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ÚVODNÍ SLOVO 

__________________________________________________________ 

 

Milé sestry, vážení bratři, 

 

čas je skutečně neúprosný a velice rychle běží a u nás v Sokole snad ještě rychleji. Úvodník 

našeho úspěšného župního zpravodaje píši v době po provedených valných hromadách 

v našich sokolských jednotách a také po jednání výboru župy dr. Jindry Vaníčka. Na těchto 

jednáních jsme měli možnost zhodnotit výsledky hospodaření a naší činnosti za rok 2014. 

Ještě jednou vám všem velice děkuji za odvedenou dobrovolnickou práci pro naše hnutí.  

V tradičně věčném ruchu jsme všichni společně plynule přešli do letošního sokolského 

významného roku 25. výročí obnovení činnosti a také Roku sokolské architektury. Poděkování 

patří všem, kteří se podílejí na přípravě a účasti na akcích SokolGym v Praze, sletových 

vystoupení v rámci Sokolského Brna 2015, v Plzni i na námi pořádaného Přeboru ČOS 

mladšího žactva ve všestrannosti.  

Závěrem vám všem přeji příjemné prožití letních prázdnin. Věřím, že načerpáte nových sil a 

elánu do další společensky prospěšné sokolské činnosti. 

 

      TUŽME SE a NAZDAR! 

          Váš 

Ing. Jiří Růžička, 

starosta župy 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

ČTVRT STOLETÍ OD ZNOVUOBNOVENÍ SOKOLA 
 

Letos si celá Česká obec sokolská připomíná významné výročí své novodobé historie.  

Ve středu 7. ledna uplynulo přesně 25 let od ustavujícího sjezdu ČOS,  

který tak položil základy k obnově Československé, resp. České obce sokolské.  

Toto významné výročí si ČOS připomíná po celý tento rok, kdy se pod společným mottem 

„25 let znovu spolu” koná řada akcí, jako například akce projektu SokolGym 2015.  

Čtvrt století znovuobnovení Sokola potvrdilo životaschopnost idejí zakladatelů Sokola 

Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera, které oslovují i současnou generaci. 
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SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST 

__________________________________________________________  

 

ODBOR VŠESTRANNOSTI V 1. POLOLETÍ ROKU 2015 

 

Po lednové vycházce, o které se psalo v minulém čísle, pokračovala činnost OV rozšířeným 

zasedáním náčelnic a náčelníků T.J. Malá účast zástupců jednot opět nezklamala, ale 

příjemnou částí po úvodu jednání bylo vyhlášení nejlepších sportovců odboru všestrannosti 

naší župy (jejich výsledky jsou zveřejněny v samostatném přehledu).  

Tradičně byly v 1. pololetí 2015 uspořádány všechny župní přebory, které jsou součástí 

sokolské všestrannosti. Jako první se v únoru v oblíbeném bazénu v Řečkovicích uskutečnil 

přebor v plavání. Účast byla vysoká - 70 

závodníků a 12 organizátorů z 10 jednot. 

Ženské a mužské složky, které byly co do 

počtu téměř srovnatelné, byly zastoupeny 

skoro ve všech kategoriích. Nebyla tedy 

nouze o vyrovnané výkony a bouřlivou 

atmosféru. Ve zbývajícím čase pak mohli 

závodníci relaxovat v nově otevřených 

saunách, relaxačním bazénku či vířivce.  

 

Pokračovali jsme v dubnu župním přeborem v gymnastice, šplhu a atletice. Ani letos 

jsme nechtěli připravit předškolní žactvo o závodní napětí, a tak se pro všechny kategorie 

konal přebor dohromady. A byl tentokrát velkým oříškem pro organizátory! Protože 

uskutečnit přípravy i realizaci závodů gymnastiky, šplhu a atletiky v jednom dni pro více než 

stovku závodníků, bylo velice náročné. Dopolední gymnastická část proběhla tradičně v obou 

tělocvičnách v Židenicích, výkony závodníků byly opět na úrovni a hlavně bez úrazů. Celkem 

soutěžilo 52 závodníků. Nejen, že nám sluníčko na odpolední atletickou část hodně přitopilo, 

ale zapotili jsme se především se 130 závodníky, kteří přijeli soutěžit. Taková účast nás 

velmi těší, ale pro příští roky jsme přijali opatření uskutečnit pro kategorii nejmladšího žactva 

přebor samostatně. Názory se na to budou jistě 

lišit, ale i náčelnictvo „stárne“ a těch nových a 

ochotných pomahatelů nepřibývá. Odměny a 

účastnické listy byly připraveny pro všechny, ale 

pro ty nejlepší, kteří stáli na pomyslné bedně, 

pak navíc i medaile a diplomy. Ze souhrnu 

výsledků všech absolvovaných disciplín sokolské 

všestrannosti, což je jedna z podmínek, byli vždy 

3 nejlepší (2 +1 náhradník) nominováni do 

přeborů ČOS. 

