročný je ve 
skutečnosti curling, i když v televizi 
to tak nevypadá. Dost dobré měly 
děti i výsledky střeleb na biatlonové 
střelnici. Ti nejmenší uvítali odpočinek 
v dětském stanu Čtyřlístku. To, že 

děti měly možnost vše si okouknout 
a zkusit, včetně živého vysílání České 
televize na obřích obrazovkách, a být 
tak vlastně blízko vrcholných výkonů 
sportovců přímo v Soči, jim hodně dá. 
Doufejme jen, že mezi nimi se někde 
rodí další naše olympijská hvězda, 
i o tom je Sokol.   

Šárka Markvartová

Foto: Stanislav Zientek, Marie Brune-
rová, Dagmar Toncarová, Šárka 
Markvartová
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■ Odbor všestrannosti Tělo-
cvičné jednoty Sokol Králův 
Dvůr pořádal 28. ledna v za-
sedací místnosti sokolovny 
výroční schůzi. Přišlo celkem 
28 členů odboru a jako host 
starosta jednoty bratr Ra-
dek Sochr. Ve vedení schůze 
se střídali oba náčelníci Jana 
Menclová a František Ond-
ráček. Tradičně byla před-
nesena zpráva o činnosti  
a o hospodaření za rok 2013. 
Byl rovněž přednesen plán 
činnosti na rok 2014. Během 
programu schůze došlo i na 
slavnostní akt, neboť se nej-
starší členka, sestra Blanka 

Z odboru všestrannosti
v Králově Dvoře 

Konvalinková, dožila krásné-
ho životního jubilea 90 let. 
Takže milá sestro Blanko, 
přejeme do dalších let hodně 
zdraví a svěžesti. 
V diskuzi mimo jiné vystou-
pil starosta bratr Sochr, který 
se netajil svou spokojeností 
s činností odboru všestran-
nosti, sestra Exnerová alar-
movala a vyzývala přítomné 
k pomoci zajištění alespoň 
ještě jedné cvičitelky pro 
cvičení rodičů s dětmi. Pro 
přítomné bylo zajištěno i po-
hoštění. 

Text a foto
František Ondráček

■ Každá cvičitelka tělocvičné jednoty 
Sokol má povinnost každoročně projít 
zdravotním školením. Též se musí starat 
o platnost svého cvičitelského průkazu. 
Proto se pořádají v různých jednotách 
semináře, školení, oblastní srazy. Jeden 
takový – oblastní sraz cvičitelek senio-
rek – se konal i v T.J. Sokol Hradec Krá-
lové Pražské předměstí na Chelčického 
ulici. Sešlo se na šedesát žen (dokonce 
7410 dva muži)  z různých žup celého 
Královéhradeckého kraje i blízkého oko-
lí, tedy ze žup Orlické, Jičínské-Bergero-
vy a Podkrkonošské-Jiráskovy. 
Věkový průměr byl 55 let. Sešly se skoro 
80leté  vitální ikony Sokola, které stá-
le aktivně cvičí a pravidelně se účastní 
těchto setkání. Všechny přítomné spo-
jovalo opravdové nadšení a zájem po-
znat něco nového. Rozdíly byly pouze 
v módním stylu. Tradiční cvičky „jarmily” 
vystřídaly značkové sálové boty, barev-
ná přiléhavá trička, sportovní elastické 
kalhoty (kterým ani nechci říkat teplá-
ky) a fleecové bundy s nápisem mateř-

