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ÚVODNÍ SLOVO 
__________________________________________________________________________ 

 

Milé sestry, vážení bratři, členové našich sokolských jednot, 

 

jsem přesvědčen, že náš župní občasník se stává dobrým čtením nejen pro veškeré naše 

členstvo, ale vaším prostřednictvím se dostane i do dalších domovů k našim příznivcům. Po 

letních prázdninách a dovolených nám všem začal nový cvičební rok, ve kterém si 

připomínáme 100. výročí nečekaného ukončení brněnského sokolského sletu na královopol-

ském cvičišti v důsledku sarajevského atentátu, který vyústil v I. světovou válku (podrobný 

článek v Župním zpravodaji č. 2). Připomínám to proto, abychom si s jistou pokorou všichni 

neustále uvědomovali rychlost a pomíjivost času, který je nám dán a který s sebou nese 

neustále se vyvíjející technické a technologické možnosti ovlivňující kvalitu našeho života, jejíž 

součástí však musí být také estetické a morální hodnoty.  

  Vím, že po tolika dlouhých letech totalitního režimu je to náročné, ale buďme na 

čelních místech morální obnovy celé naší společnosti a denně si připomínejme a mějme 

neustále na paměti to, že „Má-li být člověk člověkem, musí se ohlédnout za tím, co již bylo, 

aby se z chyb minulosti učil pro budoucnost“. I z tohoto důvodu Česká obec sokolská 

prohlásila 8. říjen za významný den sokolského hnutí. Prožijme si tento významný den jako 

náš společný svátek. 

  Příjemné čtení a bohatý sokolský spolkový život přeje 

                                                                                                            Váš 

                                                                                                                     Ing. Jiří Růžička, 

starosta župy 

___________________________________________________________________________ 

 

8. ŘÍJEN – PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA 

 

V tento den si připomínáme osudy sokolů, kteří za 

druhé světové války nejen bojovali, ale i zemřeli za 

svoji vlast. 

Během okupace bylo vězněno přibližně 12 tisíc členů 

Sokola, z toho 3300 v nacistických koncentračních 

táborech zahynulo, další zemřeli na následky tohoto 

věznění. Nejméně 174 z nich byli bratři a sestry 

z Vaníčkovy župy. Připomínání těchto zmařených 

životů by i dnes v nás mělo vyvolávat úctu k těm, kteří 

nasazovali své životy za svobodu našeho národa. 

Prof. Vladimír Groh (1895-1941), v letech 1933-1935 a 

1938 starosta Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka a 

významný člen sokolského odboje, před svou 

popravou v Kounicových kolejích napsal poslední 

slova do svého zápisníku: „I smrtí sloužíme vyšším 

cílům, nejen životem a prací.“ 

Zabraňme tedy ztrátě paměti a nezapomínejme na ty, kteří položili životy za nás, abychom 

my mohli svobodně žít. 

Helena Ryšková, vzdělavatelka župy 
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8. ŘÍJEN 1941 V LÍŠEŇSKÉM SOKOLE 

 

 Před dvěma lety byl 8. říjen prohlášen Památným dnem sokolstva. Odkazuje 

k událostem v počátečních fázích druhé světové války v roce 1941 na našem území. 

V okleštěném státním celku, protektorátu "Böhmen und Mähren", který přežíval z původního 

meziválečného Československa, vyvrcholila likvidace národních kulturních a společenských 

elit cíleným atakem fašistických okupantů. Byl odezvou na budování organizovaného odboje 

domácího i zahraničního. Tento krok však nebyl jednorázový a měl svoji nezbytnou přípravu.  

 Podívejme se, jak probíhal z tohoto pohledu rok 1941 v Líšni. V období po 15. březnu 

1939 se okupační režim odrazil ve zvýšené činnosti líšeňské sokolské jednoty. Jednota se 

sešla počátkem roku 1941 na Valné hromadě a do vedení zvolila starostu Petra Juránka, 

náčelníka Karla Kukletu a náčelnici M. Poláčkovou. Tělocvičny byly 

plné cvičících, sokolovna byla vyhledávaným společenským 

střediskem. Divadelní odbor měl organizované tři soubory a 

připravoval novou operetu. Bylo zakoupeno nové jevištní zařízení, 

které bylo ještě v únoru 1941 instalováno a na něž přispělo finančně 

154 členů takovou částkou, že bylo prakticky zaplaceno z darů.  

Loutkové divadlo zahájilo rok již 5. ledna hrou, která svým názvem 

evokovala dobovou atmosféru - "Kašpárek vždy vítězí". 172 dětských 

diváků a 7 dospělých byla návštěva na tehdejší Líšeň jistě významná. 

Cvičení, zábava i veškerá práce na sokolovně však byla prolnuta 

tíhou protektorátu a nesvobody.  
           Petr Juránek,  

starosta líšeňského Sokola  

   v letech 1936-41,1945 

                                      První rána přichází počátkem dubna. Dne 12. dubna 1941 vydává 

říšský protektor výměr č. j. BdSI-1156/41 adresovaný ministerskému předsedovi 

protektorátní vlády A. Eliášovi a nařizuje okamžité zastavení sokolské činnosti a zajištění 

veškerého sokolského majetku. Píše mimo jiné "....Mezi osobami, které byly zatčeny při 

likvidaci jednotlivých skupin odporu, nachází se značný počet vedoucích pracovníků Sokola. 

Sokolská vystoupení jeví zcela jednoznačně nepřátelský postoj vůči Německu. (…) Sokolská 

organisace se stala shromaždištěm otevřeného i tajného odporu proti Říši. (....) Žádám, 

abyste nařídil, aby s okamžitou platností až na další byla zastavena činnost Svazu, žup i 

jednot…“.  

       Líšeňská sokolská kronika k tomuto datu konstatuje : „…nastaly události pro nás 

Sokoly horší, než jsme předpokládali. Nacisté, mající strach z podzemní činnosti Sokola, 

pozastavili jeho činnost. Stalo se to v neděli na Hod Boží velikonoční 13. dubna 1941. 

Dopoledne o ½ 10 h. přišla zpráva, že Sokol má zastavenou činnost a že přijdou zabavit 

majetek…“. Jednota zareagovala jako soudržná a dlouhodobě sehraná společnost. Během 

dvou hodin před příchodem četnictva odnášejí členové ze sokolovny všechno, co může být 

zachráněno, nebo sloužit okupantům jako podklad pro persekuci jednotlivých členů. V těchto 

složitých hodinách se vyznamenali především bratři J. Trávníček, R. Řezníček, F. Kučera, B. 

Vašíček, S. Poláček, S. Hanzl a sestra Duroňová, kteří zachránili spořitelní knížky jednoty i 

kina, důležité části archivu, kroniku a další písemné materiály o členech a činnosti jednoty a 

zčásti je uložili do plechovek a zakopali. J. Trávníček se stal zástupcem rozpuštěného 

Sokola a příkazem zůstal jako zaměstnanec kina.    

 Organizovaně a odvážně se zachovali i členové Loutkového odboru jednoty. 

Loutkové divadlo jako vzdělávací složka Sokola bylo v té době v Líšni velmi respektovaným 
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fenoménem. Hrálo se v malém sále s loutkami 50 cm vysokými pro malé i dospělé diváky. 

Loutkáři byli v době záboru téměř všichni na sokolovně. Vedoucí divadla br. Alois Kučera 

rozdal okamžitě všem přítomným členům cenný majetek divadla, a to takto: J. Streit – 

loutkové hlavy, S. Poláček – garderoba, V. Hroz – knihovna, sestry E. Kopecká, M. Králová, 

M. Drlíková, K. Sedláčková a M. Dobešová si rozdělily loutky a závěsy. Vedení divadla (A. 

Kučera, M. Rutar a A. Jaroš), které bylo součástí výboru jednoty, předpokládalo persekuci a 

prohlídky. Jeho členové nebrali proto do úschovy žádný divadelní inventář. Když přišli 

četníci, bylo odneseno vše, co mělo cenu. Mnohé věci se ještě podařilo odnést za zády 

četníků při sepisování majetku. Veškeré ukryté cennosti jednoty včetně loutkářského 

materiálu přečkaly válečná léta a přesto, že po nich místní Němci intenzivně pátrali, vrátily se 

po osvobození v pořádku na sokolovnu.  

 Po zastavení činnosti Sokola okupační tlak narůstal. Byl mimo jiné doplněn i 

pochodem německého vojska s bubny a píšťalami ulicemi Líšně 21. května 1941 a v červnu 

téhož roku i třítýdenním pobytem 300 vojáků říšského vojska v obci. Pro ubytování zabrali 

školy, hostince i fotbalové hřiště. Atmosféru doby dokresluje i skutečnost, že líšeňští 

divadelníci, už jednotně sdružení, sehráli v Dělnickém domě Nedbalovu operetu pod krycím 

názvem "Dožínková nevěsta". Původní název "Polská krev" by měl v období po napadení 

Polska a invazi dále na východ neblahé důsledky. Bylo by zajímavé zjistit, zda se tato 

opereta během okupace ještě hrála i jinde v českých zemích, neboť autor libreta, Leo Stein, 

byl žid.       

      V září začíná období tzv. první heydrichiády, v němž perzekuce sokolů vrcholí. 27. 9. 

