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Památný den Sokolstva oslavili
sokolové se zbrusu novým praporem
od prezidenta republiky Miloše Zemana

Tak jsme se všichni společně, sokolové z Čech, Moravy a Slezska, konečně dočkali – máme svůj Památný
den sokolstva! Ale nejen my, co se snažíme pracovat pro rozvoj ČOS, ale
hlavně ti ze stovek Sokolů, kteří za své
honosné myšlenky padli, byli mučeni
anebo zavražděni v koncentračních táborech. V roce 1941 dne 8. října nacisté Sokol rozpustili a 8. října v roce
2019 se celá naše republika ze všech
možných médií a sociálních sítí dozvěděla, že Sokol je zde po třiceti letech
svobody stále a v plné síle, a že právem navazuje na myšlenky svých zakladatelů, i na práci tisícovek svých členů,
kteří se svého památného dne již nedožili.
Je to především zásluha našeho demokratického parlamentu, že se tak stalo,
a dokonce jsme od prezidenta Miloše
Zemana obdrželi zbrusu nový prezidentský prapor. Po standartě od prezidenta T. G. Masaryka z roku 1926 a po
daru Edvarda Beneše u příležitosti konání jubilejního X. všesokolského sletu
(1938), jde teprve o třetí poctu od
hlavy státu. Jak vidno, další prezidenti
dlouhá léta necítili tuto potřebu, a tak
považuji za minimálně neslušné veřejné komentáře některých mladých
členů ČOS na adresu čerstvě udělené
zástavy – že to není nic k chlubení, že
je spíše na ostudu, a že by se raději
měla uložit hodně hluboko někam do
archivu. A to jen kvůli tomu, že je od
prezidenta Zemana. Myslím, že Sokol
vždy byl apolitický a demokratický, a
že by těmto bratrům slušelo více vděku,
pokory, nadhledu
i slušnosti.
Eduard Mezera
(redaktor)
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PRAHA – V Od časného
úterního rána si celá republika připomínala spolu
se sokoly významný den
ČR – Památný den Sokolstva, který se nyní bude
již každoročně slavit 8.
října.
Po celý den se konalo po
celé České republice
množství vzpomínkových
akcí, jejichž vrcholem
bylo v odpoledních hodinách pietní shromáždění
v sídle České obce sokolské – v Tyršově domě v
Praze.

Při příležitosti tohoto významného dne
předal prezident Miloš Zeman do rukou
starostky Hany Moučkové prezidentský
prapor, který nechal pro Sokol zhotovit.

Datum 8. října bylo zvoleno za Památný den sokolstva jako připomínka tragických událostí v roce 1941, kdy byla výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha Česká obec sokolská
rozpuštěna a byla zahájena vlna drastických represí sokolských činovníků.
„Památný den sokolstva ale není věnován pouze obětem boje za znovunabytí svobody a samostatnosti československého státu v době nacistické okupace a 2. světové války. Je poctou všem členům a členkám
Sokola, kteří v téměř 160leté existenci našeho spolku položili své životy za svobodu a demokracii," řekla ve svém projevu na pietním
shromáždění starostka ČOS sestra Hana Moučková.

Slavilo se po celé republice
Vzpomínkové akce u příležitosti Památného dne Sokolstva probíhaly
po celý den i na jiných městech České republiky. Již ráno v úterý 8.
října vyjely vozy městské hromadné dopravy v Praze a Brně ozdobené
státní a sokolskou vlajkou, na budově Magistrátu hl. m. Prahy byly vyvěšeny vlajky České republiky a Sokola. Dopoledne, v 10.00 hodin byla
v Písecké bráně v Praze 6 zahájena výstava věnovaná Památnému dni
sokolstva. V předvečer této akce byla ve Vaničkově ulici v Praze 6 odhalena doplňková uliční tabulka Jindřichu Vaníčkovi, dlouholetému
náčelníkovi ČOS.
V Brně se uskutečnil pietní akt spojený s prohlídkou bývalé věznice v
Brně na Cejlu. Poté byl položen Kámen zmizelého k domu jedné ze sokolských obětí nacismu. Pietní akty u pamětních desek či památníků
obětí boje za svobodu se odehrály i na mnoha dalších místech v republice – v sokolovnách či u městských pomníků, jako například v Liberci před radnicí. Památný den sokolstva zakončil Večer sokolských
světel. (převzato z www.sokol.eu, kráceno)

Kulturně sportovní odpoledne
se vzpomínkou na Mistra Jana Husa

VELKÉ BÍLOVICE - Tradičně o svátečním dnu 6. července sokolové župy Slovácké uctili památku Mistra Jana
Husa. V sokolském areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích se sešlo 93 sokolů, občané Velkých Bílovic a také cyklisté, kteří byli ve Velkých Bílovicích na dovolené. Šest sokolů přijelo z župy Hanácké, dva z župy Máchalovy.
Letos nešel průvod celou obcí, trasa průvodu byla zkrácena. Šlo se od rozcestí - od Machovy studny. Chyběl
jezdec na koni, který pravidelně při této akci nese státní vlajku, nahradil jej praporečník z Podivína - bratr Jiří
Osička. Vyšívanou repliku historické vlajky T. J. Sokol Velké Bílovice hrdě nesl náš praporečník - bratr Jaroslav
Paul. O vlajku České obce sokolské se postaral bratr Jiří Netolický z Telnice a na harmoniku zahrál bratr Petr
Kozák. Po nástupu na plochu zazněla fanfára a státní hymna. Poté starostka jednoty přivítala přítomné, připomněla 150 let od vstupu žen do Sokola (7 let po založení Sokola).
Dále se slova ujala starostka župy Slovácké, sestra Vladimíra Potůčková, která přednesla projev o životě a
osudu M. J. Husa. Následoval program, který zahájil pěvecký soubor Marijánky z Vacenovic, skladbu s názvem Zacvičme si pak předvedly sestry ze Svatobořic. Odpoledne zpestřili tanečníci Vlasta a Petr svižným
rock and rollem. Dvakrát zaujaly krásným vystoupením mažoretky z Vlčnova a přijely i Dámy z 30. let. Působivé byly i country tance sokolek z Velkých Pavlovic. Program zakončila sletová skladba Princezna republika.
Po programu byla zapálena hranice - jako vzpomínka na H. J. Husa a zazněla píseň Když hranice vzplála, tam
na břehu Rýna. Pak již následovalo občerstvení, k tanci a poslechu vyhrávali harmonikáři - Jaroslav Baloun,
Miroslav Jaborník a pan Miroslav Ondráček. Děkujeme všem účastníkům za příjemné odpoledne.
Sylva Novotná (starostka T. J. Sokol Velké Bílovice)
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Florbalový maraton nabídl 150 parádních gólů