Inspirativní sraz
v Hradci Králové  

ské jednoty. Celé setkání zorganizovala 
se svým týmem věrná duše hradeckého 
Sokola sestra Marta Hrdinová. Pozvala 
Radka Žočka z Českého červeného kříže 
a jeho zdravotní školení patřilo k jedno-
mu z nejlepších. Pozvání přijala i sest-
ra Anna Jurčíčková, autorka sletových 
skladeb. Takže není pochyb o její vyni-
kající prostorové fantazii a schopnosti 
srozumitelně udávat pokyny. Předvedla 
nám ukázku rozcvičky pro hodiny oddílu 
starších žen s následným protažením. 
Samozřejmě, že následovala i polední 
pauza, ze které jsem se vrátila o něko-
lik minut později. Rychle jsem vrazila do 
tělocvičny a nevěřila jsem svým vlastní 
očím. Jedna cvičenka ležela na zemi na 
zádech, druhá nad ní klečela obkročmo 
a svoje ruce měla na jejím podbřišku 
a třetí udávala pokyny – nádech, vý-
dech, vpravo, vlevo... Záhy jsem usly-
šela hlas cvičitelky Zdeny Machkové ze 
Sokola Pouchov a byla jsem v obraze.
Cvičilo se INFINITY – ležatá osmička, 
znak nekonečna. Je to o soustředění, 

o mikropohybech hlavně v oblasti (ne-
jen) pánve. Tímto cvičením lze vyřešit 
bolesti v bedrech.
Zlatou tečkou se staly country tance, 
opět pod vedením sestry Anny Jurčíčko-
vé. Osm dob v různých obměnách a stří-
dání tanečníků. Dokonce jsme tančily 
v uzavřeném čtverci i valčíkovou sklad-
bu. Velmi se nám to zamlouvalo.
Tak moc, že jsem poznatky získané 
v Hradci Králové využila i při našem cvi-
čení v Sokole Nový Bydžov. Vzhledem 
k tomu, že nás do cvičení chodí kolem 
třiceti cvičenek, nebyla o tanečnice nou-
ze. Člověk by ani netušil, jak se při tom 
zapotí. Countryová píseň nám zněla 
v uších i cestou domů. 
Děkuji do královéhradeckého Sokola za 
uspořádání, lektorkám za ukázky a hlav-
ně děkuji svým bydžovským sokolkám, že 
rády přijímají novinky a ještě je to baví!                                 

Věrka Kubelka,
Sokol Nový Bydžov

Sport pro všechny, sokolská všestrannost

Sestra Blanka Konvalinková
přijímá blahopřání ke svému životnímu jubileu
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■ Na závod ve sportovní gymnastice, 
který se koná každoročně jako vzpomín-
ka na všetatského rodáka Jana Palacha, 
se v sobotu 18. ledna sjelo do Všetat 
u Mělníka neuvěřitelných 171 malých 
i větších gymnastek. Z důvodu velké-
ho počtu dětí byl závod rozdělen na dvě 
části. Dopoledne se představila gym-
nastická miminka na lavičce a prostných 
a odpoledne patřila všetatská sokolovna 
větším gymnastkám, které své výkony 
předváděly jak na prostných, tak na kla-
dině. K vidění byly přemety, salta, ale 
i krásné provedení sestav na hudbu. 
Mezi  čtrnácti oddíly, které se sjely z celé 
republiky, se mezi menšími gymnastka-
mi nejlépe vedlo děvčátkům z Horních 
Počernic, Poděbrad a pražské Kampy. Ve 

Gymnastický
Memoriál Jana Palacha 

Ocenění sokolských sportovců
z České Třebové  

starších kategoriích vítězily oddíly spor-
tovní gymnastiky Vítkovic, Jičína, Příbra-
mi a Doks. I když se všetatským závod-
nicím v obrovském počtu dětí nepodařilo 
dosáhnout na stupně vítězů, měly dobrý 
pocit ze soutěže. Nejblíže byla Eliška 
Vondrová, která obsadila 4. místo, a Ve-
ronika Kopejsková, která skončila na 
pěkném 6. místě.  Doufáme, že se nám 
podaří dopilovat sestavy tak, aby ales-
poň některé krásné poháry, ceny a me-
daile, které nám pomohla zajistit firma 