1941 nastupuje do funkce zastupujícího říšského protektora Reinhard Heydrich, o den 

později vyhlašuje stanné právo a spouští likvidační program národních elit s cílem oslabit 

odpor českého národa proti nacistické okupaci. Jako jeden z prvních je v Brně již 30. září 

popraven za odbojovou činnost starosta sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka, jejíž součástí je i 

líšeňská jednota, profesor Masarykovy univerzity dr. Vladimír Groh.  Při tzv. "sokolské noci" 

(název gestapa: "Akce Sokol") v noci ze 7. na 8. října 1941 zatýká gestapo sokolské 

činovníky z ústředí, žup i větších jednot českých zemí. Následují kruté výslechy, mučení, 

věznění a deportace do koncentračních táborů často s neblaze proslulým označením "RU" 

(Rückkehr unerwünscht - návrat nežádoucí). Podle neúplných údajů bylo poté popraveno 

1212, umučeno 2178 a vězněno 8223 sokolů a sokolek. Počty, které by neměly být nikdy 

zapomenuty. Promítly se do životů a nelehkých osudů statisíců rodinných příslušníků, 

příbuzných, dalších členů Sokola, přátel a celé společnosti.  

      Tělocvičná jednota Sokol Líšeň byla úředně rozpuštěna až 22. října a ze spolkového 

katastru vymazána 27. října 1941. Jmění jednoty bylo odhadnuto na 1 milion a kina na 

šedesát tisíc korun. Rozpuštěny byly i další společenské organizace v Líšni, povolena byla 

pouze tělovýchova a divadelní představení v Dělnickém domě pod kuratelou protektorátních 

úřadů. Obecní rada byla násilně reorganizována a místo řady volených členů byli do ní 

protektorátními úřady jmenováni Němci Franz Hochmuth, Raimund Türy a Adolf Wildometz.          

       V Líšni byl ze sokolů v této době několikrát vyslýchán gestapem Jaroslav Trávníček. 

Za odbojovou činnost byli vězněni v Kounicových kolejích Alois Kučera, později i Josef 

Kebrle a Jan Vybral. V zahraničním odboji padli letci major Jindřich Breitcetl (člen Sokola od 

r. 1919), št. rtm. Ladislav Kocourek a por. Jaroslav Poledník. Podpl. Josef Otisk, člen Sokola 

od r. 1923, bojoval ve Francii, při obraně Anglie, a později i na našem území jako velitel 

partyzánské skupiny. V organizaci Národního odboje, složitě pracující v Líšni během celé 

okupace, zastupoval sokolskou jednotu Jan Spáčil. 
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       Konstatin von Neurath, německý říšský protektor v Praze v letech 1939-1943, 

prohlásil před norimberským tribunálem v roce 1946: "...Sokol byl nejnebezpečnější proti-

státní organizací. To jsem nemohl trpět .... ." K tomu netřeba nic dodávat.  

      Sokol byl vždy jistou mírou demokracie naší společnosti. Jednotlivá období jeho 

perzekuce, jakkoliv se liší její intenzitou, spojená s roky 1915, 1941, 1952 a 1969, to 

dokládají zcela jednoznačně.    

     Současní líšeňští sokolové si připomněli Památný den sokolstva v úterý 7. října 2014 

pietním aktem u vstupního pomníku hřbitova v Líšni.   

 

Rostislav Brzobohatý, 

místostarosta T.J. Sokol Líšeň 

 

Článek vyšel v říjnovém čísle Líšeňských novin. 

__________________________________________________________________________ 

 

VZPOMÍNKA NA JANA GAJDOŠE 

 

U příležitosti Památného dne sokolstva dne 8. 

října 2014 si členové předsednictva a 

kontrolní komise Sokolské župy dr. Jindry 

Vaníčka připomněli všechny sokoly, kteří 

položili život v boji za svobodu.  

Vzpomínková akce se konala na hřbitově 

v Brně-Židenicích u hrobu Jana Gajdoše 

(1903-1945), který byl od útlého mládí 

nadšeným cvičencem židenického Sokola. 

Vrcholem závodnické dráhy Jana Gajdoše 

bylo dosažení mety nejvyšší - titulu mistra 

světa na XI. závodech Mezinárodní tělo-

cvičné federace v Praze při X. všesokolském sletu v roce 1938.  

V lednu 1944 byl zatčen gestapem a vězněn.  Na následky krutého nacistického věznění 

zemřel v listopadu 1945 ve věku nedožitých 42 let. Na židenickém hřbitově byl uložen na 

čestné místo se všemi sokolskými poctami. Jméno Jana Gajdoše zůstane trvale spojeno s 

historií sokolského hnutí. 

Přítomní sokolští činovníci položili na jeho hrob kytice a zapálili svíčky. 
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SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST 

___________________________________________________________________  

   

JARNÍ PŘEBORY A PŘEDPRÁZDNINOVÉ AKCE ODBORU VŠESTRANNOSTI 

  

Tradičně byly v jarních měsících pořádány téměř všechny župní přebory (mimo přebor 

v plavání, který je vždy na programu v zimě). K našemu zklamání však letošní rok nebyl jako 

ty předchozí - nepodařilo se totiž zajistit účast družstev z více jak dvou jednot, aby mohl být 

uskutečněn Zálesácký závod zdatnosti. Je to smutné, ale i s touto zkušeností se budeme 

snažit v příštím roce pracovat. Jakou zajímavou formu pro přebor v přírodě hledat? To je 

výzva nejen pro náčelnictvo, ale i prosba do jednot, kdy je vítán jakýkoliv podnět či nápad. 

 A teď veseleji. Po dlouhé odmlce se 5. dubna uskutečnil župní přebor v rekreačním 

florbalu mužů v Lelekovicích. Zúčastnilo se 8 družstev, hrálo se ve 2 vyřazovacích skupi-

nách a nejlepšího umístění dosáhlo A družstvo T.J. Sokol Česká. Věříme, že muže 

soutěživost do příštích ročníků neopustí a třeba se nám podaří rozšířit přebor i na 

mládežnické kategorie. V sobotu 26. dubna byl uspořádán již tradiční župní přebor ve 

volejbalu kategorie MIX, také v Lelekovicích. V konkurenci 6 družstev ze dvou žup si 

prvenství vybojovala  naše T.J. Sokol Řečkovice / A. Za organizační zajištění obou přeborů 

patří poděkování T.J. Sokol Lelekovice pod vedením br. Zbyňka Leciána. 

 Ve stejný den proběhl také župní přebor v gymnastice, šplhu a atletice. Se záměrem 

nezatěžovat organizátory na více víkendů je již několikátý ročník pořádán v jednom dni, což 

je ale, věřte nebo nevěřte, velké sousto! Od ranních hodin probíhá porada rozhodčích 

gymnastiky, jejichž každoroční účast má také klesající tendenci. Proto se někteří smrtelníci 

musí vyrovnat se dvěma funkcemi (např. technická četa a rozhodčí), což sice nese s sebou 

organizační potíže, ale nakonec je to jediné možné řešení. I tak první část, gymnastická, 

proběhla v obou tělocvičnách T.J. Sokol Židenice v plné parádě, bez úrazů a s vynikajícími 

výsledky zejména mladšího žactva. Vzhledem k tomu, že letos byl přebor pořádán také pro 

kategorii nejmladšího žactva, byl jeho průběh časově náročnější a vyčerpávající, ale i zde se 

prokázalo, že zdatní sokolíci vydrží mnoho! A tak v odpoledních hodinách s mírným 

zpožděním, ale za příznivého počasí nastoupili závodníci na hřiště Střední školy informatiky 

na Čichnově ul. na atletickou část. Opět jsme mohli zažít atmosféru skvělých soubojů a 

výsledků. Účast na gymnastice a šplhu byla 49 závodníků, na atletice 81, celkem ze 14 T.J. 

Ti nejlepší, kteří absolvovali všechny povinné disciplíny, byli nominováni, aby reprezentovali 

naši župu na celorepublikové úrovni. 

 V květnu se tradičně uskutečnil Olympijský šplh v brněnské Olympii, kde naši župu 

zastupovali závodníci z Králova Pole. 

 Jako osvědčení a kvalitní organizátoři jsme byli i letos pověřeni pořádáním Přeboru 

ČOS v sokolské všestrannosti mladšího žactva (viz samostatný příspěvek). Odměnou 

organizátorům byly obětavé výkony všech našich župních reprezentantů. Zejména nás 

potěšil vynikající výsledek Bořivoje Bergmanna z Králova Pole, který se celkově umístil na 1. 

místě a stal se tak přeborníkem republiky ve své kategorii (ml. žáci II)! Blahopřejeme nejen 

jemu, ale i cvičiteli br. Potůčkovi za zodpovědnou přípravu. Také kategorie staršího žactva 

reprezentovala naši župu na Přeboru SV v Praze. Výsledky nebyly sice tak famózní, ale i tak 

vysoce hodnotíme jejich pravidelnou účast.  

 V červnu uspořádal Sokol Židlochovice projekt U nás v Sokole, kterého se zúčastnili 

zástupci našich T.J. zejména se zaměřením na nácvik skladeb pro světovou gymnaestrádu a 

uzavřeli tak aktivity 1. pololetí letošního roku.  
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NA PRAHU CVIČEBNÍ SEZÓNY 2014 / 2015 

 

 Letošní léto nám sice připravilo rozmarné počasí, nicméně věřím, že čas dovolených 

jste strávili příjemně, třeba v pohybu či relaxací nebo i přemýšlením, pro který nácvik skladeb 

Sokolského Brna 2015 se rozhodnete. Jistě se vám dostaly informace prostřednictvím 2. 