STRÁŽNICE - Již několik let pořádáme ke konci florbalové sezóny akci florbalový maraton. Na tento maraton mohou přijít všichni naši hráči, rodiče, bývalí hráči, sponzoři a fanoušci a všichni, kteří se nebojí vzít hokejku do ruky
a zahrát si florbal.
Začínali jsme ve 14.00 postavením hřiště a pořádnou rozcvičkou. Pak už se jen hrálo, hrálo a zase hrálo. Dvě
družstva proti sobě, která se skládala ze všech příchozích do tělocvičny. Někteří hráči postupně zapomněli na
slíbenou grilovačku i bazén (lepší než bazén byla tělocvična, kde jsme naměřili 33, 5 stupňů Celsia). Vydrželi
jsme hrát a střílet do 19.30, takže rekord z minulého roku překonán nebyl. Nicméně se potvrdilo, že florbal v
našem městě stále táhne děti do tělocvičny ke sportování a zdravému stylu života.
Pár statistických údajů: asi 30 hráčů a návštěvníků, výsledek utkání 77:73, pár nejlepších hlášek: „nemyslel
jsem si, že to tady bude tak super,“ „já ještě nechci střídat,“ já už jdu domů – já ještě nejdu“ (věta od jediného hráče, kterou pronesl celkem 5x). Akce se zúčastnili hráči od pěti let do „tatínkovského“ věku.
Trenéři florbalových oddílů T. J. Sokol Strážnice
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Mezinárodní dětský florbalový turnaj v Brně

STRÁŽNICE - Výprava družstva starších žáků čítající patnáct hráčů a dva trenéry se již po několikáté vydala ve
čtvrtek 20. června na mezinárodní dětský florbalový turnaj Hummel Brno. Od čtvrtka do soboty jsme se postupně utkali s týmy FBC Rokycany, Fat Pipe Florbal Chodov, Bulldogs Brno Orange a Sokol Královské Vinohrady.
Ze základní skupiny jsme postupovali ze druhého místa, bohužel hned náš další soupeř v sobotu dopoledne,
byl nad naše síly. Zkusili jsme si, že se můžeme v naší hře a výsledcích porovnávat s většími a silnějšími týmy.
Tento turnaj byl rozloučením pro naše hráče ročníku 2004, kteří po prázdninách přecházejí do jiného florbalového oddílu.
Trenéři florbalových oddílů
T. J. Sokol Strážnice
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Vacenovické sportovní odpoledne: sestry
seniorky z kategorie U70 se blýskly šňůrou!
VACENOVICE - Ve středu 25. září jsme v naší sokolské jednotě uspořádali sportovní odpoledne
pod heslem Sokol spolu v pohybu. Tato akce se
konala pod záštitou ČOS a probíhala v měsíci
září po celé republice. Obdrželi jsme pořadatelská trička a náramky s logem Sokola, dále materiály pro testování fyzické zdatnosti.
Rozhodli jsme se, že testy provedeme ve
všech věkových kategoriích, od předškoláků až
po seniory. K tomu jsme využili nového sportovního hřiště za základní školou, rozvrhli jsme
stanoviště, kde se budou jednotlivé discipliny
provádět. Na to dohlížely naše sokolky- pořadatelky a zapisovaly výkony všech, kdo se odhodlali prověřit svoji kondici.
Protože nám počasí přece jen přálo, přišlo na tuto akci 47 účastníků – děti předškolního věku i školáci, ženy i
muži středního věku, senioři i seniorky. Některé maminky s kočárky přihlížely a povzbuzovaly děti k lepším
výkonům, např. při skoku z místa, běhu na 20m, chůzi po čáře atd. Všichni si pak vyzkoušeli sedy-lehy a
shyby na žíněnce. Senioři zase vztyky-sedy na židli, páku s činkou a předklony někteří dokázali s dlaněmi až
na zem. Dokonce dvě seniorky předvedly tzv. šňůru, a to ve věku 67 a 68 let, však také chodí do Sokola pravidelně cvičit. Každý zúčastněný se snažil podat co nejlepší výkon, za který všichni obdrželi diplom a sladkou
odměnu. Nechybělo ani občerstvení, o které se starala sestra Harcová.
Tímto sportovním odpolednem jsme zahájili další cvičební rok v naší tělocvičné jednotě Sokol Vacenovice.
Tuto akci jsme pořádali nejenom pro členy sokola, ale i pro širokou veřejnost, a protože byli všichni spokojeni, chtěli bychom ji zopakovat i v příštím roce.
Marie Řiháková (T. J. Sokol Vacenovice)
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Součástí testů byly i oblíbené sedy - lehy

Na novém hřišti za základní školou se leží jako v peřině.
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Vacenovické mládí zdobil úsměv.

Strážničtí florbalisté stylově zakončili sezonu

STRÁŽNICE - Ukončení sezóny proběhlo na zahradě DDM Strážnice, čímž zároveň děkujeme za bezplatný pronájem zahrady. Zhodnotili jsme sezónu oddílu přípravky, elévů, mladších a starších žáků. Z úst trenérů zaznělo poděkování odcházejícím hráčům z oddílu starších žáků, kteří pokračují ve florbalu v Hodoníně.
Pak už jsme se jako správní sportovci bavili průlezkami, houpačkami, hráli líný tenis, fotbal, basketbal, volejbal, chodili na chůdách, přeskakovali lano, házeli si létajícím talířem, hráli si na schovávanou i na honěnou.
Bylo toho dost, ale někteří přesto litovali, že si s sebou nevzali florbalku a míček. Mezitím jsme „koštovali“ přinesené dobroty, raut (rolády, sýry, řízky a pečivo). Největší úspěch však u nás slavila objednaná pizza.
Ke konci naše malá přípravka a elévci byli oceněni zlatými medailemi a všichni jsme si slíbili, že se po prázdninách sejdeme opět v tělocvičně u toho malého, dírkovaného, plastového nesmyslu.
Trenéři florbalových oddílů T. J. Sokol Strážnice
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Sokolská světla nasvítila hladinu
slepého ramene řeky Moravy