Vítězné žákyně kat. III: zleva Šárka Hliněnská (stříbrná medaile) a Lucie Babušíková (zlatá medaile), 

obě ze Sokola Královo Pole 

 

Kromě přeborů jednotlivců soutěžily i týmové sporty – uskutečnil se přebor ve florbalu za 

účasti 3 mužských družstev a přebor ve volejbalu za účasti 6 MIX družstev. Vítězná 

družstva z loňského roku letos prvenství neobhájila, což bude pro ně jistě motivací pro 



 

5 

sezónu příští. Oba přebory se konaly v Lelekovicích, jejichž jednota byla pořádáním 

pověřena, a této role se již poněkolikáté zhostila zkušeně. 

Stejně jako loni se situace s odvoláním přeboru Zálesáckého závodu zdatnosti opakovala i 

letos. Přesto, že jsme vypsali i disciplíny pro nultou kategorii, ani tato skutečnost 

nezapůsobila a přihlášku žádná z jednot neposlala. Tak věřme – třeba se do příštích ročníků 

najdou nadšenci, které bude soutěžení v přírodě bavit. Tradiční Olympijský šplh v brněnské 

Olympii se letos v květnu nepořádal, protože bude součástí programu v rámci Sokolského 

Brna. 

Letos naše župa již popáté pořádala v Brně Přebor ČOS 

v sokolské všestrannosti mladšího žactva, který 

zhodnotíme v příštím čísle Zpravodaje. Odměnou orga-

nizátorům za všechna pořadatelství mohou být opět 

vynikající výkony našich župních reprezentantů, kteří 

vybojovali medailové pozice. Pro všechny závodníky byly 

letos připraveny létající talíře s logem naší župy, tak 

věříme, že se budou všem líbit a stanou se milou 

vzpomínkou na přebory v Brně – posuďte sami! 

 

OV naší župy byl letos také pořadatelem oblastních 

srazů cvičitelů. První byl v únoru sraz žen, jehož 

náplň byla zaměřena na posilovací a rehabilitační 

lekce pro všechny kategorie cvičenců. V březnu 

následoval sraz aerobiku, který se stejně jako 

loňský seminář pro zajímavou programovou náplň a 

oblíbené lektorky těšil velké spokojenosti všech 

zúčastněných cvičitelek z naší i okolních žup.  

 

Z oblastního srazu žen 

Přípravy sletových skladeb vrcholí 

 

Jak již bylo prezentováno, v letošním roce je v rámci výročí 25 let znovu spolu připravováno 

několik zajímavých akcí. Pro tato vystoupení se zapojilo z naší župy 14 jednot do nácviku 

sletových skladeb, které jsou do programů zařazeny. 

Letos od ledna do dubna pokračovaly nácvičné srazy všech skladeb a byla dodána téměř 

všechna náčiní. V květnu se pak uskutečnily secvičné srazy některých skladeb a celků. 

V současné době tak přípravy na všechna vystoupení vrcholí, cvičební úbory mají již své 

majitele, a tak nám nic nebrání prezentovat celoroční svědomitou přípravu a precizní 

provedení těchto skladeb na veřejnosti.  

První představení uskutečnila T.J. Sokol Telnice na svém veřejném cvičení dne 17. 5. 2015 

(viz samostatný příspěvek), kterého jsem se zúčastnila a mohu tedy pochválit nejen 

uspořádání akce jako takové, protože se stala jedinou jednotou, která se tohoto úkolu 

zhostila, ale zejména proto, že z vystoupení všech cvičenců zářila radost a spokojenost. A to 

je myslím ten hlavní důvod, proč se cvičenci na tuto pouť vydávají. Cesta nácviku je vždy 

trnitá, ať již v disciplíně cvičenců, či v jiných překážkách, ale výsledek pak stojí za to! Nemusí 

být ani kolem davy diváků, vždyť stačí tak málo udělat pro krásný pocit a vzpomínky, které 

zůstanou zaryty pod kůží! Jen nám ty zástupy cvičenců a nadšenců začínají řídnout, o to 

cennější jsou skladby žactva. 



 

6 

Vystoupení v Praze se v rámci akce SokolGym zúčastnily za naši župu cvičenky ve skladbě 

Pro radost. Navíc nás v nové soutěži - Netradiční všesokolské hry reprezentovaly dvě 

zástupkyně naší župy – sestry Helenka Ryšková a Lada Pitrová, které si porovnaly zdatnost i 

znalosti v rámci šestičlenných družstev jednotlivých krajů naší republiky (viz samostatný 

článek).  