■ Úspěchy mladých volejbalistů So-
kola Česká Třebová II ocenila anketa 
o nejúspěšnějšího sportovce okresu Ústí 
nad Orlicí – z lednového vyhlášení již  
45. ročníku této ankety si odnesli pr-
venství v kategorii nejlepší sportovní 
družstvo mládeže okresu. Oceněni byli 

i další sokolští sportovci z České Třebo-
vé – cyklistka Monika Simonová (která 
jezdí za cyklotrénink Františka Trkala) 
obsadila třetí místo v kategorii dospě-
lých a volejbalista Lukáš Vašina byl šes-
tý v kategorii žactva. 
Ocenění v kategorii „o nejlepší druž-

Thimm obaly a.s., zůstaly napřesrok ve 
Všetatech.    
Na závěr bychom jako organizátoři 
rádi poslali velké  díky rodičům našich 
gymnastek.  Ať už pomáhali při přípra-
vě a uklízení nářadí, psaní výsledků, 
s ozvučením, občerstvením nebo občas 
něco podali či přinesli, můžeme říci, že 
se nám podařilo tenhle gymnastický 
„maratón” zvládnout na jedničku. 

Alena Semelková,
oddíl SG, Sokol Všetaty

Eliška Vondrová – 4. místo

Lukáš Vašina – cenu 
předává místostarosta 
České Třebové

stvo mládeže” jsme získali především 
za získání titulu mistra České republiky 
v kategorii mladších žáků a vítězstvím 
v Českém poháru kadetů. Je to však 
ocenění především za ucelenou dobrou 
práci v návaznosti na všechny složky od 
nejmladších elévů přes mladší, starší 
žáky hrající republikové soutěže, české 
poháry až po extraligové kadety, junior-
ky a juniory hrající I. ligu a Český pohár. 
Nejvyšší umístění, 1. místo v této an-
ketě, získal náš oddíl již popáté za po-
sledních devět let a za celou jeho historii 
dokonce jedenáctkrát.
Tímto je potřeba poděkovat všem mlá-
dežnickým trenérům, kteří mají na 
úspěších našeho oddílu velký podíl – Lu-
bomíru Vašinovi, Martinovi, Ondrovi, Mi-
chalovi Knížkovým, Miroslavu Štorchovi, 
Petrovi Matějkovi, Aleně Neubauerové, 
Markovi Olejárovi, Pavlovi Šulcovi, Haně 
Kulihové, Martinu Jozovi a dalším tre-
nérům a instruktorům, kteří se mládeži 
v českotřebovském volejbale věnují.

Lubomír Vašina,
Sokol Česká Třebová II

Výkonnostní a vrcholový sport 



12 ÚNOR/2014 SOKOL

■ Na únorovém mistrovství ČR 
v Českých Budějovicích v kategorii 
školní mládeže získal boxer vítko-
vického Sokola Kevin Godla (váha 
40 kg) titul mistra České republi-
ky. Náš boxer prošel vrcholným 
turnajem zcela suverénně a zlatou 
medaili si odvezl poté, co ve finá-
le zdolal svého soupeře před limi-
tem a stal se tak prvním mistrem 
republiky v krátké historii našeho 
oddílu.   
Další, tentokrát stříbrnou medaili si 
odvezl náš sportovec Roman Leško 
(36 kg).
Po takticky a technicky výborně 
zvládnutém semifinálovém utkání 
se bohužel zranil a svého zápasu 
o zlato se nezúčastnil. Přesto dosá-
hl vynikajícího výsledku, a to jako 
velmi mladý a nadějný desetiletý 
boxer. Sadu cenných kovů zkom-
pletoval loňský finalista Karel Mi-
chalík (80 kg) v kategorii kadetů. 
Získal už svou druhou, tentokrát 
bronzovou medaili.
Trenéři Ladislav Martinčík a Petr 
Maršálek tak mohli jen přemýšlet 
o tom, jakého výsledku by úspěšná 