HODONÍN – Nadšení členové tělocvičné jednoty Sokol
Hodonín a zejména pak ti, kteří se starají o nejmenší
sokolíky, se s chutí připojili hromadné vzpomínkové
akci s názvem Sokolská světla. K pouštění lodiček totiž
mají nástupci rodáka T.G.M. takřka ideální prostor v
místě toku slepého ramene řeky Moravy, jež přímo sousedí se sokolským stadionem v Hodoníně – Rybářích.
Na travnatém břehu se sešlo 24 párů, a i když chvilkami pršelo a déšť zhasínal svíčky, tak většina lodiček
odplavala se světlem vzpomínek, a to byl hlavní úkol
akce.
Pro ty, co si chtějí osvětlit temnou sokolskou historii,
krátké připomenutí:
Výnosem Reinharda Heydricha z 8. října 1941 byla definitivně rozpuštěna Česká obec sokolská a její majetek zabaven. V noci ze 7. na 8. října proběhla Akce Sokol, ve které byli podle připravených seznamů zatčeni
sokolští činovníci z ústředí, žup a dokonce i z jednot.
Následně byli uvězněni v Osvětimi. Podle zprávy R.
Heydricha o Akci Sokol, zaslané 11. října 1941 Hitlerovi do Berlína, bylo zatčeno na 1 500 lidí. V Čechách
pouze muži, na Moravě i ženy. Všichni byli uvězněni
bez soudu, bez důkazu provinění, jen proto, že byli
činnými členy Sokola… Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války
nevrátilo.
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Igor Varga (jednatel T. J. Sokol Hodonín)

Zápasník Tomáš Kotzian přeborníkem Prahy,
reprezentant Jakub Šimčík mistrem Slovinska

Hodonínský reprezentant Tibor Kubík (v červeném dresu) v pevném záběru soupeřovi ruky.

HODONÍN - Zápasníci T. J. Sokol Hodonín zaznamenali nový oddílový rekord jak v činnosti soutěžní, tak i na poli
organizačních záležitostí poté, co museli naplánovat a následně absolvovat hned pět turnajů v posledních dvou
sobotách. O tom, že se jim to podařilo na výbornou, hovoří zisk 19 cenných medailí.
Jasný důkaz toho, že naše krásné hlavní město Praha neláká jen turisty, nýbrž také sportovce, přineslo Mezinárodní mistrovství Prahy v olympijském zápase, na kterém se představilo 274 zápasníků ze 42 oddílů a deseti států. Nejzajímavějším týmem turnaje byl zcela jistě devatenáctičlenný výběr USA, přičemž nemalou
pozornost nejen u odborníků vzbudily i čtyři oddíly z Ruska. S potěšením oznamujeme, že se hodonínský zápas neztratil ani v této až magické mezinárodní účasti a zásluhou Tomáše Kotziana vystoupal na nejvyšší
pozici. Vítěz žákovské váhy do 100 kg, Kotzian, předvedl ve třech vítězných soubojích vyspělé zápasnické
umění, kterým porazil i svého finálového soupeře, Ukrajince Jurije Drjaskabu, sedm tři na body.
Velké mezinárodní boje se odehrávaly i na slovenských žíněnkách během tradičního turnaje O pohár
města Šamorína, ve kterém si to o medaile rozdalo 151 borců z 22 slovenských, českých, maďarských, chorvatských, italských a ukrajinských oddílů. Je nutné zmínit, že ani v této strach nahánějící konkurenci mladí
hodonínští sokoli nepodlehli poraženecké náladě, a to i díky speciálně vytvořeným podmínkám a navozené
příjemné atmosféře ze strany pořadatele. Se zápasnickým klubem Gladiátor Šamorín totiž mají hodonínští
zápasníci dlouhodobě vřelé vztahy, za které z velké míry vděčí svému členu, vynikajícímu zápasníku, Michalu
Lamackému nejstaršímu, který je šamorínským rodákem. Věčný milovník zápasnického sportu, Michal Lamacký nejstarší, letos v září oslavil významné životní jubileum 80 let, ke kterému mu všichni hodonínští zápasníci upřímně přejí všechno dobré.
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Alexandr Harca v modrém dresu
zablokoval soupeřův pokus o chvat záruč.

Roman Žáček v modrém dresu provádí chvat školák.

Nastolené domácí podmínky nejlépe zúročil svěřenec trenéra Lubomíra Jurmana, Filip Bartošík, který zvítězil
v žákovské kategorii do 48 kg. Na druhém místě ve váze do 62 kg skončil Denis Vrba. Bronzové medaile si ze
Slovenska odvezli Ladislav Letocha a Tomáš Blinka. Cenné páté místo po tuhých bojích vybojovali Filip Hořava
a Tomáš Pleša. Pro zajímavost a obdiv uvádíme, že úspěšný a stále plně aktivní trenér Lubomír Jurman je o
pouhý jeden rok mladší, než náš milý jubilant Michal Lamacký. Oběma ještě jednou přejeme pevné zdraví.
Již popáté se hodonínský oddíl zápasu zúčastnil mezinárodního mistrovství Slovinska v zápase řecko-římském, které se pravidelně koná v Murske Sobotě. Letošního ročníku se zúčastnilo téměř dvě stě borců ze Slovinska, Srbska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Rakouska, Maďarska, Ukrajiny, Rumunska a Nizozemí. Hodoňané, kteří byli jedinými zástupci Česka, reprezentovali svou vlast příkladně, když zkompletovali sbírku
cenných kovů. Suverénním vítězem váhy do 65 kg se stal Jakub Šimčík, který ve čtyřech utkáních neztratil jediný bod. Současný český kadetský reprezentant předvedl velkou parádu i ve finálovém souboji proti srbskému borci, Elvisu Todoroviči, se kterým po strhu, provedl podbřišní přehoz, následně pomocný chvat zved
a zadní suplex, čímž zvítězil na technickou převahu. Krásné boje, které přinesly spoustu radosti početnému
diváckému publiku, předvedli stříbrný medailista, Alexandr Lucký a bronzový Dominik Kubeš. Oba borci si během cesty za medailí v žákovské kategorii připsali tři vítězství a jednu těsnou prohru.