Nejmasovější akcí však bylo Sokolské Brno. Program byl po všechny dny pestrý a nabitý, a 

tak si jistě každý našel své oblíbené sportovní či kulturní odvětví. V rámci vystoupení 

hromadných skladeb se představilo 284 cvičenců naší župy, zastoupení jsme měli téměř ve 

všech skladbách. Podrobnosti včetně fotografií budou v příštím čísle Zpravodaje. 

Před koncem školního roku se 96 cvičenců z našich jednot vydá na Plzeňské slavnosti 

pohybu a užije si pro změnu atmosféru či aplaus večerního předvedení sletových skladeb. 

V současné době zvažujeme uspořádání veřejného cvičení cvičenců naší župy v září, kdy 

můžeme cvičení lehce oprášit a většině zdatných jedinců to nečiní problémy. Jak ale vše 

dopadne, budete předem včas informováni. 

Dovolte mi před všemi veřejnými vystoupeními popřát cvičencům hodně zdaru při 

předvedení jejich skladeb, srdečné poděkování patří všem cvičitelům a činovníkům za 

přípravu a všem pak přeji nezapomenutelné zážitky z radostného pohybu! Zdar na značkách! 

 

A na co se můžeme těšit po prázdninách? 

 

V září se naši nejúspěšnější závodníci zúčastní Plavby parníkem po Vltavě. V říjnu nás 

čeká pořadatelství již představované celorepublikové akce U nás v Sokole, věřím, že budete 

apelovat na všechny tak, aby účast zástupců naší župy byla nejpočetnější. V rámci této akce 

bude umožněna prezentace  činnosti jednot z dodaných materiálů. Pozvánky budou během 

června doručeny do všech T.J. Koncem října plánujeme uspořádat oblíbený župní přebor ve 

šplhu. V listopadu nebudou jistě zahálet naši senioři tak, aby si svoji zdatnost nemohli 

porovnat na župním přeboru seniorů, tradičně v Husovicích. Stejně také gymnastická 

soutěž družstev TeamGym bude pořádána v tomto měsíci. 

Závěr roku bude věnován doškolovacímu semináři pro cvičitele, který bychom chtěli 

uskutečnit s lektory nejen v tělocvičně, ale i v bazénu, a tak věřím, že seminář bude 

příjemnou tečkou na závěr roku a třeba i zaslouženou relaxací pro všechny obětavé cvičitele.  

Tak se těšme! 

   

                                                                                                       Hana Kvapilová,  

za náčelnictvo župy    

 

 

 

  

U NÁS V SOKOLE – v Bílovicích nad Svitavou 

Sokolskou akci U nás v Sokole organizuje Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka v Bílovicích nad 

Svitavou ve dnech 2. – 4. 10. 2015 (viz župní Zpravodaj č. 1/2015).  

Hlavní program je připraven na sobotu 3. října. Do jednot budou včas dodány informační 

letáky. 

Zdeněk Najer, 

župní vedoucí pobytu v přírodě 
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NEJLEPŠÍ SPORTOVCI SOKOLSKÉ ŽUPY Dr. JINDRY VANÍČKA ZA ROK 2014 

 

 Všestrannost: 

 

 Závodníci:   Bořivoj BERGMANN     T.J. Sokol Brno-Královo Pole   

   1. místo v celkovém hodnocení přeboru ČOS SV ml. žactva 

          

   Tobiáš VOJTA   T.J. Sokol Brno-Královo Pole   

   1. místo ve šplhu a 5. místo v celkovém hodnocení přeboru ČOS  

                              SV mladšího žactva  

    

   Tereza VŠIANSKÁ   T.J. Sokol Brno-Židenice  

  Nejlepší umístění z žákyň na přeboru ČOS SV (16. ze 45 závodnic) 

 

Trenér:  Mečislav POTŮČEK   T.J. Sokol Brno-Královo Pole 

  Nejlepší trenér sokolské všestrannosti, výborná příprava žáků  

  na přebory župy a přebor ČOS mladšího žactva  

 

Družstvo:  TEAMGYM JUNIOR, kategorie I T.J. Sokol Brno-Židenice 

  4. místo na přeboru oblastí Jm kraje a kraje Vysočina 

 

 

 

  

  

 Odbor sportu: 

  

 Jednotlivci: Lucie THEIMEROVÁ  florbal  T.J. Sokol Brno-Židenice 

   Miroslav DURÁK  SG  T.J. Sokol Bučovice 

 

 Kolektiv: Mladší žáci   SG  T.J. Sokol Bučovice 

   Družstvo mužů  basketbal T.J. Sokol Šlapanice 

   Družstvo žen   volejbal T.J. Sokol Šlapanice 

 