■ Florbalisté Sokola Pardubice porazi-
li v posledním únorovém víkendu FBC 
Liberec – uhájili tak v základní části le-
tošní florbalové extraligy deváté místo 
a v play down míří na Kladno.
Do posledního kola v rámci základní 
části AutoCont extraligy vstoupil So-
kol Pardubice s jasným cílem – zvítězit 
a zajistit si pro play down deváté místo. 
Podařilo se, Liberec prohrál 6:9 a Vý-
chodočeši se tak v play down střetnou 
s Kladnem.
„Cílem před dnešním zápasem bylo vy-

Republikové medaile pro 
boxery Sokola Vítkovice

Pardubičtí florbalisté zamířili 
do play down

bojovat tři body a zajistit si tak deváté 
místo v základní části a tím i teoreticky 
výhodnějšího soupeře pro play down, 
tedy boj o záchranu. Získali jsme tři 
body, dohromady jsme v základní části 
vybojovali 26 bodů, tedy nejvíc v naší 
extraligové historii. Bohužel nám jich 
ještě pár k postupu do play off chybě-
lo. Možná nejvíc nám chyběly ty, které 
nám sebralo Kladno a máme mu tak co 
v play down vracet,” těší se na souboje 
se Středočechy pardubický trenér Miro-
slav Janovský.

„Jsem rád, že se v posledním zápase 
podařilo Martinu Zozulákovi získat ko-
runku pro nejlepšího střelce základní 
části extraligy. K vítězství v kanadském 
bodování mu chyběly dva body, ale má 
tak alespoň v další sezoně ještě prostor 
pro zlepšení,” spokojeně a s úsměvem 
doplnil závěrem na adresu Martina Zo-
zuláka pardubický trenér.
Více informací naleznete na www.flor-
balpardubice.eu nebo facebook.com/
sokolpardubice.

-red-

výprava dosáhla v případě účasti 
i našich dalších rohovníků, kteří se 
šampionátu nemohli ze zdravotních 
důvodů účastnit. 
Úspěchu si velmi vážíme, je vý-
sledkem kvalitní práce s mládeží. 

Zveme tímto všechny kluky a holky 
na trénink do Českého domu, kde 
náš oddíl sídlí.

Více na www.boxostrava.cz            
Petr Maršálek,

Sokol Vítkovice

Výkonnostní a vrcholový sport 
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Bratislava – Dohnalová 
vítězně
Prvního turnaje v letošním roce, 
kterého se zápasníci T.J. Sokol Vít-
kovice zúčastnili, byl mezinárodní 
turnaj mládeže v zápase ve volném 
stylu, který pořádal v sobotu 1. února 
zápasnický klub Dunajplavba Bratislava. 
Do Bratislavy se sjelo 121 zápasníků 
z 18 oddílů Slovenska, Česka a Polska. 
Z devítičlenné vítkovické výpravy se 
nejvíce dařilo v kategorii kadetek ve 
váze do 60 kg Yvette Dohnalové, která 
své tři soupeřky porazila a zvítězila. Na 
druhých místech se umístili v kategorii 
přípravek ve váze do 24 kg Max Bystroň 
a v kategorii žáků ve váze do 53 kg 
David Kopřiva. Na třetích místech se 
umístili v kategorii přípravek ve váze 
do 31 kg Samuel Bystroň, v mladších 
žácích ve váze do 44 kg Honza Mužný 
a v žácích ve váze do 66 kg Stanislav 
Hanák. Největší radost nám udělala 
Yvette, která zápasila v kategorii 
kadetek ve váze do 60 kg, ač váží 
pouze 52 kg a věkem je ještě žákyně. 
Ve všech svých utkání byla techničtější 
než její soupeřky a měla i lepší fyzický 
fond. Je velice pravděpodobné, že 
Yvette bude v letošním roce Českou 
republiku reprezentovat na mistrovství 
Evropy, resp. mistrovství světa kadetek 
v zápase ve volném stylu. V celkovém 
hodnocení družstev jsme v Bratislavě 
obsadili třetí místo za domácí Bratislavou 
a druhými zápasníky z Varšavy.