čísla zpravodaje, a tak není nutno skladby více představovat. Doufejme, že každá cvičební 

složka si najde to pravé ořechové, i když za sebe musím konstatovat, že početnou skupinu 

žen středního věku zase vzali na hůl – nabídka je buď pro dorostenky a mladé ženy, nebo 

v pomalém tempu pro ty starší ročníky, ale to zdravé jádro, zdá se, nějak absentuje. Ale 

nepředbíhejme, podzim bude zaměřen na první nácviky všech skladeb, a tak se třeba ukáže, 

že nic není tak hrozné, jak se na začátku zdá. Proto všem přeji hodně zdaru na prvních 

nácvičných srazech a hodně elánu do celého nácviku. Snad se nám podaří zajistit masy 

cvičenců, aby mohly vypovídat, že sokolské slety jsou tou nejkrásnější přehlídkou. 

  

Mimo předsletové přípravy jsou plánovány (nebo se již po uzávěrce uskutečnily) tyto aktivity:  

 

20. 9.  Tradiční župní vycházka z Velké Klajdovky do Bílovic nad Svitavou, tentokrát 

spojená s hrou v pétanque 

20. 9. Plavba parníkem po Vltavě s dalším sportovním programem, které se zúčastní 

úspěšní závodníci uplynulé cvičební sezóny – za naši župu byli tímto odměněni 

cvičenci ze Židenic a Králova Pole 

3. - 5. 10. Sportovní víkend v Adamově  - nenechte si ujít!  V rámci akce Move Week – 

Týden v pohybu pořádá místní T.J. 

23. 10.  Župní přebor ve šplhu všech kategorií s doprovodnými zábavnými aktivitami se 

uskuteční v Králově Poli  

25. 10.  Oblastní seminář cvičitelů žactva je připravován se zajímavou sportovní náplní, 

nácvikem sletových skladeb žactva a novinkou Parkour – Umění pohybu, a tak 

neváhejte této nabídky, na dostupném místě pro všechny, využít!  

08. 11. Župní přebor seniorů – s oblíbenou sportovně-zábavnou tematikou bude 

uspořádán v Husovicích 

15. 11.  Oblastní seminář cvičitelů všestrannosti se zaměřením na složky dorostu a 

dospělých se uskuteční v tělocvičně v Židenicích  

22. 11. TeamGym – tradiční gymnastická soutěž družstev  

26. 11.  Župní sraz pobytu v přírodě s předáním informací z celorepublikového srazu 

06. 12. Seminář cvičitelů aerobiku s programem různých pohybových aktivit zejména pro 

ženy 

13. 12. Open turnaj ve vybíjené žactva s doprovodnými aktivitami na airtracku a s 

překvapením 

 

V minulém čísle zpravodaje byla vyhlášena grafická soutěž pro žactvo a dorost „Zážitky 

v Sokole“, s cílem očima dětí a mládeže zhodnotit zajímavé akce, získat kreativní náměty a 

prezentační materiál. S příspěvky se pytel neroztrhl, takže všechny opět vyzýváme - posílejte 

malované obrázky, skládačky, fotokoláže, videa a další, čekají na vás zajímavé odměny!  

 

Do nové cvičební sezóny přejí členové náčelnictva všem hodně zdaru! 

 

Za náčelnictvo župy Hana Kvapilová   
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PŘEBOR ČOS MLADŠÍHO ŽACTVA V SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI 

BRNO 30. 5. – 1. 6. 2014 

ČOS také v tomto roce pověřila Sokolskou župu Dr. 

Jindry Vaníčka uspořádáním Přeboru mladšího žactva 

v sokolské všestrannosti. Nad přeborem převzal záštitu 

primátor statutárního města Brna pan Roman Onderka, 

ale bohužel bez finančního příspěvku, pouze s darem ve 

formě drobných reklamních předmětů. Sponzorem byla již 

tradičně firma Ecostar a Autodoprava pana Romana 

Solaře. Obě firmy zajišťovaly dopravu nářadí, které jsme 

měli zapůjčené ze Sokola Židenice a Sokola Brno I. 

Oběma sponzorům děkujeme.  

Účastníci přeboru se do Brna začali sjíždět již v pátek 

odpoledne. Přijelo 146 závodníků z 25 žup. Všech účast-

níků bylo celkem 318, což je největší počet od doby, co 

naše župa přebor pořádá. Všichni byli ubytováni v ZŠ na Jasanové ulici v Brně-Jundrově. 

Ubytování, ranní probuzení a příprava na přebor proběhly v klidu a pohodě. Sobotní nástup 

závodníků byl v tělocvičně Střední školy informatiky v Brně-Komíně, řídili ho naprosto spo-

lehlivě Milan a Jana Sobotovi. V půl deváté praporečníci, bratři Ivo Stix a Mikoláš Prokůpek, 

v doprovodu mladších žákyň v historických krojích přivedli k zahajovacímu ceremoniálu 

všechny závodníky. Moderátorka přítomné přivítala a představila jednatelku, ředitele a 

vedení přeboru. V 9 hodin, po slibu závodníků a rozhodčích, ředitel přebor oficiálně zahájil. 

 Závody v gymnastice, šplhu a atletice probíhaly až do odpoledních hodin v areálu 

střední školy. Účastníci si areál této školy oblíbili také proto, že se vše koná „pod jednou 

střechou“, včetně stravování. Oproti předchozím ročníkům je však nutno vyzdvihnout skvělou 

koordinaci a úroveň hudebního zabezpečení, včetně hudebních pochodů při střídání 

gymnastických disciplín, což celkový dojem přeboru vyzvedlo na profesionální úroveň. 

Prostě pohár republiky, jak má být! Atletická část proběhla jako vždy pod konstruktivním 

vedením hlavního rozhodčího a v rychlém sledu, i počasí nám tentokrát přálo! V neděli ráno 

odvezl autobus všechny závodníky na plavecký stadion na Lesnou. Plavání proběhlo během 

dopoledne pod tradičním zkušeným vedením také bezproblémově.  

 Závěrečné vyhodnocení celého přeboru bylo zahájeno ve 14 hodin v hale na Lesné. 

Moderátorka Hana Chmelová nás provedla slavnostním ceremoniálem. Předávání medailí je 

každoročně pečlivě připravováno jednatelkou přeboru ses. Zdenkou Drtilovou cíleně tak, že 

téměř každý rozhodčí či organizátor předává medaili, což působí velice mile. Letos bylo 

umocněno i tím, že kromě náčelnice ČOS ženských složek Lenky Kocmichové poprvé přijel i 

náčelník mužských složek Petr Svoboda. Nejlepší závodníci dostali od ČOS zajímavé a 

sportovně zaměřené dárky, od župy Dr. J. Vaníčka drobné upomínkové předměty, a tak při 

projevu starosty župy již nebylo možno udržet klidnou atmosféru na uzdě -  bez šrumu a 

sdělování dojmů to nebylo možné. Nálada byla báječná, prostě úroveň i krása! 

 Po ukončení přeboru došlo i na rychlé zhodnocení. Nechyběly ani připomínky, ale – 

kdo nic nedělá, nic nepokazí, takže budou brány v potaz při dalších ročnících. A jak jinak než 

příští rok zase v Brně a na obvyklém místě. Těšíme se, že bude organizací i výkony závod-

níků přebor úspěšný minimálně tak, jako ten letošní!   

  

 Přeboru 2015 zdar!                                                 

 Zdenka Drtilová, jednatelka přeboru 

Hana Kvapilová, náčelnice Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka  
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T.J. SOKOL KRÁLOVO POLE  5x PRVNÍ NA PŘEBORECH ČOS  

Ve dnech 30. května až 1. června 2014 se konal v Brně přebor ČOS v sokolské 

všestrannosti mladšího žactva (plavání, šplh, sportovní gymnastika a atletika). Na tento 

přebor se probojovali a reprezentovali župu Dr. Jindry Vaníčka v kategorii mladších žáků I 

Tobiáš Vojta, který byl první ve šplhu, 4. - 5. ve sportovní gymnastice a celkově v jednotliv-

cích byl pátý z 27 soutěžících. Druhý závodník v této kategorii – Boleslav Kočí ze Sokola 

Židenice byl nejúspěšnější v plavání, obsadil 11. místo.  

V kategorii mladších žáků II byl na přeboru ČOS Lukáš Nantl 

pátý ve šplhu, osmý ve sportovní gymnastice a celkově byl 

čtrnáctý z 31 závodníků. Ve stejné kategorii nás reprezentoval 

Bořivoj Bergmann (na snímku), který byl třináctý v plavání, 

v atletice byl čtvrtý, ve šplhu první, ve sportovní gymnastice 

také první a v soutěži jednotlivců v sokolské všestrannosti 

suverénně zvítězil s náskokem téměř 200 bodů před druhým 

soutěžícím. 

V Praze v Tyršově domě proběhl ve dnech 13. – 15. června 

2014 přebor ČOS v sokolské všestrannosti staršího žactva, 

dorostu a dospělých. Župu Dr. Jindry Vaníčka zde repre-

zentoval v kategorii dorostu Jan Adler z T.J. Sokol Židenice, 

kterému se vedlo nejlépe v atletice, kde skončil na pěkném 

čtvrtém místě. Z T.J. Sokol Královo Pole zde závodila v kategorii starší žákyně III Lucie 

Babušíková, dále pak v kategorii starší žák IV Ondřej Bergmann a v kategorii mužů Jakub 

Nantl, který byl ve šplhu nejlepší z 15 závodníků z celé České republiky. 