 Talent roku: Jakub STAVĚLÍK  SG  T.J. Sokol Bučovice  

 

 Celoživotní přínos pro sport: 

   Jiří KŘÍŽ   SG  T.J. Sokol Bučovice 

 

 

 

B L A H O P Ř E J E M E   ! 
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SOKOLGYM 2015 - NETRADIČNÍ VŠESOKOLSKÉ HRY 

 

V rámci oslav 90. výročí otevření Tyršova domu v Praze ve dnech 22. – 23. května 2015 

proběhly v Tyršově domě také Netradiční všesokolské hry. Byly připraveny jako soutěž 

krajských družstev, složených ze šesti závodníků, tří žen a tří mužů. Soutěžní disciplíny 

nebyly pro soutěžící předem známé, ale každá měla svoje pravidla, se kterými se družstva 

seznámila až těsně před danou disciplínou. Předpokladem bylo, že závodníci jsou fyzicky 

zdatní, mají odvahu, umí plavat, nechybí jim důvtip, všeobecný přehled a notná dávka 

smyslu pro humor. Závod probíhal v bazénu, na nádvoří Tyršova domu a v parku na Kampě. 

 Naše Jihomoravské družstvo bylo složeno ze dvou závodnic z Vaníčkovy župy (Lada 

Pitrová ml. ze Sokola Královo Pole a Helena Ryšková ze Sokola Brno V), zástupce mužů – a 

jak se později ukázalo, jediný muž z našeho družstva – byl Tomáš Daněk ze Sokola Vyškov 

(župa Dr. Bukovského). Jednu ženu a dva muže měla dodat župa Máchalova, jenže 

nominovaní muži měli několik zkoušek pro večerní hromadné vystoupení, tak je nahradily 

dvě dívky. Byl to pro náš tým trochu handicap. I když dívky byly velmi šikovné a zdatné, 

přece jenom při některých disciplínách chyběla mužská síla nebo výška postavy. Přesto jsme 

se statečně pustili do boje. 

Jako první jsme si vylosovali bazén. Tam jsme závodili v raftovém člunu, přeplavali bazén 

v obrovském nafukovacím kole a sbírali míčky, rozhozené po hladině, do kbelíku na kraji 

bazénu. Další se odehrávalo na nádvoří Tyršova domu. Hod oštěpem: trefovali jsme se 

šipkami do nafouknutých malých balonků, připevněných na panelu – měřil se čas, dokud 

jsme nesestřelili všech deset. Hod diskem na cíl: každý člen družstva dostal 5 cédéček, která 

z několikametrové vzdálenosti vhazoval do kruhu. Počítaly se ty úspěšně umístěné. Také 

jsme dojili umělohmotnou krávu, vyvedenou v životní velikosti. Vyhrálo družstvo, které 

v určeném čase, dvakrát jedna minuta, nadojilo nejvíc (z toho bolely ruce). Pobavil nás 

„bungee running“ (podle vzoru „bungee jumping“). To jsme připoutaní pryžovým lanem tak, 

jako adrenalinoví skákači z mostů, běželi po nafukovací dráze. Cílem bylo překonat co 

nejlépe odpor gumového lana a umístit značku do co největší vzdálenosti. Když pružné lano 

vcuclo závodníka zpátky na start, ostatní se dobře bavili. Skok do dálky z místa byl štafetový. 

Z místa doskoku prvního člena družstva pokračoval druhý atd., měřila se celková délka. Vrh 

koulí: byli jsme rozestaveni na balančních podložkách (bosu) a přehazovali si postupně 10 

těžkých gumových koulí. Kdo neudržel rovnováhu a stoupnul na zem, musel udělat pět 

dřepů. Protože se měřil čas, bylo to zdržení. Basketbal: obrovským míčem jsme se trefovali 

do obrovského koše. Plnění dalších dvou úkolů bylo v parku na Kampě. Čtyři členové 

každého družstva se vzájemně svázanýma nohama běželi na čas určenou trasu. Potom 

jsme dostali test s 20 otázkami a z nabídky odpovědí jsme vybírali tu správnou. My, stejně 

jako většina ostatních, jsme se nechali nachytat hned u prvních dvou otázek – kdy byla 

založena ČOS a kdo byl jejím prvním starostou. Místo letopočtu 1889 a jména Jan Podlipný 

jsme uvedli rok 1862 a Jindřich Fügner, což je rok vzniku Sokola a jméno jeho prvního 

starosty. Ostatní otázky byly zeměpisné nebo z okruhu historie či kultury a tam už jsme 

neudělali chybu žádnou. Poslední disciplínu, štafetový běh, nechali pořadatelé až na večer. 