Ligový zápas v Brně
V sobotu 15. února se v Brně konalo  
1. kolo I. ligy mužů v zápase ve volném 
stylu. Předseda oddílu a trenér Milan 
Slončík k celé soutěži a k prvnímu kolu 
řekl: „Poté, co v loňském roce hrozilo 
zápasu vyloučení z programu olympij-
ských her, přišla Mezinárodní zápasnic-
ká federace FILA s úpravou pravidel tak, 
aby zápas zatraktivnila. Těmito pravidly 
se již v letošním roce v I. lize řídíme. 
Došlo například k úpravě jednotlivých 
hmotnostních kategorií, k prodloužení 
doby zápasení atd. Celkově lze říci, že 
tyto změny přispěly k tomu, že se více 
zápasí než taktizuje. Vzhledem k tomu, 
že se nám i v letošním roce podařilo do-
mluvit spolupráci se Statutárním měs-
tem Ostrava, které podporuje prvoligo-
vé družstvo zápasníků, myslíme pouze 
na obhajobu titulu. Na 1. kolo jsme 
však odjížděli bez zápasníků ve váho-

Únorové zápasení 
vítkovických sokolů 
Letošní únor byl pro zápasníky Sokola Vítkovice 
programově bohatý a přinesl jim účast v několika 
turnajích – ať již to bylo v Bratislavě, v Brně či Plzni.

vé kategorii do 57 kg, resp. 65 kg, což 
znamenalo, že jsme proti zápasníkům 
z Teplic a Brna museli dotahovat ztrá-
tu 10 bodů, protože tato dvě družstva 
měla zápasníky ve všech hmotnostních 
kategoriích. I přesto se nám v Brně da-
řilo a postupně jsme porazili jak zápas-
níky z Brna, Teplic, Prahy, tak Hradce 
Králové. 

Plzeň – turnaj mládeže
V sobotu 15. února se v Plzni konal me-
zinárodní turnaj mládeže Velká cena 
Plzně v zápase ve volném stylu mláde-
že. Turnaje se zúčastnilo 183 zápasníků 
z 25 oddílů ČR, Slovenska a Německa. 
Do Plzně odcestovala skupina 11 vít-
kovických volnostylařů. V Plzni se dě-
tem moc nedařilo. Je možné, že to bylo 
i únavou, neboť jsme do Plzně cestovali 
po soustředění v sobotu brzo ráno. Na 
medailové pozice se probojovali pouze 
tři zápasníci. Jediným, kdo vyhrál, byl 
v kategorii mladších žáků ve váze do 
32 kg Jirka Dušek, druhé místo obsadil 

v kategorii žáků ve váze do 53 kg David 
Kopřiva a třetí místo obsadil v kategorii 
přípravek ve váze do 26 kg Max Bys-
troň.                             Roman Piskoř

Sokol Vítkovice, oddíl zápasu
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Speciální mítink karate 2014 

Speciální mítink je typ se-
mináře, který je zpravidla 
určen zeleným a vyšším 
pasům. Letos však projevi-
li o akci zájem i pasy nižší, 

a tak byla účast umožněna i jim. Jed-
ním z hlavních cílů cvičení na speciálním 
mítinku bylo zaměřit se na explozivnost 
v jednotlivých kombinacích a navýšit 
tak efektivnost bojových kombinací při 
minimální fyzické námaze.
Zpočátku se tak událo při nácviku fo-
rem, tedy bojů s imaginárním soupe-
řem, ve kterých je důležitá především 
technická část jednotlivých bojových 

V pořadí druhou akcí 
letošního roku, které se 
účastnil pardubický oddíl 
karate, byl speciální mítink 
moderního sportovního 
karate uskutečněný
o víkendu 8.–9. února
v Chotěboři.