 

Mečislav Potůček,  

trenér závodníků mužských složek T.J. Sokol Královo Pole   

 

 

      

 

     Bořek Bergmann a Lukáš Nantl       Vítěz soutěže jednotlivců ml. žáků II  Bořivoj Bergmann 
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ZPRÁVY Z JEDNOT 

___________________________________________________________________  

 

 

JARNÍ POCHOD DO STARÉHO LESA  (T.J. Sokol Telnice) 

 

V sobotu 26. dubna jsme si vyšlápli již na 22. ročník tradičního Pochodu do 

Starého lesa, který pořádá naše sousední jednota v Žatčanech. I když 

některé stálé turisty zřejmě odradilo nestálé počasí, i tak jsme vyrazili jako 

obvykle od místní školky a po osmé hodině jsme byli na sokolovně 

v Žatčanech, kde jsme obdrželi soutěžní kartičky. Ještě v areálu Sokola jsme 

absolvovali první dvě soutěže: hod 

míčem do koše a házení šipkami na 

terč.  Potom jsme vyšli po vyznačené 

trase přes Ovčírny k žatčanskému 

rybníku a dále přes biocentrum kolem 

Hranečnického potoku až do Starého 

lesa. Cestou jsme plnili různé úkoly 

jako půlení jablka mečem, plnou 

náruč, skákání v pytlích, hod graná-

tem nebo míčkem na cíl a nakonec 

střelbu ze vzduchovky. Za úspěšné 

plnění úkolů děti získávaly body na 

své kartičky, podle kterých byly na 

závěr pochodu vyhodnoceny a odmě-

něny. V cíli u myslivny jsme zhlédli hraný příběh skupiny historického šermu a ukázku 

výcviku německého ovčáka. Opekli jsme si špekáčky a po vyhlášení výsledků se vydali 

domů. Po cestě jsme si ještě 

prohlédli ukázky leteckých modelů 

žatčanského modelářského klubu 

Alka. A i když to tak ráno nevy-

padalo, přece jen se na nás 

sluníčko usmívalo a výlet se nám 

moc líbil. 

 

Tak se těším zase za rok ...... 

 

                                                  

                                                      

Šárka Oborná,  

náčelnice T.J. Sokol Telnice  
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PÁLENÍ  ČARODĚJNIC  2014  

Tak jako každým rokem 30. dubna, i letos byl na 

sokolovně, tedy čarodějném plácku, sraz čarodějnic a 

čarodějů z širokého okolí. Na věži odbíjela 18. hodina a 

na plácku ani noha - co noha, ani koště! Už jsem si 

myslela, že budeme muset sníst všechny ty čarodějné 

laskominy s kolegyňkami samy a vtom to začalo. 

Zpočátku přilétali nesměle, možná, aby se jim náhodou 

neporouchalo košťátko ještě před leteckou kontrolou. 

Někteří přicházeli pěšky, protože jak jsem zjistila, 

vypršela jim platnost technické kontroly na koštěti. A to 

se ví, že s takovým 

létacím prostředkem 

se do vzduchu nesmí! 

Večer jsme zahájili 

potvrzením účasti na 

docházkovém formuláři. Otisk palce byl jednoduchý, ale 

vzpomenout si jak se jmenují, to byl pro některé 

čarodějnice a čaroděje oříšek. No, ale až vám taky 

potáhne na nějaký ten 350. roček, pochopíte. Následovala 

přehlídka letu kolem zeměkoule, za kterou obdrželi všichni 

letci platné letecké průkazy. Potom jsme všem zahráli 

pohádku O perníkové chaloupce a jak to tak v pohádkách 

bývá, samozřejmě se šťastným koncem. Mařenka 

s Jeníčkem se v pořádku dostali domů a nám nezbylo nic 

jiného, než se poohlédnout po něčem jiném na zub. 

Přesunuli jsme se k ohništi, kde jsme zapálili hranici, na které symbolicky vzplanula jedna 

čarodějnice, a začali jsme opékat špekáčky. Jako přílohu jsme nabízeli dračí krev, mleté 

červy, ropuchy na kyselo a suché placky. Dále byly na jídelníčku dobroty jako výborné krysí 

mozečky, usekané prsty, oblíbená mravenčí vajíčka, sušené tarantule, larvy a bez-

konkurenční oční bulvy. Také lahodné čarodějné lektvary jako žluklá žluč, pravé čachtické či 

smrtelný pot s citrónem přišly všem k 

chuti. Všechny čarodějnice a čarodějové 

dostali i čarodějnické omalovánky. A 

protože nám počasí přálo, rozsvítili jsme 

si u táboráku lampióny a dlouho do noci 

si pěkně povídali. 

Děkuji všem, kteří za námi přišli či 

přiletěli strávit příjemný večer a velice 

děkuji všem, kteří pomohli vše připravit.                                           

Těšíme se na příští setkání na čaroděj-

ném plácku v roce 2015! 

 

                                          

   KANIMŮRA – Šárka Oborná,  

                                                                                  náčelnice T.J. Sokol Telnice  
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BĚH  MEZI  VINOHRADY 

 

První májový den letošního roku uspořádala T.J. Sokol Velké Bílovice 

(župa Slovácká) již XIV. ročník Běhu bílovickým vinohradem. Do 

krásného sportovního areálu Křástelka jsme byli pozváni i my, sokolové 

z Telnice. Za slunného počasí se nás vypravilo 14 dospělých a 3 děti, ti 

zdatnější, bratři Bezděk, Mikulášek a Wajda zvládli celou trasu 43 km na 

kolech. Běhu se zúčastnilo celkem 52 závodníků (kromě domácích a nás             

       také z Dubňan, Břeclavi, Podivína a další). 

Po malém občerstvení a načerpání sil se postavili na start tratě dlouhé 900 m muži a za 

mohutného povzbuzování doběhli do cíle. Z našich závodníků byl Tomáš Bezděk druhý (čas 

3:01 min.), Ant. Mikulášek třetí (3:33) a Petr Wajda obsadil pěkné 4. místo s časem 3:59 min. 

Úspěšně dosáhl cíle i náš nejstarší závodník, br. Zdeněk Sedlák, kterého od nejmladšího 

Tomáše Bezděka dělilo 39 let. 

 Na trať dlouhou 450 m se postavilo také šest žen. Nejrychlejší z nich byly naše 

závodnice Luďka B. Kořalníková jako první v čase 2:00 minuty a jako druhá Zdeňka 

Šafářová (2:11). Lenka Zmrzlá s časem 3:48 obsadila 6. místo. 

 Statečně bojovali i ti nejmladší. V kategorii předškoláků startoval za oddíl házené 

Sokola Telnice Libor Šafář a trať dlouhou 120 m zvládl jako první v čase 30 s. V kategorii 

mladších žákyň nás reprezentovala Alena Zmrzlá, která trať 240 m uběhla za 76 s. a umístila 

se na pěkném 5. místě. V kategorii nejmenších z nejmenších se na start postavila Kristýnka 

Zmrzlá, která za podpory maminky úspěšně zvládla trať v délce 120 m. 

 Po skončení všech závodů a slavnostního dekorování vítězů jsme doplnili svoje síly 

opečenými buřty. Domů jsme si kromě krásných diplomů a medailí přivezli hlavně dobrou 

náladu a spoustu krásných zážitků. Děkujeme Sokolu Velké Bílovice za pozvání i za 

výbornou organizaci tohoto běhu a příští rok se opět rádi zúčastníme. 

 

                       Zdeňka Šafářová, T.J. Sokol Telnice  

(redakčně upraveno) 

 

 

SETKÁNÍ SOKOLSKÝCH DĚTÍ Z ŘÍCMANIC A TELNICE 

 

O víkendu 7. – 8. června 2014 přivítali v Telnici 

sokolíky z Řícmanic, kde pro ně hostitelé připravili 

zajímavý program. Hned na uvítanou dostala děvčata 

krásné slamáčky. Potom společně prošli část 

historické naučné stezky, kde br. Ladislav Kořalník 

pohovořil o slavné Bitvě tří císařů a navštívili význam-

nou historickou památku, barokní kostel sv. Jana 

Křtitele. V sokolovně pak br. Jaroslav Janko pověděl 

dětem o smyslu a cílech Sokola. Po malém občerst- 

vení se naplno rozběhlo cvičení všech dětí na nářadí 

za starostlivého dohledu cvičitelek a na venkovním cvičišti trenéři vedli společný trénink 

házené. A večer už čekal táborák, opékání špekáčků a písničky při kytaře. Jakmile telnické 
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děti uslyšely, že se bude spát v sokolovně, hojně 

se připojily – spalo jich tam dohromady 

dvaadvacet!  

K nedělní snídani byly 

domácí buchty a výborný 

bylinkový čaj z telnického 

mlýna. Dopoledne patřilo 

turnaji v malé kopané. 

Jeho řízení se ujal starosta obce František Kroutil, rovněž sokol, který 

velmi odborně zasvěcoval hráče do pravidel kopané. Řícmanická 

děvčata zde předvedla nevídaný výkon. Po obědě autobus zavezl 

malé sokolíky k Mohyle míru. Navštívili kapli a muzeum, kde shlédli 

zajímavý videoprogram o událostech roku 1805, kdy se odehrála 

bitva u Slavkova, známá jako Bitva tří císařů. Pak už následovalo 

rozloučení a slib, že na oplátku přijedou telnické děti brzy do 

Řícmanic. 

   

 

Svůj slib splnily hned po prázdninách. V sobotu 6. září je přivítali na náměstí v Řícmanicích. 

Děti se ubytovaly v bývalé škole a pak navštívily sokolníka, pana Ivo Kristka. Pověděl jim o 

sokolnictví a chovu dravců, kterých chová okolo dvaceti. Předvedl dětem orla skalního, 

jestřába ruského a sokola stěhovavého a účastníci si mohli ptáky také pohladit a vyzkoušet 

si je na ruce.  
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Následovala vycházka po naučné stezce HVOZD (Hra, Výchova, Odpočinek, Zdraví Dětí, 

dorostu a dospělých). Má osm zastávek, kde každý může plnit zadané úkoly a výsledky 

vyhodnotit podle připojených tabulek.  