Na nádvoří Tyršova domu totiž probíhal od půl deváté slavnostní večer s bohatým 

programem. Cvičenci z celé České republiky zde zacvičili hromadné skladby určené pro 

Sokolské Brno a také dvě skladby, které předvedou v červenci na XV. světové gymnaestrádě 

2015 v Helsinkách. V prvním vstupu mezi jednotlivými čísly pořadu jsme tedy v záři reflektorů 

běželi štafetu se zátěží (v každé ruce čtyřkilové závaží!) přes překážky a poslední člen 

štafety vyšplhal ještě po provazovém žebříku na pětimetrovou konstrukci, kde rozsvítil světlo. 

Ještě že jsme měli v družstvu Tomáše!  
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Po dalších předvedených skladbách slavnostního večera, kde svoje umění ukázali také 

žongléři, gymnasté nebo akrobati, byl druhý vstup netradičních her, kdy náčelnice ČOS 

sestra Lenka Kocmichová vyhlásila výsledky. Naše družstvo, ve kterém kromě toho, že 

chyběli muži, byla také nejstarší účastnice netradičního klání, a to autorka tohoto příspěvku, 

přesto obsadilo čestné předposlední místo. Byli jsme osmí z devíti družstev. Ale zatleskali 

nám a blahopřála i starostka ČOS sestra Hana Moučková. 

Prožili jsme nádherný den plný pohybu, radosti a překvapení ze vskutku netradičních úkolů. 

 

Helena Ryšková, 

vzdělavatelka župy 

Fotogalerie z Netradičních her   
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Fotografie: župa Jana Máchala a internetové stránky www.sokol.eu  
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„ZIMNÍ SEN“ - NÁCVIČNÝ SRAZ V TURNOVĚ 

 

Cvičenky naší župy se ve dnech 25. a 26. 

dubna 2015 zúčastnily nácviku halové 

skladby Zimní sen, která je určena pro XV. 

Světovou gymnaestrádu v Helsinkách. (Tato 

skladba autorů Hany Bučkové, Jiřího Prac-

ného, Dagmar a Tomáše Kratochvílových 

bude předvedena také v Brně, Praze a 

Plzni.) Cvičí ji sokolové z Brna, Tišnova, 

Turnova a Prahy. Nácvik býval obyčejně 

v Sokole Židlochovice, ale tentokrát si přáli 

cvičenci z Turnova, aby byl u nich. 

 

Zahájení bylo v sobotu 25. dubna dopoledne. Příjemná milá atmosféra, cvičenci dobře 

připraveni čili nácvik jedna báseň. Ovšem polední přestávka překonala všechno. Sestry 

z Turnova připravily oběd v podobě čtyř druhů polévek, a to: bramborová, drobenková, zelná 

a nezbytné kyselo. To by celkem nebylo až tak překvapivé, ovšem malé a ještě menší 

bramborové placičky překonaly všechno. Děkujeme sestrám ze Sokola Turnov za tak milé 

překvapení! 

Nácvik pokračoval až do odpoledních hodin. Ještě pilování „krokovky“ a pak jsme odešli do 

restaurace na večeři. Večer pak byl úžasný - živá hudba a tanec, veselé, milé, přátelské. 

Další den dopoledne jsme již odjížděli do svých domovů, zůstali jenom ti, kteří budou cvičit 

na Národním odpoledni v Helsinkách. Cvičenci nacvičují torzo ze stadiónové skladby, která 

byla předvedena na WG v Lisabonu pod názvem Divadlo (autoři Hana Bučková a Jiří 

Pracný). 

Ještě jednou děkujeme sokolům z Turnova za příjemný pobyt, všem účastníkům WG 

přejeme mnoho krásných zážitků, dobrou mysl a hlavně zdraví, veškerá vystoupení ať se 

podaří tak, jak se podařit mají.  

      Se sokolským pozdravem 

                                                                                                      Zdenka Drtilová, 

T.J. Sokol Královo Pole 
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ZPRÁVY Z JEDNOT 

_________________________________________________________  

 

Sokol Brno V: POZVÁNKA NA TÁBOR 
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Sokol Bučovice: VALENTÝNSKÝ TURNAJ MLÁDEŽE 

 

Oddíl volejbalu T.J. Sokol Bučovice uspořádal v sobotu 7. února 2015 v hale ZŠ 710 tradiční 

„VALENTÝNSKÝ TURNAJ“ ve volejbale pro žákovská družstva. V turnaji se prezentovalo pět 

družstev: Volejbal Vyškov - žáci, T.J. Orel Křenovice - žákyně, T.J. Holubice – žáci, a 

družstva žákyň a žáků domácího Sokola. Hrálo se systémem na dva hrané sety. Turnaj 

přinesl vyrovnané a urputné boje, kdy někdy převládala snaha nad volejbalovým uměním. 