kombinací. Podobným způsobem poté 
probíhal i nácvik v bojových sériích 
úderů a kopů s partnery ve dvojicích.
Celý dvoudenní trénink byl zpestřen 
cvičebními prvky, které na klasických 
seminářích nejsou tak časté. Cvičenci si 
tak mohli vyzkoušet i méně běžné typy 
pádů a kotoulů nebo se uvolnit během 
mentálního relaxačního tréninku.
Speciální mítink byl zakončen turna-
jem. Nestandartní seminář si vyžádal 
i několik nestandartních kategorií, a tak 
účastníci mohli poměřit své síly mimo 
jiné i v kategorii forma absolutní – bez 
rozdílů pasů, kde sice každý cvičil pod-
le úrovně svého technického stupně, 
nicméně výsledný počet bodů byl vy-
násoben tzv. index faktorem, aby bylo 
možné vzájemné porovnání i se zkuše-
nějšími závodníky. Další nestandardní 
kategorii tvořil sparing nižších pasů bez 
rozdílů pasů a pohlaví.
Body z této akce se nezapočítávají do 
Ligy MSKA-CZ a některé kategorie ne-
byly plně obsazeny, proto je následující 
tabulka spíše orientačního charakteru. 
Jako vždy, i tento speciální mítink při-

nesl spoustu důležitých informací. Mi- 
mo jiné jsme se dozvěděli, jak lépe 
strukturovat naše osobní tréninky, po-
sílit kondici pro boje, anebo zvládnout 
nervozitu či psychickou zátěž před ná-
stupem do bojiště.

Josef Jetmar 

Pardubičtí karatisté dosáhli v turnaji 
následující umístění: 

Formy:
• Martin Goláň – F°1 (prima) 1. místo
•  Ondřej Vachek – F°2 (secunda)  

1. místo
•  Josef Jetmar – F°3 (tertia set)  

3. místo
• Jiří Michek – F°3 (tertia set) 4. místo. 

Sparing a boje:
•  Ondřej Vachek – MY+FY+MO (nižší pasy, 

smíšená kategorie) 1. místo
•  Martin Goláň – MY+FY+MO (nižší pasy, 

smíšená kategorie) 3. místo
•  Josef Jetmar – MG (muži zelení) 

4. místo.

Vlevo Ondřej Vachek, vpravo Martin GoláňVlevo Josef Jetmar
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Přehlídka, která má statut kraj-
ské výběrové pro Loutkářskou 
Chrudim, je určena pro tradič-
ní i netradiční amatérská lout-
ková divadla všech věkových 

kategorií, představení jsou jak pro děti, 
tak i dospělé, vytváří prostor pro expe-
rimentální i studiová představení.
Letošní Pražský Tajtrlík je rozčleněn do 
tří bloků. V prvním, dopoledním bloku, 
je možné po slavnostním zahájení v 10 
hodin zhlédnout dvě loutková předsta-
vení pro nejmenší – nejprve to bude 
pro děti od tří let hra Anička a loupežní-
ci v podání souboru Pražský sokolíček, 
o hodinu později bude pro děti od čtyř 
let „Dlouhý, Široký a Bystrozraký – Pa-
pírová pohádka”, kterou zahrají loutko-
herci KVD DAMU „Prváci”. Druhý blok 
zahájí ve 14.30 hodin ZUŠ Hostivař 
představením Jogín a Svatební košile 
(pro děti od 5 let). V 15 hodin vystoupí 
již tradiční účastník této přehlídky, Di-
vadélko máma a táta. To nabízí alterna-
tivu dvou pohádek – pokud bude počasí 
přát, bude hrát venku, před hostivař-
skou sokolovnou Námořnickou pohád-
ku, pokud by počasí nepřálo, má při-
pravenu do divadelního sálu Detektivní 
pohádku. Třetí blok obsahuje rovněž 