Ani z Velké ceny Jihlavy v zápase řecko-římském, která patří k tradičním mládežnickým kláním, neodjeli hodonínští sportovci s prázdnou, ba právě naopak jednoznačně potvrdili, že patří k české zápasnické špičce. Zlatou medaili v kategorii přípravek vybojovali Samuel Harca a Roman Žáček. Ze stříbrné medaile se radovali Tomáš Blinka a Michal Prágr. Bronzovou medaili si na krk zaslouženě pověsili Jakub Neuročný, Tadeáš Letocha,
Filip Machálek, David Kubík a Martin Vališ.
Na mládežnický Memoriál Václava Hromčíka, který se koná v Nivnici, se hodonínští borci vždy těší. Důvodem je přátelská turnajová atmosféra, a také blízká vzdálenost od hodonínské sokolovny. Tento turnaj je proslaven česko-slovenskými souboji, a nejinak tomu bylo i letos, kdy pozvání přijala řada slovenských oddílů. I
na nivnických žíněnkách se podařilo hodonínským bojovníkům vybojovat zlatou medaili, o kterou se zasloužil
v nejstarších přípravkách ve váze do 35 kg Tibor Kubík. Tento talentovaný sportovec nedal svým třem soupeřům žádnou šanci a všechny položil na lopatky. Až ve finále proti Davidu Strakovi z Dukly Trenčín podlehl v
prodloužení o zlatý bod skvěle zápasící Martin Hvorecký, který tak získal stříbrnou medaili.
Představitelé T.J. Sokol Hodonín by tímto rádi veřejně poděkovali svým zápasníkům za vzornou reprezentaci a popřáli jim do dalších bojů mnoho štěstí.
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Jiří Baják (organizační pracovník a trenér oddílu zápasu T. J. Sokol Hodonín)

Bzenecká táborová základna Markrabka
pod hradem Bouzov se proměnila v pevnost
BZENEC - Každoročně náš
oddíl Pobytu v přírodě –
Sefoga pořádá nejen pro
své členy tradiční letní tábor v podsadových stanech. Držíme se tradice a
naše tábory jsou bez mobilů a jiné elektroniky
(elektřinu máme naštěstí
jen na lednice a osvětlení
kuchyně), děti mají službu
v kuchyni, pomáhají při
přípravě dřeva na topení
atd. Nechybí ranní rozcvičky, noční hlídky a vše
co k pořádnému táboru
patří.
Letos jsme táborovou základnu Markrabku pod
hradem Bouzov proměnili
už v pátek 28. června v
pevnost Boyard. Samozřejmě se všemi jejími komnatami, za jejichž dveřmi
se ukrývaly nelehké úkoly,
které nám všem daly pořádně zabrat. Nechyběly
klíče, indicie, různá havěť,
otec Fura, pánové Temnot, Felindra a dokonce
ani tygr v našem případě
převlečený za geparda.
Kromě honby za klíči a indiciemi nechyběla ani tradiční táborová činnost a
příprava na zálesácké závody. Nakonec se všem
týmům podařila odemknout brána k pokladnici a Felindra mohla
zahnat našeho geparda a
otočit tygří hlavou, abychom mohli s napětím
sledovat, zda se začnou
sypat drahokamy.
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Během týdne, který strašně rychle utekl, jsme si stihli zajít do Loštic na koupaliště a na hradě Bouzově jsme se podívali na náše tábořiště z „ptačí perspektivy“ (název okruhu s výstupem na věž). Poslední táborový den už děti vyzvídaly, co je čeká za celotáborovou hru příští rok. Tak to je pro nás snad dobré
znamení (a doufáme), že se dětem tábor líbil a budou mít zase na co vzpomínat.
My vedoucí už se těšíme a plánujeme tábor na příští rok, který bude opět na
14 dní, 9 dní je hrozně málo. A trocha statistiky na závěr: tábora se zúčastnilo
28 dětí do patnácti let, 12 dospělých a jeden pes. Nejmladšímu účastníkovi
byly 2 roky a nejstaršímu 63 let.
Více fotografií z našeho tábora, ale i z další činnosti T.J. Sokol Bzenec můžete
sledovat na facebookovém profilu T.J. Sokol Bzenec - https://www.facebook.com/sokolbzenec/ .