Zasloužené vítězství si odnesli domácí žáci před žákyněmi z Křenovic, další pořadí pak 

obsadili žáci Vyškova, děvčata domácího Sokola a žáci Holubic. Za předvedený výkon 

obdržela všechna družstva od pořadatelů diplom a tašku se sladkou odměnou. Turnaj tak 

přinesl možnost herního vyžití pro 40 dětí a podle trenérů družstev splnil svůj účel. 

Jan Forejtek, T.J. Sokol Bučovice 

 Výsledky turnaje:     

  Křenovice – Bučovice dívky         1 : 1 

  Holubice – Bučovice hoši            0 : 2 

  Vyškov – Holubice                        2 : 0 

  Bučovice kluci – Křenovice            2 : 0 

  Bučovice dívky – Bučovice hoši  0 : 2  

  Křenovice – Vyškov                       2 : 0  

  Holubice – Křenovice                     0 : 2 

  Vyškov – Bučovice dívky               1 : 1 

  Bučovice dívky – Holubice             0 : 2 

  Vyškov – Bučovice hoši               0 : 2  

 

 Konečné pořadí:  

  1. T.J. Sokol Bučovice hoši  4   4  0  0   6 : 0    200 : 132    6 

                     2. T.J. Orel Křenovice           4   2  1  1   5 : 3    172 : 150    5 

                     3. Volejbal Vyškov                  4   1  1  2   3 : 5     177 : 179   3 

                     4. T.J. Sokol Bučovice dívky      4   0  2  2   2 : 6     164 : 197   2 

                      5. T.J. Holubice                         4   1  0  3   2 : 6     139 : 194   2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                  

 

Vítězné družstvo žáků T.J. Sokol Bučovice 
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Sokol Viničné Šumice: VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA 

        (Nejenom pohybem živ je Sokol) 

 

Naše T.J. Sokol Viničné Šumice není příliš velká, má 170 členů. Cvičí převážně ženy, a to 

zejména střední a starší generace. Muži jsou zaměřeni na fotbal, nohejbal a jiné míčové hry. 

Děti, hlavně chlapci, jsou soustředěni v oddílu kopané, o kterou je mezi nimi velký zájem. Do 

tělocvičny je dostáváme jen stěží. Snažíme se je motivovat jiným způsobem, a tak pro ně 

pořádáme noční pochoďák s táborákem, dětské sportovní odpoledne spojené s poutí a 

dvakrát do roka výtvarnou dílnu. 

Letos se výbor Sokola rozhodl, že výtvarnou dílnu pro děti budeme opět motivovat 

velikonočními svátky. V sobotu 21. března v 9 hodin ráno se v sokolovně sešlo 45 dětí ve 

věku od pěti do dvanácti let, aby se vrhlo do práce. Malovaly, stříhaly, vystřihovaly a lepily 

velikonoční přáníčka a jiné symboly velikonoc, jako jsou zajíčci, kuřátka, vajíčka, jarní 

květinové motivy a také zdobily perníčky. Bez pomoci dospělých by to ovšem nešlo vzhledem 

k velkému počtu dětí a jejich rozdílnému věku.  

 

Starším dětem přispěly radou a těm mladším ruční pomocí při jejich tvorbě dobrovolnice pod 

vedením Ludmily Nedorostkové, Tam, kde byla zapotřebí mužská ruka, vypomohl Ivan 

Mojžíš, který byl všude, kde ho bylo třeba. Kuchařky se pak postaraly o výborné jídlo. 

 Po dobře vykonané práci a dobrém obědě nastal pro děti zasloužený aktivní odpočinek v 

podobě sportovních soutěží a zábavných her. A pak už přicházeli rodiče, aby se pokochali 

výrobky nejen svých, ale i ostatních dětí a své ratolesti si odvedli do svých domovů. 

     

Pořádání výtvarných dílen pro děti 

má už několikaletou tradici a vždy 

byli děti i jejich rodiče spokojeni. 

Dá se říci, že i tato jarní výtvarná 

dílna mezi ně patří. 

 

 

 

 

 

     

Ludmila Nedorostková, 

T.J. Sokol Viničné Šumice  
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Sokol Brno Židenice: TĚLOCVIČNÁ AKADEMIE  

 

V roce 1990, po čtyřicetiletém zákazu činnosti, byla obnovena Česká obec sokolská. 

Uplynulo 25 let a Sokol Židenice se rozhodl připomenout toto významné výročí a 25. března 

2015 uspořádal tělocvičnou akademii.  