Pražský Tajtrlík zve na 
loutková představení  
Již jubilejní, desátý roční přehlídky amatérského 
loutkového divadla „Pražský Tajtrlík”, pořádaný
T.J. Sokol Praha-Hostivař, se bude letos konat v sobotu 
29. března v prostorách Divadélka Frydolín ve Švehlově 
sokolovně. 

dvě hry, obě určené pro divá-
ky od 8 let. Nejprve v 17 ho- 
in zahraje Divadelní studio 
„Kampak” hru O věrném mi-
lování Aucassina a Nicolet, 
posledním odehraným před-
stavením bude v 18 hodin 
Bylo nebylo v podání soubo-
ru Tate Iyumni. V osm hodin 
večer pak porota ve složení 
Luděk Richter, Irena Mareč-
ková a Vladimír Tausinger 
vyhlásí ceny a doporučení na  
62. Loutkářskou Chrudim.

-red-

Již na podzim loňského roku 
– 17. 9. 2013 – se šest členů 
jednoty zúčastnilo u sochy Dr. 
Miroslava Tyrše vzpomínkového 
setkání u příležitosti jeho na-

rození (17. 9. 1832). Miroslav Tyrš žil 
v Děčíně do svých čtyř let  u Děčínské-
ho zámku, v dnešním Tyršově domku, 
kde je i pamětní deska, odhalená v roce 
1922.
Měsíc nato – 8. října 2013 se jedna 
členka jako zástupce jednoty vydala 
do Prahy, aby byla přítomna na pietním 
aktu při Památném dni ČOS.
Při lednovém setkání Klubu Renaty Tyr- 
šové jsme vzpomněli na významné 
výročí sokolovny Sokola Pražského, 
od kterého vloni 9. prosince uplynulo 
přesně 150 let a stavba vyrostla velice 
rychle  – v červenci 1863 se započa-
lo a v prosinci 1863 se tam již cvičilo. 
Dnes si již ani neuvědomujeme, jaký 

Připomínky sokolských výročí  
Členové T.J. Sokol Jalůvčí mimo své sportovní 
pravidelné činnosti nezapomínají ani na pamětní 
a kulturní akce týkající se Sokola.

přínos pro český tělocvik i sport vybu-
dování této první sokolovny mělo.
Hned 1. 2. 2014 se konaly již sedmé 
sokolské Šibřinky (o nich se zmiňujeme 
na jiném místě – pozn. red.).    
Nu, a 16. února 2014, kdy uplynulo 152 let 
od založení Sokola, se nás sešlo 9 + 1 dí- 
tě, zástupců jednot Jalůvčí a Maxiček, 
opět u sochy Dr. Miroslava Tyrše, aby-
chom si připomenuli nejen toto výročí, 
ale i zásluhy dalšího ze zakladatelů So-
kola, a to Jindřicha Fügnera – starosty 
Sokola Pražského, který měl velký podíl 
na výstavbě sokolovny Sokola Pražské-
ho zakoupením parcely s letohrádkem, 
tehdy vlastně na periférii Prahy (blízko 

městských hradeb a dnes je to cent-
rum města a k Národnímu muzeu pár 
kroků). Všechny tyto pietní akce uctí-
me vždy květinami a krátkou informací 
z historie Sokola a jejich zakladatelů, 
kterou nám podá naše aktivní členka 
sestra Hela Pokorná.
Jak vidno, tak naši členové neopome-
nou žádnou příležitost připomenout 
si různá výročí týkající se obce sokol-
ské a jejích zakladatelů, zvláště proto, 
že rodákem Děčína je jeden z nich –  
Dr. Miroslav Tyrš.