Další zastávkou byla Dětská jezdecká škola 

Šemík. Všichni měli možnost se podívat na 

svět z koňského hřbetu a odvážily se i ty nej-

menší děti. V sousedství je lesní školka 

s jurtou; tam dostaly děti příslib, že při další 

návštěvě budou ubytovány zde. Při zpáteční 

cestě byla největším lákadlem lanovka na 

dětském hřišti U sovy. Večer nemohl chybět 

táborák, špekáčky, kytara a písničky. Přijel i 

telnický starosta bratr František Kroutil, 

škoda že starostka Řícmanic paní ing. Liš-

ková se kvůli svým povinnostem nemohla 

zúčastnit. 

Nedělní snídaně s výbornými buchtami a 

dalšími dobrotami, které připravily sestry 

z Řícmanic, byla vynikající. Následovala návštěva řícmanického arboreta, které slouží jako 

výzkumná stanice Mendelovy univerzity. Je 

zde mnoho velmi vzácných dřevin, také 

Nebeská studánka a pochopitelně značné 

množství hub. Bylo úžasné pozorovat děti, jak 

běhají po lese a za odborného výkladu se učí 

sbírat houby. Největším úlovkem byl zdravý 

pravý hřib s kloboukem o průměru 18,5 cm. 

Plny dojmů z krásných zážitků se děti rozlou-

čily. Věřme, že díky organizátorům, sokolům 

z tělocvičných jednot Řícmanice a Telnice, byl 

položen základ budoucí tradice těchto milých 

setkání.                                                       (HR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle zpráv sestry Evy Olešovské (Řícmanice) a bratra Jiřího Netolického (Telnice). 
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NEJEN OLYMPIJSKÝ ŠPLH …  

 

Děvčata z oddílu TEAMGYM Sokola v Žideni-

cích vystoupila v doprovodném programu 

akce Olympijský šplh, která se konala v sobotu 

10. května 2014 v brněnské Olympii. Dívky 

předvedly svoji pódiovou skladbu, kterou  

nacvičily a stále ještě zdokonalují, aby se s ní 

na podzim tohoto roku mohly zúčastnit závodů 

v Teamgymu.  

 

Lucie Janoušková, T.J. Sokol Brno Židenice 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

AKTIVNÍ SENIORKY SOKOLA ŽIDENICE  

 

My seniorky tvoříme významnou složku 

židenického Sokola - v pondělí a ve čtvrtek 

je nás plná tělocvična. Kromě toho již po 

několik let pátek co pátek, za každého 

počasí, skupina sokolek-turistek podniká 

celodenní výlety. Naše rodiny už s tím 

počítají, a pokud některá z nás nemá 

zrovna službu u vnoučat, přijde. Sraz 

míváme většinou na Staré osadě, odkud 

vyjíždíme tramvají, autobusem nebo využi-

jeme blízkosti židenického nádraží. Sejde 

se nás někdy sedm, osm, jindy i dvanáct až 

patnáct. Cílem bývá nejen blízké okolí – Mariánské údolí, Brněnská přehrada, Vranov, 

Bílovice, ale často Moravský kras, Vysočina nebo jižní Morava. Moc si libujeme, jaké má 
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Brno krásné okolí. Máme i svoje tradiční tematicky zaměřené trasy: na jaře kamélie v Rájci 

nad Svitavou, bledule v Chlébském, medvědí česnek v Rakoveckém údolí, hlaváčky a 

kosatce na Pouzdřanské stepi, mandloňová stezka v Hustopečích, koncem léta návštěva 

Galerie z ruky nad Doubravníkem v Křížovicích, na podzim burčák pod Pálavou. V létě 

spojíme turistiku s koupáním, v zimě, pokud jsou dobré sněhové podmínky, nasadíme běžky. 

Všechny výlety máme pečlivě zdokumentované, protože z každého píšeme zápis doplněný 

fotkami.  

 Každým rokem také navštěvujeme maďarské termální lázně v Mošoni a letos 

v květnu jsme už potřetí strávily aktivní týden, naplněný cvičením a plaváním, ve slovenském 

Štúrovu. Začátkem září jsme prožily nádherné dny u moře ve Francii a potom ještě pro 

změnu pár dní v srdci Žďárských vrchů, v Křižánkách.  

 Dalo by se říct, že prožíváme aktivní stáří, ale my si stáří moc nepřipouštíme. Je nám 

spolu dobře, bavíme se, smějeme se, a přestože se ani nám různé bolístky nevyhýbají, na 

nějaké naříkání zkrátka nemáme čas. 

 

Za seniorky-turistky T.J. Sokol Brno Židenice 

Helena Ryšková 

   

Jaro v Údolí Chlébského potoka                    Léto v Kovalovicích 

 

                 

Podzim na Pálavě                                        Zima na Velké Klajdovce 
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DVĚ  OSLAVY  V ŽIDENICKÉM  SOKOLE 

 

 Židenická tělocvičná jednota Sokol byla založena nadšenými a obětavými občany 

před 121 roky. Za tu dobu byla třikrát zakázána, protože její organizovanost, nezávislost a 

ideje byly pro totalitní režimy nepřijatelné a nebezpečné. Ihned po Sametové revoluci se 

bývalí sokolové sešli a obnovili svoji činnost. Po náročných soudních jednáních byla do jejich 

rukou navrácena sokolovna na Gajdošově ulici, která dnes slouží ke sportovní i kulturní 

činnosti 650 členům, školám a sportovním klubům. K dispozici jsou dvě velké tělocvičny a 

další sportoviště se zázemím, a tak je možné si pro podporu svého zdraví zvolit kteroukoliv 

z provozovaných disciplín. Vedoucími jsou zkušení starší i mladí cvičitelé, cvičitelky a trenéři, 

kteří se svému poslání věnují s láskou a odměnou jsou jim úspěchy jejich svěřenců. 

 Letos jsme oslavili významná životní jubilea dvou cvičitelek, o kterých se dá říci, že 

jsou pilíři naší jednoty. Obě dosáhly důchodového věku, ale posuďte sami, co dokážou. 

Sestra Vlaďka Štěrbová, bývalá oblíbená učitelka, jejíž péčí prošla 

nespočetná řada žáků, kteří se k ní dodnes hlásí a jejichž úspěchy ji 

těší. Je dlouholetou členkou a po určitý čas byla i vedoucí 

folklorního souboru Pištěláci, kde se velmi dobře uplatnila hrou na 

klavír nebo akordeon i svým smyslem pro tanec a organizačními 

schopnostmi. Po obnovení Sokola Židenice se ihned zapojila do 

jeho činnosti, využila svých zkušeností a postupně se stala 

výbornou cvičitelkou. Dnes vede oddělení rodičů a dětí, pomáhá ve 

cvičení seniorek, ve zdravotním tělocviku, organizuje akce pro 

žactvo jako je Vítání jara nebo Mikuláš a maškarní zábavy. Stará se 

o archiv jednoty a výbor ji pověřil funkcí vzdělavatelky. Kromě toho 

nechyběla jako cvičenka na žádném ze čtyř porevolučních všesokolských sletů v Praze, ani 

na veřejných vystoupeních organizovaných sesterskými župami a jednotami. V poslední 

době se zasadila o to, aby její milované Pištěláky vzal židenický Sokol pod svá křídla, aby 

následkem nových administrativních nařízení nezanikl. 

 Druhou oslavenkyní je sestra Bětka Stará, původním 

povoláním konstruktérka. Pro svoje sportovní aktivity, orga-

nizační schopnosti a vstřícnost byla v roce 1992 zvolena 

náčelnicí obnoveného Sokola Židenice. Díky svým schopnostem, 

energii a výbornému vztahu k lidem zasáhla téměř do všech 

činností rozvíjející se jednoty: vedla jako cvičitelka malé děti, 

seniorky, vede zdravotní tělocvik, je spoluzakladatelkou oddělení 

batolat a založila turistický kroužek. Organizovala a vedla prázd-

ninové tábory mládeže, má úspěchy ve vedení Teamgymu. 

Spoluorganizuje i zahraniční pobyty a zájezdy členstva. Vedla 

nácviky mládeže i dospělých na všech porevolučních 

všesokolských sletech, což je neuvěřitelné nasazení! Během svého působení v jednotě si 

vychovala mladé, schopné vedoucí i svoji nástupkyni na náčelnickém postu. Svým malým 

svěřenkyním v Teamgymu Junior se však stále věnuje v neztenčené míře a doslova z nich 

formuje nadějné gymnastky. 

 Obě uvedené cvičitelky si zaslouží obdiv a úctu, protože to všechno dělají ve svém 

volném čase s nesmírnou obětavostí a láskou a bez nároku na honorář. Jsme jim za to 

vděčni a přejeme, aby se jim jejich činnost i nadále dařila, přinášela jim radost a sloužilo jim 

k tomu pevné zdraví. 

Jan Jurečka, T.J. Sokol Brno Židenice 



 

19 

41. ROČNÍK  MÁJOVÉHO TURNAJE V BUČOVICÍCH   

 Letošním ročníkem zahájil Májový turnaj mužů ve volejbale již pátou dekádu svého 

trvání a znovu potvrdil, že ve sportovním kalendáři volejbalového oddílu má své výjimečné 

postavení. Přestože výsledkově nedopadl pro domácí tým nijak lichotivě, pak v ostatních 

aspektech se turnaj vydařil náramně. Počínaje bezchybným počasím a konče předvedenými 

výkony zúčastněných týmů.  