T.J. Sokol Brno Židenice má v současné době 740 členů, sdružených ve 12 oddílech a 

odděleních, vedených zkušenými cvičiteli, cvičitelkami a trenéry. Akademie byla zaměřena 

hlavně na ukázky sokolské všestrannosti.  

Po úvodním přivítání zahájil program náš 

ženský pěvecký sbor. Za řízení Mgr. Evy Holé 

ženy zazpívaly několik sokolských a národ-

ních písní. Další část programu vyplnilo 

uskupení TeamGymu žen (a jednoho muže). 

Vystoupení na příhodnou hudbu nacvičily 

sestry Pitrovy. Po velmi úspěšném zvládnutí 

sestavy předvedli cvičenci ještě ukázky 

skoků na odrazové trampolíně s akrobatic-

kými prvky. Pozornost diváků pak zaujali 

malí předškoláci, vedení Věrou Drápalovou a 

Bárou Pachtovou. Předvedli svoji šikovnost při zdolávání nástrah, vytvořených z tělocvič-

ného nářadí a pak zacvičili část skladby s vařečkami – netradičním náčiním použitým ve 

skladbičce „Cukrárna“, připravované pro Sokolské Brno. Svým výkonem udělali radost 

zvláště svým rodičům a prarodičům, kteří se na ně přišli podívat.   

 

TeamGym Junior a TeamGym - přípravka za obětavého vedení Bětky Staré a Lucie 

Janouškové předvedli gymnastickou sestavu a ukázali skladbu Autíčko, která se chystá také 

na Sokolské Brno. I oni si zasloužili ocenění diváků hlavně za snahu vyrovnat se svým 

starším vzorům. 
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Družstvo žáků, vedené Milošem Světlíkem a Evou 

Mrázkovou, soutěžilo ve zdolávání překážkové dráhy, 

vytvořené z tělocvičného nářadí. Potlesk si zasloužil jeden ze 

cvičenců, který zdatně předvedl několik náročných cviků na 

kruzích, ostatní žáci potom za svoji soutěživost.   

Očekávaným bodem prog-

ramu byly moderní gym-

nastky vedené Marcelou 

Bezděkovou.  

Vystoupení dvojice s míči 

nebo sólistek se švihadlem 

či obručí na moderní hudbu 

bylo dokonalé a diváky 

nadchlo. 

Jak se připravují ženy na Sokolské Brno, které se 

uskuteční v červnu na Stadionu Sokola Brno I, předvedla 

skupina vedená Vlastou Pospíšilovou ve skladbě Pro 

radost. Ukázka byla zacvičená svižně a se zjevnou radostí  

 

 

Na zakončení akademie předvedli naši šermíři, vedení Arnoštem Sedlákem, klasický šerm 

kordem, který rovněž obecenstvo zaujal. 

Celý program úspěšně režírovala mladá náčelnice Terka Mrázková s pomocí cvičitelů 

jednotlivých skupin. Potlesk diváků za každým bodem programu a po skončení akademie byl 

jistě odměnou pro všechny účinkující i výbor jednoty Sokol Židenice. 

Na závěr byli všichni přítomní pozváni na výstavu historických i současných fotografií 

z činnosti židenického Sokola, instalovanou ve velké zasedací síni.  

 

 

Jan Jurečka, 

T.J. Sokol Brno Židenice 
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Sokol Šlapanice: BASKETBAL - JEŠTĚ LEPŠÍ SEZÓNA NEŽ LONI 

 

Basketbalový oddíl Sokola Šlapanice zažil nejlepší sezónu za svoji existenci. Družstvo mužů 

po postupu do I. ligy (druhá nejvyšší soutěž ČR!) si vytklo cíl udržet tuto soutěž i pro 

následující ročník. Několik vítězství v domácím prostředí a dokonce několik výher na 

venkovních palubovkách nás posunulo do play off soutěže. Sestupové starosti nenastaly, 

naopak - zaznamenali jsme vynikající výsledek již v prvním roce našeho působení mezi 

elitou českého basketbalu. 

Nejen muži nám letos udělali velkou radost, ale hlavně naši nejmenší, minižáci, kategorie 11 

let. Rozjezd soutěže byl složitý. Na rozdíl od ostatních, již ostřílených hráčů, naši hoši 

nastupovali k utkáním poprvé v životě. V průběhu sezóny se pod vedením trenéra p. Saxe 

dostávali do patřičné zápasové extáze a přišly první úspěchy. Šlapaničtí chlapci porazili 3x 

BK Žďár nad Sázavou, 2x BK Vysočina, 2x JBC Brno a 4x Tatran Kohoutovice.  