Iva Nenáhlová, Hela Pokorná,
T.J. Sokol Jalůvčí



■ Český patriot, které uděluje Asociace 
nositelů legionářských tradic (ANLET) za 
dobrovolnou a neziskovou práci v oblasti 
výchovy k vlastenectví a zachování his-
torických tradic české společnosti, vyvr-
cholil v pátek 31. ledna 2014 udělením 
cen v osmi kategoriích: Mladý vlastenec, 
Péče o památná a pietní místa, Publici-
stická činnost, Výchovně-vzdělávací čin-
nost, Zachování kulturně-historického 
dědictví, Významný přínos české historii, 
Cena za celoživotní dílo a Mecenáš české 
historie. Mezi vyznamenanými měla za-
stoupení i Česká obec sokolská – Cenu 

Bratr Prchlík obdržel 
cenu Český patriot 

Blahopřání

Osmdesát let v naší době něco až tak 
výjimečného není. Ale oslavit takové 
výročí v bezvadné kondici, v neustá-
lém „intelektuálním zápřahu”, a to 
i jako neúnavný župní vzdělavatel 
a dopisovatel sokolského tisku, to už 
je jiná. A právě taková je charakte-
ristika bratra PhDr. Viléma Klegy, 

Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. 
Zúčastnil se jako cvičenec v řadách 
Věrné gardy tří všesokolských sletů 
(1994, 2000, 2006), vyvíjel boha-
tou publikační činnost v regionálním 
a sokolském tisku, byl hlavní hnací 
silou při přípravě a vydání almana-
chu k 125. výročí založení Sokola 
Olomouc a almanachu k 80. výročí 
vzniku Sokolské župy Olomoucké
-Smrčkovy, inicioval a spolupracoval 
při realizaci několika výstav k sokol-
ské tematice ve Vlastivědném muzeu 
v Olomouci. Bratr Vilém Klega je od 
roku 2004 držitelem bronzové me-
daile ČOS, v letošním roce ho župa 
navrhuje na udělení stříbrné.
Vedení župy blahopřálo jubilantovi na 
svém lednovém zasedání v nově zří-
zené Síni tradic Sokola Olomouc, kde 
jsme společně nad historickými ma-
teriály jednoty zavzpomínali na její 
minulost, ale i podebatovali o jejím 
nejnovějším vývoji, cílech a součas-
ných úspěších.
Milý Viléme, za všechny sokoly naší 
župy Ti přeji pevné zdraví a hodně sil 
do mnoha dalších let zaplněných so-
kolskou prací.

Luboš Toušek
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za celoživotní dílo převzal 
bratr Vladimír Prchlík.
Záštitu nad slavnostním 
předáním cen, které se 
uskutečnilo v prostorách 
Botelu Albatros v Praze, 
převzal starosta Městské 
části Praha 1 bratr Oldřich 
Lomecký.

-red-

CSc., který v pondělí 3. února 2014 
oslavil své osmdesátiny.  Jeho životní 
dráha je pestrá a bohatá. Po studiích na 
olomoucké univerzitě prošel postupně 
všemi úrovněmi učitelství, od základní 
školy přes školu střední, aby nakonec 
definitivně zakotvil na Filozofické fa-
kultě  Univerzity Palackého v Olomou-
ci. Zde i v současné době pravidelně 
působí jako člen zkušebních komisí při 
státních zkouškách absolventů.
Také jeho dráha na sokolském poli byla 
bohatá a naplněná činorodou prací. 
Ihned po obnovení Sokola   jako účast-
ník obnovovacího sjezdu ČOS 7. ledna 
1990 v Praze se jako člen přípravné-
ho výboru podílel na obnově nejstarší 
sokolské jednoty na Olomoucku, Tě-
locvičné jednoty Sokol Olomouc. V ní 
pak pracoval jako vzdělavatel, mís-
tostarosta a v letech 1994 až 1999 
jako její starosta. Od roku 2000 začal 
působit jako člen vzdělavatelského 
sboru Sokolské župy Olomoucké-Smr-
čkovy a od následujícího roku pak jako 
župní vzdělavatel. Tuto funkci vykoná-
vá dosud. 
Po celou dobu od obnovení Soko-
la v roce 1990 bratr Klega neúnavně 
propaguje myšlenky jeho zakladatelů 