Poděkování za podporu a pomoc
Jak už to v Sokole bývá, tak všichni vedoucí na táboře pomáhali zdarma a věnovali našemu oddílu týden dovolené, za což jim patří velké poděkování.
V neposlední řadě musíme poděkovat i městu Bzenec za finanční příspěvek na tábor, firmě R.I. Okna, a.s za
dopravu táborového materiálu a firmě Rapa, s.r.o. za sponzorský dar do táborové kuchyně.
Jarmila Miškarová (oddíl Pobytu v přírodě – Sefoga, T. J. Sokol Bzenec)
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Soustředění strážnických florbalových oddílů
kategorií mladších a starších žáků 2019
TRNAVA u Zlína - V počtu 20 hráčů florbalu oddílu
mladších a starších žáků a dvou trenérů jsme se
ve dnech 19. – 23. srpna zúčastnili florbalového
soustředění, jež se stejně jako v loňském roce konalo v rekreačním středisku Trnava u Zlína.
Po pondělním příjezdu, nastoupení ubytování a
obědu jsme vyrazili k úvodnímu tréninku do haly
v nedalekých Slušovicích. Tento trénink vedl pan
Milan Veselý, florbalový trenér z klubu FbC Aligators, bývalý člen Komise ligových rozhodčí
České florbalové unie. Pod taktovkou pana Veselého jsme se věnovali tréninku a nácviku přesilových her. Úterní dopolední trénink si vzali pod
patronát někteří z našich dorostenců, kteří přišli
s pestrou škálou cvičení, jež leckdy více než trénink florbalistů připomínala spíše dětské hry.
Odpolední i oba středeční tréninky již byly v režii
trenérského tandemu. Čtvrteční den byl nabitý
zajímavými návštěvami. Jako první dorazil pan
Rostislav Kohút, jenž v uplynulé sezoně koučoval
superligové mužstvo brněnských Bulldogs, a v
témže klubu léta působil jako šéftrenér mládeže.
Rosťa Kohút následně vedl oba naše čtvrteční
tréninky. Na jeho dopolední trénink navázal pan
Jan Rambousek, kondiční a fitness trenér z Uherského Hradiště, jenž si pro nás nachystal déle
než hodinu trvající sestavu cvičení zaměřených
na posílení týmového ducha a vzájemné důvěry.
Po závěrečném tréninku v hale a návratu na pokoje na nás již čekal pan Jakub Gajda, specialista
na funkční trénink z kyjovského Pohybového
centra LR Fit, který si pro nás na závěr soustředění připravil pořádné protažení, doplněné
přednáškou o stravě a výživě sportovce. Program celého soustředění byl završen diskuzí s R.
Kohútem, který během ní ochotně odpovídal na
rozmanité dotazy hráčů. Po pátečním příjezdu
zpět do Strážnice jsme se rozloučili u týmové dodávky a vydali se regenerovat po pěti náročných
dnech. Tímto bych chtěl za celý tým poděkovat
všem osobnostem, jež si na nás udělaly čas a
předaly nám své vědomosti a zkušenosti.
Martin Blažek (trenér oddílu florbalu T. J. Sokol
Strážnice)
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Během prezentace strážnických sportů nemohli
chybět vyznavači bílého plastového míčku
STRÁŽNICE - Již po několik let se naše florbalové oddíly T. J. Sokol Strážnice pravidelně účastní venkovní prezentace sportovních oddílů v našem městě. Vše má pod
patronací místní DDM Strážnice a naše hřiště a další atletické atrakce pro děti se
nachází na bývalém hokejbalovém hřišti v areálu Jiskry.
Celkem čtyři hodiny nabízíme ochutnávku toho, co u nás děti mohou zažít (seznámení se s florbalem, zkusit si obléci brankářskou výstroj, vidět naše dresy,
podívat se na poháry, medaile a fotky z naší činnosti, zkusit si rozcvičku a atletické disciplíny, zastřílet si na bránu, ale hlavně si zahrát florbal na opravdovém
hřišti s mantinely.
Po celou dobu se o své vrstevníky (návštěvníci akce se rekrutují z prvního stupně
ZŠ M. Kudeříkové, obou našich mateřských škol a nižších ročníků gymnázia) starají jejich spolužáci – hráči našich oddílů. Letos to byla druhá až devátá třída základní školy. Velmi si ceníme toho, že se o tento sport neváhají podělit s ostatními. Ukáží co umí, a tímto své kamarády nalákají do oddílů florbalu.
Florbalový oddíl T. J. Sokol Strážnice
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Sokolské prameny 2019 – 2023
Mezisletový projekt komise pobytu v přírodě OV ČOS
BZENEC – Ve dnech 18. - 20. října jsme se s našim dětským oddílem PP zúčastnili mezisletového projektu sokolského pobytu v přírodě Sokolské prameny. Cílem tohoto projektu je setkávat se u pramenů řek a potoků, pečovat o čistotu v jejich okolí a zajímat se o život vodních ekosystémů i navazujícího přírodního prostředí. Letos
jsme se vydali k pramenu Oslavy. Zázemí víkendového pobytu nám poskytla T.J. Sokol Nové Veselí.
Odtud jsme také v sobotu ráno, pod vedením Zdeňka Lauschmana (dlouholetý vedoucí komise pobytu v přírodě) vyrazili na cestu k pramenu. Akce se zúčastnilo asi 50 bratrů a sester z celé republiky. První zastávka
byla u tzv. Turistického pramene, ale protože hydrologové během několika let postupně označili jako „pravý
pramen“ pramenů více, tak jsme pro jistotu obešli všechny. I když počasí nebylo zrovna ideální (naštěstí ale
nepršelo), to byl moc hezký výlet, po cestě jsme si zahráli hry, dozvěděli se spoustu zajímavostí o přírodninách. K obědu si opekli u lesa na ohni špekáčky a v odpoledních hodinách se vrátili zpět do sokolovny. Ušli
jsem asi 15 km.
Večer nás čekala zajímavá přednáška „Teče voda, teče“ od hydrogeologa J. Turka, seznámení s činností T. J.
Sokol Nové Veselí a krátké povídání o historii městečka od místní kronikářky. A samozřejmě nemohlo chybět
společné zpívání, jak už bývá na akcích pořádaných komisí PP zvykem.
V neděli brzy ráno jsme se sbalili a přesunuli do Žďáru nad Sázavou k poutnímu areálu Zelená hora, kde jsme
se všichni společně zúčastnili prohlídky této památky UNESCO.
Kostel sv. Jana Nepomuckého prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která se chýlí ke konci a určitě všem, kteří do
okolí Žďáru zavítají, doporučujeme toto místo navštívit.
Po prohlídce už nám nezbylo nic jiného než se rozloučit, zelenohorským ambitem se krásně neslo sokolské
„Nazdar“ a my se těšíme na příští setkání a hledání dalšího sokolského pramene.
Jarmila Miškarová (T. J. Sokol Bzenec, oddíl Pobytu v přírodě)

Bzenecká Noc sokoloven
přilákala 80 zvědavců
BZENEC - Již po několikáté se naše jednota zapojila do akce Noc sokoloven. Tento rok jsme ji
uspořádali s mírným předstihem již 6. září.
Našim tradičním programem je nábor a prezentace všech dětských oddílů všestrannosti,
kde se děti i dospělí můžou zapojit do ukázkové hodiny. Jsou to oddíly cvičení rodičů s
dětmi, předškolní děti (Svět nekončí za vrátky,
cvičíme se zvířátky), základy parkouru, sportovní gymnastika, basketbal, pobyt v přírodě –
Sefoga a pobyt v přírodě – rybářství.
Samozřejmě nechybí ani přespání v sokolovně
s oddílem pobytu v přírodě. Sokolovnu během
odpoledne a večera navštívilo 80 dětí a dospělých. Hodnotit můžeme jen úspěšně, do našich
řad přibylo 40 nových dětí.