 Letošní ročník se mohl pochlubit solidním obsazením, když pozvání přijala družstva 

krajského přeboru II. tř. : T.J. Holubice B, Sokol Šlapanice B, Sokol Marefy, VS Drásov B a 

B-družstvo domácích. Podle očekávání si pomyslné místo na „bedně“ vybojovala družstva 

Šlapanic, Drásova a Holubic, jejichž mladí hráči předváděli pestrý a dynamický volejbal. 

Domácí borci pojali turnaj jako přípravu na blížící se mistrovskou soutěž a na hřišti se poctivě 

vystřídala celá domácí lavička. Ovšem dvě porážky a dvě remízy stačily jen na páté místo, i 

když jen díky horšímu poměru míčů.  

 

 VÝSLEDKY:      POŘADÍ:   

 Bučovice – Šlapanice      0 : 2   1. Sokol Šlapanice  

 Holubice - Drásov            0 : 2   2. VS Drásov 

 Marefy – Šlapanice         0 : 2   3. T.J. Holubice 

 Bučovice – Drásov           0 : 2   4. Sokol Marefy 

 Holubice – Marefy          2 : 0   5. Sokol Bučovice 

 Šlapanice – Drásov          2 : 0  

 Bučovice – Marefy          1 : 1 

 Holubice – Šlapanice       1 : 1 

 Drásov – Marefy              1 : 1 

 Bučovice – Holubice         1 : 1                              

 

 

 

 

Jan Forejtek, T.J. Sokol Bučovice  
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DRUŽEBNÍ TURNAJ 2014   

24. ročník mezinárodního volejbalového turnaje mužů a žen v Bučovicích 

                

 

Již dvacet pět roků trvá družba mezi volejbalisty Sokola Bučovice a sportovci 

ze saského města Grimma. V roce 1989 jsme se poprvé zúčastnili turnaje 

v Grimmě a hned následující rok jsme přivítali volejbalisty z Grimmy-

Hohnstadt v Bučovicích. Od té doby se pravidelně každý rok setkáváme na 

turnajích v Grimmě a u nás v Bučovicích.                                          

V tradičním termínu, tedy v polovině měsíce srpna, proběhl na antukových kurtech 

bučovického volejbalového oddílu T.J. Sokol již 24. ročník Družebního turnaje mužů a žen.  

Turnaje se zúčastnila 4 družstva mužů a 5 družstev žen. 

 Alfou a omegou každého turnaje hraného pod širým nebem je samozřejmě dobré 

počasí. Navzdory velmi špatné předpovědi, která „slibovala“ hodně deštivé počasí, museli 

být organizátoři po této stránce navýsost spokojeni. Turnaj proběhl v plném rozsahu a pouze 

dvakrát bylo nutné hru přerušit, když na účastníky turnaje spadlo pár kapek. 

       V kategorii žen se hrálo na dva hrané sety a porci deseti utkání završil souboj 

favoritek turnaje, a to domácího A-týmu a Orlovic. Zatímco bučovickým hráčkám stačila 

k vítězství v turnaji remíza 1:1, Orlovice musely zvítězit 2:0 a nastala by situace, kdy by 

rozhodoval poměr míčů. K tomu však nedošlo, neboť bučovické hráčky získaly právě onen 

potřebný set a remíza 1:1 je tak posunula k turnajovému vítězství. 

   

 V kategorii mužů se pak s domácím týmem utkali soupeři z Orlovic, Maref a Grimmy.  

Hrálo se na tři hrané sety a výsledky jen potvrdily fakt, že turnaj byl velmi vyrovnaný. Ze šesti 

zápasů jich pět skončilo poměrem setů 2:1 a pouze jediný poměrem 3:0.  Vítězem turnaje se 

zcela zaslouženě staly neporažené Orlovice, které si tak odvezly „vítězný pohár“ . 

 Z pohledu domácího týmu snad mrzí jen neproměněná šance ve 2. setu úvodního 

utkání s pozdějším vítězem. Hoši vedli s Orlovicemi 24:19, ale nedokázali set dotáhnout do 

vítězného konce. 

 

 KONEČNÉ POŘADÍ  

  

 ženy:  1. Sokol Bučovice A   muži: 1. Sokol Orlovice 

  2. Sokol Orlovice    2. Sokol Bučovice 

  3. Sokol Bučovice B    3. Sokol Marefy 

  4. Sokol Marefy    4. Grimma-Hohnstadt 

  5. Grimma-Hohnstadt 

 

 Vyhlášení výsledků turnaje a společenský večer všech účastníků pak proběhl 

tradičně v příjemném prostředí venkovní zahrádky restaurace „Kaťák“.  

         Závěrem již jen poděkování všem, kteří se na organizaci turnaje nějakým způsobem 

spolupodíleli. Poděkování patří i sponzorům, kteří tento turnaj podpořili. 

 

Miroslav Procházka, T.J. Sokol Bučovice 
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Volejbalová družstva žen a mužů Grimma-Hohnstadt a T.J.Sokol Bučovice 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

BASKETBALOVÝ TURNAJ VETERÁNŮ V PODOLÍ 

 

V sobotu 14. června 2014 jsme opět po roce uspořádali tradiční turnaj 

veteránů, který se nám podařilo velice dobře obsadit. Pozvánku přijala již 

tradičně družstva Rosic a Bratislavy a nově jsme kontaktovali tým 

Židlochovic. 

K úvodnímu zápasu jsme nastoupili právě proti Židlochovicím. Soupeř 

přijel v silné sestavě s ambicemi vyhrát celý turnaj. Jak se později ukázalo, 

výsledek tohoto zápasu předznamenal podobu celého turnaje. Během prvního poločasu 

jsme stále prohrávali, na začátku druhého jsme stav srovnali a celý druhý poločas byl 

vyrovnaný. Ke konci jsme měli několik šancí na vítězství, ty jsme však neproměnili a utkání 

prohráli o 3 body. V dalším zápase celkem jednoznačně Bratislava porazila Rosice. Pak 

nastoupilo naše družstvo ke svému druhému utkání, proti Rosicím. Vstup do zápasu se nám 

podařil, vedli jsme až o 8 bodů. Pak jsme však nepochopitelně polevili, umožnili soupeři 

otočit stav a do konce zápasu stačili jen zkorigovat výsledek a utkání jsme zaslouženě 

prohráli. Další zápas byl vlastně předčasným finále, kdy se utkaly neporažené celky 

Bratislavy a Židlochovic. Židlochovičtí hráči celou dobu jasně vedli, Bratislavanům se však ve 

druhé půli podařilo zápas zdramatizovat, ale na vítězství nakonec slovenští hráči nedosáhli. 

V našem posledním utkání jsme nastoupili právě proti Bratislavě. Snad 

pod dojmem našich předchozích dvou proher jsme špatně začali, 

prohrávali až o 15 bodů a zdálo se, že zápas bude jednoznačnou 

záležitostí soupeře. Ve druhém poločase se nám však podařilo 

zmobilizovat zbývající síly, utkání jsme téměř zvrátili na svoji stranu, ale 

nakonec se nám to nepovedlo a utrpěli jsme svoji třetí prohru v turnaji. 
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Vítězem turnaje se stalo družstvo Židlochovic, které ve svém posledním zápase porazilo 

Rosice, druhé místo obsadila Bratislava, třetí Rosice a čtvrté pořádající Podolí. 

 

 VÝSLEDKY:      POŘADÍ: 

 Podolí – Židlochovice  43 : 46   Židlochovice  6 bodů 

 Rosice – Bratislava  29 : 47   Bratislava  5 

 Podolí – Rosice  43 : 54   Rosice   4 

 Židlochovice – Bratislava 41 : 39   Podolí   3 

 Podolí – Bratislava  55 : 62 

 Rosice – Židlochovice 34 : 44 

 

Nejlepšími střelci Sokola Podolí byli Jiří Jílek (45 bodů, nejlepší střelec celého turnaje), 

Radek Kadlčík (31 bodů) a Jan Truksa (16 bodů).  

Jiří Jílek, T.J. Sokol Podolí 

 

 

BASKETBALOVÉ  SOUSTŘEDĚNÍ  BISKUPICE  2014 – XV. ROČNÍK  

Jak už je v posledních letech tradicí, tak i letos začala basketbalová sezóna pro podolskou 

mládež prázdninovým soustředěním v Biskupicích. Tradičně s námi vyrážejí volejbalistky 

Sokola Újezd u Brna, zastoupené družstvy juniorek a žen pod vedením Veroniky Ocáskové.  

Letošního již patnáctého ročníku se účastnili „miníci“ a kadeti pod vedením Pavla Rafaje, 

žáci, vedení Martinem Havlem a junioři Jakubem Rafajem. Juniorům pomáhali a 

sparingpartnery byli současní i bývalí hráči – Pavel Mertl, Tomáš Žondra, Patrik Bartoš, 

Mirek Pražák, Ondra Partyka, Zdeněk Richter, Radek Kadlčík a Michal Blažek. 

Každý rok nás v Biskupicích čeká něco nového. Letos to byla malá zvířecí farma, která byla 

pro mladší účastníky a hlavně pro děti z Brna velkým zážitkem. 
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 Na každý den byl dopředu stanovený program. Po ranní rozcvičce a snídani se 

nastupovalo na dopolední zaměstnání, které bylo zaměřeno na nabrání fyzické kondice, 

koordinace pohybu, posilování a plavání. Po obědě a poledním klidu jsme se věnovali útočné 

a obranné činnosti jednotlivce, základním herním systémům a hry 1-1, 2-2, 3-3. Po večeři 

následovala basketbalová utkání mezi vylosovanými týmy. 