Kašnu nasvítily lodičky
BZENEC - V úterním podvečeru 8. října se po celém
Bzenci nesl místním rozhlasem Sukův pochod V nový život, po kterém následovalo úvodní slovo, které seznámilo naše spoluobčany s Památným dnem sokolstva.

I přes nepříznivé větrné a deštivé počasí jsme se sešli v
hojném počtu na bzeneckém náměstí u kašny, kde
jsme vypustili lodičky se svíčkami na památku bratrů a
sester, kteří během druhé světové války obětovali své
životy za naši vlast a svobodu.

Ondřej Miškar (náčelník T. J. Sokol Bzenec)
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Ondřej Miškar (náčelník T. J. Sokol Bzenec))

Jak se psala
sokolská historie…
Kdy a čí zásluhou jsme
obnovovali Sokol v naší obci
SVELKÉ BÍLOVICE - Sokolové slaví 30 let od pádu totalitního režimu, který sokolskou činnost zakázal. S nadšením
se začali sokolové ve Velkých Bílovicích scházet na úvodních schůzkách a památného dne 24. dubna 1990 sokolskou jednotu obnovili.
Na zakládající schůzi byl zvolen první výbor Sokola. Starostou byl zvolen br. Miroslav Šašvata, nadšený sokol,
člen sokolské odbojové organizace Jindra (v r. 2000 byl oceněn stříbrnou medailí ČOS). Další členové výboru:
Místostarosta – František Prudík (v r. 2013 oceněn bronzovou medailí ČOS), jednatel – Oldřich Kučera, hospodář – Antonín Bauman, vzdělavatel – Jaroslav Bílek, náčelník – Radomil Baloun, náčelnice – Jarmila Poliaková, členové výboru: Antonín Baloun, (v r. 2012 oceněn bronzovou medailí ČOS), Marie Osičková, Miroslava
Kubíková. Sestra Petronila Slámová přinesla historický prapor jednoty, který ukrývala od doby nacistické okupace (v r. 2010 byla vyznamenána Českou obcí sokolskou Praha.).
Prvořadým úkolem bylo vybudování členské základny. Po obnovení činnosti bylo zaevidováno 141 členů Sokola, z toho 70 cvičících. Bylo nutno co nejdříve vyřešit majetkový spor s ČSTV o sportovní areál Křástelka,
v celkové rozloze 10.161 m2. O navrácení majetku se velkou měrou zasloužil br. Antonín Baloun, člen výboru
a v letech 2005 – 2011 starosta Sokola.
Bylo požádáno o registraci naší jednoty, udělení právní subjektivity, udělení identifikačního čísla organizace.
K pořádání výborových schůzí využívala jednota prostor kulturního domu. Cvičební hodiny začaly probíhat v
tělocvičně ZŠ, jelikož jednota nemá sokolovnu a v tělocvičně školy se cvičí doposud.
V roce 1991 byla také obnovena tradice pokládání květin k pomníku T. G. M. při výročí narození prezidenta
osvoboditele. 6. července téhož roku se uskutečnila první vzpomínková slavnost se zapálenou hranicí k výročí
upálení M. J. Husa v nově získaném sokolském areálu. Po zapálení hranice zazněla píseň „Když hranice
vzplála, tam na břehu Rýna“. Tuto tradici dodržují sokolové z Velkých Bílovic již každoročně.
Ze vzpomínek učitelky Marie Damborské: zadala dětem v roce 1936 ve škole úkol, aby napsali, kdo to byl M.
J. Hus. Žák Pavlíček tehdy napsal: Ján Hus byl velebným pánem. Chodil ke správčím do dvora na oběd. Dyž ho
pozvali. Dyž ho potkalo děcko a polúblo mu ruku, dostalo pětinku (10 haléřů). A teho Jána Husa upálili na Hradišťku Sokoli. (Hradištěk je kopec za obcí Velké Bílovice, kde v minulosti bývala večer 5. července na památku
M. J. Husa zapálena tryzna).
Každoroční akce s názvem Běh bílovským vinohradem byla zahájena na jaře roku 2001. V sokolském areálu
chybělo zázemí, sociální zařízení. Členové výboru se v roce 2004 rozhodli, že svépomocí vybudují klubovnu. S
povolením Města Velké Bílovice získal Sokol materiál z demolice domu. Sokolové ochotně pomáhali při demolici a stavba byla v roce 2005 zahájena. Místní podnikatelé pomohli na stavbu částkou 32.000,- Kč, Sokolská župa Slovácká věnovala částku 25.000,- Kč. Hlavním sponzorem bylo Město Velké Bílovice, které přispělo
částkou 50.000,- Kč. Do budování stavby se zapojili všichni mladší sokolové. Do konce roku 2005 byla stavba
pod střechou. Další práce byly dokončeny v roce 2006 a na jaře roku 2007 byla klubovna zkolaudována. Nyní
slouží budova jako šatna pro sportovce, zasedací místnost pro konání schůzí, kuchyně pro přípravu občerstvení při sokolských slavnostech a závodech, zejména Běh bílovským vinohradem, který se koná pravidelně
dne 1. května, Olympijský běh dne 19. června, Vzpomínka na M. J. Husa 6. července apod.
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T. J. Sokol Velké Bílovice

Spolu v pohybu byli rodiče i děti
HODONÍN - V úterý 17. září uspořádala T. J. Sokol Hodonín ve své sokolovně akci Sokol spolu v pohybu, určenou pro kategorii rodiče a děti současně s předškoláky. Akce byla původně plánována na stadionu v Rybářích,
ale pro nepřízeň počasí se konala pod střechou.
Děti s rodiči závodily, skákaly přes švihadla, prolézaly a přelézaly připravené překážky. Akce se zúčastnilo 28
nadějí se svým doprovodem. Všechny obdržely za své sportovní výkony diplom, batůžek, náramek a něco
sladkého.
R. Dvořáčková (T. J. Sokol Hodonín)

Pohybové akce v hodonínské sokolovně se v polovině září zúčastnily téměř čtyři desítky zájemců, včetně nejmenších předškoláků.
(foto:www,babickaroku,cz)

Vicebabičkou Jihomoravského kraje
za uplynulý rok 2019 je starostka
velkobílovických sokolů Sylva Novotná

BRNO - Rozhovor, zpěv, tanec, sport, ruční práce nebo módní přehlídka. V těchto disciplínách se v moravské
metropoli předvedlo osm žen v důchodovém věku, které se utkaly o titul Babička roku Jihomoravského kraje.
Kuriozitou bylo, že zásluhou sestry Sylvy Novotné, starostky jednoty z Velkých Bílovic, se v nabité soutěži
blýskla i dravá sokolská krev.
Ve velmi vyrovnaném klání z toho nakonec bylo velmi dobré druhé místo a titul Vicebabička roku 2019 pro
sympatickou a hlavně odvážnou zástupkyni naší Slovácké župy. Zajímavostí je i to, že vítězství a postup do
celostátního kola vybojovala všestranná sportovkyně Markéta Rašková z Hodonína, která se dlouhé roky
stará o oddíl mažoretek. (em)
Akce, která se snaží poukázat na důležitost důchodců ve společnosti, se konala v brněnském kulturním
domě Sýpka celé odpoledne. „Jsme rádi, když takto kulturně důchodci tráví čas spolu s rodinou. U některých vystoupení totiž babičky soutěžily i s vnoučaty," uvedla organizátorka Marika Krojcerová. (text a foto:
www.babickaroku.cz)
Kromě vystoupení samotných soutěžících hrál k poslechu šlágr a na pódiu několikrát zatančila kankán taneční skupina Znojemské Grácie složená z několika důchodkyň. Vítězka soutěže se utká o celorepublikový titul
Babička roku osmnáctého listopadu v Olomouci. ODONÍN - V úterý 17. září uspořádala T. J. Sokol Hodonín ve
své sokolovně akci Sokol spolu v pohybu, určenou pro kategorii rodiče a děti současně s předškoláky. Akce byla
původně plánována na stadionu v Rybářích, ale pro nepřízeň počasí se konala pod střechou.
Děti s rodiči závodily, skákaly přes švihadla, prolézaly a přelézaly připravené překážky. Akce se zúčastnilo 28
nadějí se svým doprovodem. Všechny obdržely za své sportovní výkony diplom, batůžek, náramek a něco
sladkého.
Celkově druhá ses. Sylva Novotná
během
večera v Brně.
R. Dvořáčková
(T. finálového
J. Sokol Hodonín)
(foto:www,babickaroku,cz)
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Opustili navždy sokolské řady…
LUŽICE – Velmi smutná zpráva dorazila v polovině července z Lužic, kde
dne 16. července 2019 skonal ve věku 86 let bratr Antonín Komosný.
Narodil se v sokolské rodině a od útlého mládí cvičil v Sokole nejdříve
jako žák, později na XI. Všesokolském sletu v Praze v roce 1948 již jako
dorostenec. Když listopad 1989 umožnil po nucené přestávce obnovení
sokolské činnosti, byl mezi prvními iniciátory obnovy Sokola v Lužicích,
stal se starostou jednoty a tuto náročnou funkci vykonával až do svých
83 let. Jeho vytrvalostí a obětavostí se obnovilo cvičení sportovních oddílů i cvičení žaček, které se zúčastnily v letech 2000 a 2006 Všesokolského sletu v Praze. Sám se zúčastnil cvičení na Všesokolském sletu v
Praze celkem třikrát, a to v roce 2000, 2006 a 2012.
Jeho celoživotní práce pro Sokol byla oceněna stříbrnou medailí ČOS a
stal se vzorem pro všechny členy Sokola Lužice. Byl bratrem, na kterého
nelze zapomenout. (red)

DUBŇANY – Po dlouhé těžké nemoci opustila
dne 12. července 2019 nejen své blízké, ale taky
přátele z České obce sokolské sestra Alena Šimová. Někdejší místostarostka tělocvičné jednoty Sokol Dubňany zemřela ve věku 88 let.

DUBŇANY – Z kruhu své rodiny odešel v tichosti
ve věku 86 let bratr Zdeněk Kreml. Jako člen tělocvičné jednoty Sokol Dubňany se dlouhá léta
angažoval jako náčelník jednoty a cvičitel Věrné
gardy.

Od mládí cvičila v Sokole, zúčastnila se sletu
v roce 1948, aby následně až po dlouhém čekání v letech 1994, 2000 a 2006 vystupovala
na sletech mezi cvičenci a cvičenkami Věrné
gardy.

Se svými kamarády a vrstevníky od mládí cvičil
v Sokole, aby později předával své nadšení a
zkušenosti mladším kolegům. Zúčastnil se
sletu v roce 1948, jenž z politických důvodů
probíhal ve velmi napjaté a emotivní atmosféře. Když byl poté Sokol na dlouhých 41 let
umlčen, nadále mu zůstal věrný. Dočkal se
v letech 1994, 2000 a 2006, kdy vystupoval
jako nadšený člen Věrné gardy.

Čest její památce. (red)
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Čest jeho památce. (red)