 Každý den přinesl nějaké zpestření. V neděli to bylo fotbalové utkání mužů proti 

juniorům, v pondělí volejbalové utkání juniorek Újezdu proti našim juniorům, v úterý zápas 

žáků proti kadetům. Ve středu při odpočinkovém dni se hrály turnaje v tenise, stolním tenise 

a již tradičním „šprtecu“. Odpoledne se hrálo volejbalové utkání ženy Újezd – muži Podolí. 

Následovalo grilování, které se protáhlo do večerních hodin. Část účastníků soustředění 

podnikla výlet do Třebíče na přátelské hokejové utkání brněnské Komety. Ve čtvrtek se utkali 

muži s juniory. Velkým překvapením byla návštěva starosty Podolí pana ing. Eliáše a 

místostarostky paní ing. Marciánové, která ráda zavzpomínala na svoji účast na 

basketbalových soustředěních. Soustředění vyvrcholilo v pátek odpoledne „duatlonem“ pro 

žáky a kadety. Juniory čekal „Biskupice Race“. Každý si sáhl na dno sil jak po fyzické, tak i 

psychické stránce. Náš pobyt zakončila diskotéka pod širým nebem a v sobotu pak už jen 

návrat domů. Pozitivní je, že soustředění proběhlo bez vážných zranění a kázeňských 

prohřešků. Každý hráč měl zájem na sobě poctivě pracovat a zdokonalovat se. Snad to 

všem vydrží po celou sezónu a budeme se těšit na další soustředění. 

 

Jakub Rafaj, T.J. Sokol Podolí 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

   

 

ÚSPĚŠNÍ KUŽELKÁŘI SOKOLA HUSOVICE 

 

Po získání mistrovského titulu ČOS vybojovali hráči A družstva mužů T.J. Sokol Husovice 

také vítězství v Superpoháru ČKA. 

 

 

                

 

                  Přeborníci ČOS 2014                                        Vítěz Superpoháru ČKA 2014 
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BASKETBALISTÉ ŠLAPANIC POSTUPUJÍ DO 1. LIGY 
 
 pátek 6. června 2014: 
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POZOŘICKÁ „JARNÍ  LSD“  

 

V sobotu 26. dubna 2014 se pro všechny 

milovníky zdravého pohybu uskutečnil 

první ročník běhu pořádaného T.J. Sokol 

Pozořice s názvem Jarní LSD, tedy Lesní 

Sokolská Devítka. Pozvání přijala dvacítka 

běžkyň a běžců z Blanska, Brna, Drnovic, 

Vyškova, Viničných Šumic, Blažovic, 

Kova-lovic a Pozořic. Čekala na ně trať o 

délce 9 km, vedoucí po nádherných les-

ních cestách nad Pozořicemi s minimálním 

převýšením. Závodilo se ve dvou katego-

riích: ženy (8 běžkyň) a muži (12 běžců).  

 Nejrychlejší ženou se stala Ivana Ondroušková z Blanska s časem 44:55:14 a 

mužskou kategorii s přehledem ovládl Lukáš Koudelka, reprezentant AK Drnovice, který 

proběhl cílem jako absolutně nejlepší závodník v čase 34:00:94. Pěkný souboj v cílové 

rovince poté předvedli „benjamínci“ závodu, třináctiletá Martina Kuncová z Vyškova (2. 

místo, čas 49:59:96) a domácí čtrnáctiletý Jiří Topinka (mezi muži devátý s časem 49:59:06). 

Z pozořických se nejlépe umístili Renata Ondrušková (4. místo) a Jiří Žákovský (5. místo). 

Kromě tří nejlepších z každé kategorie byli oceněni i nejmladší a nejstarší účastník závodu.  

 Díky úsměvům všech běžkyň a běžců a dobré náladě, která panovala po celou dobu 

konání akce, věříme, že se 1. ročník Jarní LSD vydařil a že se k nám budou všichni rádi 

vracet. Třeba již na podzim, kdy budeme pořádat běh kategorie „nahoru dolů“, který jsme 

nazvali Pozořický SOPEL (sokolský pekelný lomcovák).  

 Děkujeme všem, kteří se na hladkém průběhu celého závodu podíleli, a zejména 

našemu hlavnímu (a prozatím jedinému) sponzorovi, firmě SKRIPT REKLAMA, s.r.o., 

(www.skript.cz), která věnovala startovní čísla a diplomy. Velký dík patří i všem běžkyním a 

běžcům za podání kvalitních výkonů v duchu fair play. Děkujeme! 

 

 

VÝSLEDKOVÁ  LISTINA   

 

ŽENY          MUŽI 

1. I. Ondroušková (1970), Blansko  44:55:14     1. L. Koudelka (1983), Drnovice    34:00:94 

2. M. Kuncová (2001), Vyškov  49:59:96     2. P. Hének (1987), Kovalovice    35:22:41 

3. T. Šmerdová (1993), Vin. Šumice 52:04:28     3. D. Ondroušek (1994), Blansko    41:49:56 

4. R. Ondrušková (1982), Pozořice  52:39:84     4. D. Maška (1991), Vin. Šumice    42:52:24 

5. H. Šmerdová (1984), Vin. Šumice 53:35:73     5. J. Žákovský (1960), Pozořice    43:23:53 

6. A. Černá (1991), Vin. Šumice  57:49:43     6. J. Boháč (1954), Brno     45:16:84 

7. A. Hénková (1986), Kovalovice  59:04:06     7. B. Šmerda (1952), Vin. Šumice    45:22:14  

8. J. Kundrová (1973), Pozořice  59:12:66     8. F. Kubínek (1958), Blažovice    46:39:93 

          9. J. Topinka (2000), Pozořice    49:59:06 

          10. J. Kunc (1960), Vyškov    50:04:06 

        11. D. Lorenc (1977), Pozořice    59:12:66 

         N  J. Petr (1979), Kovalovice nekvalifikován 

 

Emil Klofanda, T.J. Sokol Pozořice 

http://www.skript.cz/
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Vítězové pozořické Jarní lesní sokolské devítky 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Sokol Pozořice: CO NOVÉHO V NAŠEM ATLETICKÉM ODDÍLE 

Představujeme nového člena oddílu a tím je velký plyšový 

gepard. Na starosti ho má vždy ten, který se na tréninku 

nejvíc snaží. Pro děti je to velká motivace, protože se 

mohou celý týden o svěřeného maskota starat. Některé 

děti nosí plyšáka doslova všude (do obchodu, do školky, 

do různých jiných kroužků a prý už byl viděn i v baletu). 

Celou zimu jsme se aktivně připravovali v tělocvičně a 

máme za sebou i první jarní vytrvalostní trénink venku, 

který jsme nazvali „Poklusem na zmrzlinu do Sivic!“ 

Nejvíce nás těší, že na našich svěřencích jsou vidět pokroky a tréninky je stále baví. Na jaře 

se chystáme na několik závodů v okolí. Doprovázet nás bude samozřejmě náš maskot, který 

nám přinese štěstí, a my mu určitě neuděláme ostudu. 

Helena Topinková, T.J. Sokol Pozořice 



 

27 

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR PROŽIL ARTUŠOVSKOU LEGENDU 

 Na přelomu července a srpna ožila v  blanenských lesích artušovská legenda. 39 dětí 

a 14 zkušených vedoucích strávilo dva týdny plné dobrodružství, zážitků a nových 

zkušeností.  

 Do třetí desetiletky tradice našich táborů jsme vstoupili s novým vedením a kupou 

dětí z celé České republiky. Po několika početně slabších ročnících jsme letos paradoxně 

řešili situace, kdy jsme museli zájemce odmítat. Věk táborníků byl v rozmezí 6 až 16 let, 

s těžištěm v prvním stupni. Děti tak byly rozděleny do 3 vyrovnaných letek, které v průběhu 

tábora fungovaly společně jako parta a bojovaly o vítězství v jednotlivých etapách i v jiných 

hrách mimo CTH.  

  

Letošní téma přeneslo děj tábora do bájného Avalonu, do doby krále Artuše a rytířů kulatého 

stolu.  Hned po příjezdu byly děti přivítány v chudé vesnici, odkud startovala jejich pouť. 

Celým dějem je provázel čaroděj a vypravěč Merlin. Pro zábavnější i snadnější pochopení 

motivace byla většina etap motivována scénkami hlavních postav, které byly (stejně jako 

zbytek vedení) oděny do dobových kostýmů. Avalon v prvních dnech sužovaly nájezdy zlého 

národu Piktů, které děti porazily. Jednotlivě pak za odměnu přistupovaly k zasedání městské 

rady, kde jim byl předán symbolický šat (táborové tričko) a svým podpisem husím brkem na 

papír byly přijaty mezi obyvatele. Zlomem v příběhu byla projekce scén z výjevů Avalonské 

mytologie, podle kterých děti zjistily část svého úkolu, a to dorazit na hrad a získat meč 

Excalibur. Táborníci velmi brzo zjistili, že se jedná o tradiční putovní výlet. První den cesty, i 

přes nepřízeň počasí, ponechal na tvářích nás všech úsměv, jelikož jsme se nemohli dočkat, 

až dorazíme na Nový hrad a budeme zde moci přenocovat. Druhý den, na zpáteční cestě, 

děti získaly meč od jezerní panny Vivian a k večeru již očekávaly návrat do tábořiště. Nebylo 

tomu ale tak. Využili jsme nabídku starosty obce Veselice, který nám umožnil spatřit východ 
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slunce z místní rozhledny. Přenocovali jsme u ní a za časných ranních hodin vystoupali 

nahoru. Po návratu do tábora se všem dostalo odpočinku. 

 Druhý týden tábora se nesl ve znamení her, scének a zasedání rytířů kulatého stolu. 

Táborníci se díky Merlinovi a jeho druidům zdokonalili v šifrování, orientaci v mapě a dalších 

dovednostech. Pod vedením královny se naučili tanci, dobrým mravům, královské etiketě a 

odhalili její románek s rytířem Lancelotem. Na scénu přišla také Morgana, která dětem 

sdělila, kde se nachází svatý grál. CTH byla zakončena tradiční pokladovkou, v které mohli 

všichni uplatnit svoje schopnosti a zkušenosti nabyté v průběhu tábora. Poslední den byl 

naplněn tradičním křtěním nováčků, jarmarkem, dražbou, rautem a slavnostním táborákem. 

 Průběh celého tábora byl plynulý bez větších i menších nehod. Sem tam ho narušila 

nepřízeň počasí ve formě deště, kterou jsme ale úspěšně přestáli a zpětně vzato nás, děti i 

celý kolektiv vždy posílila. Již v těchto dnech se začínáme připravovat na další ročník a 

doufáme, že bude minimálně stejně tak vydařený jako ten letošní. Pozitivní zpětné ohlasy 

dětí a rodičů nás ujistily, že čas a energie, kterou do tábora všichni vkládáme, má smysl. 

 

Martin Kovář a Helena Lincová,  

Sokolští táborníci - T.J. Sokol Brno V  

 

Kompletní fotogalerii a další informace ohledně našeho tábora najdete na stránkách www.tvujtabor.cz 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

SOKOLOVÉ NA BOBŘÍM HRADĚ 

 

Přátelé Sokola Brno V nás zvou jednou do 

roka, a to počátkem září, na pár dní o víkendu 

na Českomoravskou vysočinu, do srubu u 

rybníka poblíž Skleného nad Oslavou. 

Je to něco přes tři kilometry pěší chůze od 

nádraží ve Skleném. Letos jsme tam byli 

podesáté. Bývalému loveckému srubu se říká 

Bobří hrad a prima parta, která nám ho 

půjčuje, si říká Jezerní lidé. 

Romantický srub u Velkého sklenského 

rybníka byl zbudován kolem roku 1920, není 

tam zavedena elektřina, svítí se svícemi nebo plynovými lampami. Pro vodu na vaření 

chodíme k nedalekému prameni, pitnou vodu vozíme z Brna, topíme dřevem v krbu. 

K tělesné očistě je tu pumpa a suchý záchod je v lese. 

http://www.tvujtabor.cz/


Jezdí nás tam většinou kolem patnácti. Naše cvičitelka Blanka s manželem Lubošem nám 

skvěle vaří, my ostatní pomáháme a jsme k ruce. Jinak se bavíme po sokolsku: soutěžíme, 

luštíme kvízy všeho druhu, zápolíme venku ve dne i v noci. O tuto činnost se stará bratr 

Vlastík Otáhal, toho času je bohužel v nemocnici. Ale věříme, že za rok už bude zase s námi 

– bez něho to není ono. 

 

A přitom stále zbývá čas na procházky lesem a sběr hub. Této vášnivé činnosti se věnují 

skoro všichni a letos s obzvláštním úspěchem. Tentokrát nám bohužel nevyšlo počasí, tolik 

deště a vody jsme tu ještě nezažili. Skvěle se uplatnily holinky a pláštěnky. Dobrá nálada nás 

ale neopouštěla, soutěžní úkoly pro družstva zaměstnávaly hlavně mozky a vůbec jsme se 

dobře bavili. Jsme moc rádi, že sem můžeme zajet. Je tu klid a pohoda. 

 

Jana a Pavel Štěpánkovi, T.J. Sokol Brno V 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Z VELKÉ KLAJDOVKY DO BÍLOVIC nad Svitavou 

Letní župní sokolská vycházka 

 
Na vycházku, která se konala 

na sklonku léta, 20. září 2014, 

nám počasí přálo. Oproti před-

chozím akcím byla účast 

slabší, sešlo se nás patnáct (8 

z Králova Pole, 6 z Černých 

Polí a náčelnice ses. Kvapilová 

z Řícmanic). Po cestě jsme 

měli malou kulturní vložku - 

děvčata ses. Škárové nám 

zazpívala. Telefonicky nás po-

zdravil bratr Vlastimil Otáhal, 

který se ze zdravotních důvodů nemohl vycházky zúčastnit.  Na další lesní zastávce jsme si 

vyzkoušeli umění ve hře pétanque. Přišli jsme k pomníku a hájence Josefa Ressela, 

Liduščině studánce i k pomníčku, kde byla malá Liduška o Vánocích 1919 nalezena. U 

bílovické sokolovny byla vycházka ukončena. Odpoledne se zájemci mohli ještě podívat na 

bílovické hody. 

Zdeněk Najer, župní vedoucí PP 
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24. ERBOVNÍ SLAVNOSTI KRÁLOVA POLE 

 

Městská část Brno-Královo Pole ve 

spolupráci s místními organizacemi 

uspořádala v sobotu 13. září 2014 

v parku na Slovanském náměstí již 

24. ročník Erbovních slavností 

Králova Pole. 

Erbovní slavnosti připomínají významnou událost 

v dějinách Králova Pole – udělení městského 

znaku Královu Poli v roce 1908. V letošním roce 

jsme si tak připomněli 106. výročí tohoto 

významného historického milníku. 

V rámci pestrého doprovodného programu připravil Sokol Královo Pole pro děti čtyři soutěžní 

disciplíny – přeskoky, hada, hod na šašky a slalom s míčem. 

 

 

Jana Doňarová 

T.J. Sokol Královo Pole 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

SOKOLSKÉ BRNO 2015 
5. – 7. ČERVNA 2015 
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VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 
___________________________________________________________________  

 

130. VÝROČÍ NAROZENÍ PREZIDENTA BENEŠE 

 

Vzpomínkového setkání u sochy 

druhého čs. prezidenta dr. Edvarda 

Beneše se 28. 5. 2014, v den 130. 

výročí jeho narození, účastnili také 

sokolové Sokolské župy Dr. Jindry 

Vaníčka. 
 

 

 

 

 

 

 

„Vzestup našeho národa si nelze představit bez Sokola, bez sokolské myšlenky. 

Bez Tyrše, bez Fügnera, bez sokoloven, bez sokolské písně, bez nádherných sokolských sletů nelze si 

představit ani Prahu, ani vzhled našich měst a vsí, nelze si představit skutečnou duši národa. Pevnou 

víru v demokracii, v rovnost národní a občanskou,  

ve věrnost národa a lidu dávala nám idea sokolská.“ 

Dr. Edvard Beneš  

 

__________________________________________________________________________ 

 

TELNICE: VZPOMÍNKA NA PADLÉ VE SVĚTOVÉ VÁLCE 

 

 

 

Telničtí sokolové nezapomí-

nají na svoje členy a spolu-

občany, kteří mezi námi již 

nejsou.  

U příležitosti 100. výročí 

vypuknutí I. světové války 

položili na náměstí v Telnici 

kytice k pomníku padlým 

v této válce. 

  

Eva Kořalníková,  

T.J. Sokol Telnice 

 

__________________________________________________________________________ 
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  ZAZPÍVEJME SI ! 

 

  Hoj vzhůru, pestrý Sokole! 

  Hoj vzhůru, pestrý Sokole, hoj vzhůru na svou stráž, 
  nad nejvyšší hor vrchole, ó leť, co síly máš!   

  Jen dál, jen dál, jen výš a výš, až nad oblaků lem, 

  až od hor k horám uvidíš tu celou českou zem. 

 

  Máš ocelové perutě a ocelový spár 

  a v dol jak hledíš napnutě, máš v oku blesku žár. 

  Jen dál, jen dál, jen výš a výš, hle, lovce chraň se, chraň! 

  Čím v letu výš, tím bude spíš ti k smíchu jeho zbraň. 

 

  Hoj vzhůru, český Sokole, až v bouřných mraků lem, 

  ať s vichrem vidí v zápole tě celá česká zem! 

  Jen dál, jen dál, jen výš a výš, a střez nám prapor náš! 

  Tvá peruť mávej nahoře a dole naše paž. 

   

  Lví silou 
  Lví silou, vzletem sokolím kupředu kráčejme 

  a drahé vlasti v oběti své síly snášejme. 

  A byť i cesta daleká, ta sokolíka neleká, 

  jen mužně, statně kupředu, vždyť drahá vlast čeká. 

 

  Vlast máti až nás zavolá co věrné dítky své, 

  tu mocná paže Sokola zlé škůdce v souboj zve! 

  Tož blahá bude naše slast za oběť svůj i život klást, 

  to svaté heslo Sokola – Za národ, drahou vlast!  

  

  Spějme dál 
  Spějme dál, statně dál za sokolským praporem, 

  dokud boj neustal, v poutech úpí rodná zem. 

  Dokud bouř kolem zní, každý na svém místě buď, 

  a kdo se odrodí - čepelem v tu zrádnou hruď!  

 

  Bratři, výš, stále výš, smělým letem slunci vstříc, 

  s nadšením k cíli blíž spěje borců na tisíc. 

  Silou lví každý z nás v boji obrněný stůj! 

  Věrnou stráž, vlasti, máš, Sokol třímá prapor tvůj. 

 

  „Paže tuž, vlasti služ!“ zní nám v cestu řadu let, 

  heslem tím nadšeni řítíme se mužně vpřed. 

  V pěsti zbraň, v oku zář, v žilách otců vřelou krev, 

  nad námi prapor vlá – v rudém poli bílý lev.  

 

__________________________________________________________________________  

 