Zářijová Noc sokoloven pořádaná v Masarykově
rodném městě přilákala 112 zájemců

HODONÍN - Tělocvičná jednota Sokol Hodonín se přihlásila do celorepublikové akce s názvem Noc sokoloven
2019. Tato sportovně kulturní akce byla zahájena v pátek 27. září v 17.00 a skončila následující sobotu v osm
hodin ráno.
V bohatém programu v odpolední části předvedly ukázky své činnosti tři oddíly, během večerního bloku se
prezentovaly další dva oddíly. Celkově toto prezentační setkání přilákalo 112 zájemců, z toho bylo 26
nečlenů Sokola, 48 dětí a 64 dospělých. Odvahu strávit noc pod střechou historické sokolovny našlo osm dospělých a dva zástupci dětských kategorií, kteří na druhý den převzali diplom z rukou starosty pořádající jednoty bratra Jana Bezuchy.
Po skončení ukázek a prezentace hodonínských oddílů následovala diskotéka pro děti, přičemž z uvedené
akce byla redaktorem Českého rozhlasu pořízena reportáž (živě odvysílána byla na kanálu Radiožurnálu 28.
září 2019 v 17.45 a lze ji vyhledat k poslechu v archívu této stanice). Dále byl z uvedené akce pořízen videozáznam reportážním štábem internetové televize Slovácko, který byl odvysílán na TVS Slovácko Hodonín v
průběhu měsíců září a říjen 2019.
Igor Varga (jednatel T. J. Sokol Hodonín)
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Celostátní setkání oddílů pobytu
v přírodě na Jurenkově osadě
BZENEC – Dne 13. září jsme se hned po poledni vydali na celostátní sraz oddílů pobytu v přírodě. Takto zaměřených oddílů není u nás v Sokole mnoho a jedinou příležitostí, při které se schází všechny, jsou celostátní závody
zálesácké zdatnosti. Cílem zářijového srazu je tedy procvičit dovednosti a vyzkoušet si nové věci v pohodové nezávodní atmosféře.
Po příjezdu na místo se jako první výzva ukázala cesta do tábořiště s celou výbavou na zádech. Děti ze Sefogy
to ale zvládly na jedničku, a tak jsme se brzy mohli vrhnout na stavění stanů. Potom jsme si zahráli pár her, v
klidu povečeřeli a za doprovodu kytar poseděli u ohně. V noci byla docela dost zima, takže jsme se rádi zabalili do spacáků a šli odpočívat, protože v sobotu nás čekal velmi nabitý program.
Sobota začala cyklistickým workshopem. Děti se dozvěděly spoustu informací nejen o bezpečnosti při jízdě
na kole, ale také o správném výběru kola či jednoduchém servisu. Vyzkoušely si i zalepení propíchlé duše a
nejvíce si samozřejmě užily praktickou část – jízdu na koloběžkách a elektrokolech. Dalšími body celodenního
programu byly různé pohybové aktivity, třeba „fresbee golf“ či lezecká stěna. Důležitou aktivitou je i trénink
kardiopulmonální resuscitace, kterou děti musí umět nejen pro účely zálesáckých závodů, ale hlavně do běžného života. Vyzkoušet si děti mohly i střílení ze vzduchovky na biatlonový terč nebo práci s kapesním nožem. Poslední částí programu byl orientační běh u Dalešické přehrady, který byl instruován profesionály,
kteří se tomuto sportu věnují.
Děti se orienťáku zprvu bály, ale nakonec byly všechny rády, že si mohly vyzkoušet něco nového. A některým
se dokonce podařilo zvládnout celou závodní trasu a zorientovat se podle speciální mapy a najít všechny
kontroly! Musíme zmínit i to, že při celostátním srazu oddílů pobytu v přírodě není zajištěna strava ze strany
organizátorů, a proto má každý oddíl svoje jídlo na starost. Některé oddíly si vyzkoušely vaření v legendárním
Seatonově hrnci, my jsme se rozhodli pro vaření na kotlíku a naše oblíbené oddílové rizoto.
Po nabitém sobotním dni jsme si odpočinuli u slavnostního ohně a dokonce nás neminula ani půlnoční procházka se skvělým Zdeňkem Lauschmanem (vedoucí komise pobytu v přírodě), který dokáže mluvit o rostlinách a hvězdách tak poutavě, že to zaujme naprosto každého. V neděli jsme si užili perfektně připravenou
městskou hru, která byla postavena na využití QR kódů a provedla nás nejzajímavějšími místy v Třebíči.
Město nás nadchlo natolik, že jsme hned začali vymýšlet, kdy bychom se sem vydali na celovíkendovou výpravu. Teď se ale těšíme na další setkání pořádané komisí pobytu v přírodě, který se bude konat u Žďáru nad
Sázavou. Celá akce byla výborně zorganizována a můžeme ji vřele doporučit i ostatním oddílům všestrannosti, které se přímo pobytu v přírodě nevěnují.
Jana Hynčicová (oddíl Pobytu v přírodě – Sefoga,
T. J. Sokol Bzenec)
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Jak naložit s naším župním časopisem? Vytisknout
a svázat anebo přečíst přímo v mobilu či tabletu
HODONÍN - Sokolská župa Slovácká prezentuje
svoje periodikum Sokol v kraji TGM ve formátu
PDF, který koresponduje se současným moderním trendem tak, aby se časopis dal pohodlně
prohlížet v chytrém telefonu či prostřednictvím
notebooku, tabletu apod.
Další výhodou je i neomezené množství textu
a fotografií uvedených v časopisu, takže informace ze slováckých jednot a oddílů mohou
být plnohodnotné i relativně aktuální.
Časopis můžete dále prezentovat prostřednictvím elektronické pošty komukoliv dle uvážení, a záleží na každém z vás, zda si ho přečtete v elektronické podobě nebo ho vytisknete oboustranně na tiskárně (např. ve formátu A4) a následně ho zvoleným způsobem
svážete do knižní podoby.

Pokyny k zasílání příspěvků z jednot
a oddílů Sokolské župy Slovácké:
Můžete to udělat ručně anebo modernější
metodou při využití kroužkového vazače
(obrázek nahoře). S pomocí tohoto ručního
stroje svážete dokumenty tzv. kroužkovou
vazbou a díky mnoha barvám kroužkových
hřbetů a předních i zadních desek přizpůsobíte dokument přesně vašim představám. Časopis Sokol v kraji TGM vám tak
bude sloužit pro další potřeby dle uvážení
(třeba k vyvěšení v sokolovně, pro potřeby
sokolů seniorů apod.), a to včetně fyzické
archivace v rámci vaší jednoty či oddílu.

texty zasílejte nejlépe ve formátu Word - doc. nebo docx., nevhodné jsou ofocené nebo oskenované zápisy, se kterými se
nedá dále pracovat a musí se otrocky opisovat.
fotografie zasílejte i ve větším počtu (např. 5 fotografií z
akce), aby se daly vybrat ty nejvhodnější, velmi vhodné jsou i
odkazy na uložení fotografií z Vašich akcí – např. Rajče, Zásilkovna, Letecká pošta apod.
autorizace - uvádějte prosím u zasílaných materiálů podpis
autora článků, případně autora fotografií (např. František Jetel, oddíl RG apod.).
zasílání materiálů – články a fotografie zasílejte elektronicky
na tyto e-mailové adresy: zupaslovacka@seznam.cz nebo
emsport@seznam.cz (redaktor br. Eduard Mezera).

Sokol v kraji T. G. Masaryka
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