  

Tyto výsledky a fakt, že jsme jako jedno z mála družstev byli složeni pouze z chlapců, nám 

umožnily zúčastnit se Národního finále nejlepších chlapeckých týmů této věkové kategorie. 

Jeho pořadatelství se letos ujal  BK Flames Ostrava. Už sama cesta do Ostravy byla 

dobrodružstvím, protože jsme museli překonat železniční výluku na trati, ale odměna byla 

nečekaná - z nádraží do hotelu jsme se svezli limuzínou! Dalším překvapením bylo zahájení 

turnaje. Nástup všech družstev po vzoru olympijských her, kapitáni se zapálenými 

pochodněmi, ohňostroj přímo na palubovce či státní hymna - to vše byl nejen pro naše 

nejmenší sportovce celoživotní zážitek. 

Pak už došlo na samotné zápasy. S domácími BK Flames Ostrava jsme po třech 

vyrovnaných čtvrtinách poslední nezvládli a nakonec prohráli. Druhý zápas se sil-

ným družstvem BK Horejsek Děčín jsme také prohráli. Tím jsme se dostali do skupiny o 9. – 

12. místo. Zápas s BK Klatovy jsme jasně o 20 bodů vyhráli, a tak nás poslední den turnaje 

čekal boj o konečné deváté místo s družstvem Slavia Kroměříž. Smolná prohra o 7 bodů nás 
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odsunula na 10. místo v ČR. Skvělá reprezentace našeho oddílu a města byla zároveň 

umocněna tím, že Adam Lukeš vyhrál dovednostní soutěž ve dvojtaktu!!! Opravdu skvělé, 

baskeťáci, jen tak dál!! 

Skončily nám i ostatní soutěže. Družstvo minižákyň, kategorie 13 let, skončilo v oblastní 

soutěži na šestém místě. Družstvo utrpělo odchodem šikovných hráček, tým se postupně 

doplňuje o nové nezkušené hráčky. Kádr je potřeba udržet, stabilizovat a výsledky se jistě 

brzy dostaví.  

Družstva mužů druhé nejvyšší soutěže v kraji hrála také skvělé zápasy, obě družstva C a B 

skončila v horní polovině tabulky, na čtvrtém a pátém místě. Vynikající výsledky! 

  

Na závěr chci poděkovat všem hráčkám a hráčům, trenérům za skvěle odvedenou práci. 

Děkujeme za podporu generálnímu sponzorovi p. Jurníčkovi a firmě Komfort, a.s., městu 

Šlapanice a také všem rodičům a fanouškům basketbalu.  

Pavel Nebl, 

T.J. Sokol Šlapanice  

 

 

 Chceš hrát basketbal?  
 Zveme do našich řad kluky a holky ročník 2006 a mladší 

 KDY? Každý pátek 13:30 – 14:30 hod.  

 KDE? Tělocvična ZŠ Šlapanice 

 S SEBOU: Sportovní oblečení, halové boty, pití  

 

 

 

 

NEJVĚTŠÍ ROZMACH VOLEJBALU V SOKOLE ŠLAPANICE 

 

O historicky nejširší činnost a také největší úspěchy volejbalového oddílu Sokola Šlapanice 

se zasloužila parta až osmi dobrovolných trenérů a dalších ochotných činovníků kolem 

předsedy Petra Zemana, kteří se téměř každodenně 

starají o jeho kvalitní běh. 

Práci s mládeží začínáme na ZŠ zhruba od třetí třídy. 

Ze společné skupiny děvčat a kluků (přes dvacet) 

vyrůstají postupně družstva žákyň a žáků. Zde je 

využitá spolupráce s Gymnáziem, které má také svou 

úspěšnou cestu výchovy. V sezóně hrála obě žákovská 

družstva krajské přebory, dívky skončily v široké 

konkurenci 28 družstev deváté (žákyně Gymnázia 

páté) a kluci byli z deseti šestí. Před námi se umístily 

pouze děti ze sportovních tříd, mezi „amatéry“ držíme 

tedy špičku v kraji.  

Mladší žáci a žákyně jezdí pravidelně na krajské 

turnaje minivolejbalu s podobně úspěšnými umístěními, 

často do 3. místa. Krajský přebor (KP) odehráli i kadeti 

(chlapci 14 až 17 let), kterým o bod utekla třetí příčka. 
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                      A-družstvo žen                                           B-družstvo mužů 

 

Z odchovanců se potom tvoří družstva dospělých. Ženy B začaly stoupat do středu tabulky 

KP II, ženy A zaznamenaly největší úspěch historie, čtvrté místo ve II. lize (stejně jako 

předloni muži A). Páteř týmu tvoří hráčky, které volejbalově vyrostly ve Šlapanicích. 

Muži A s přehledem vyhráli KP I a po úspěšně zvládnuté kvalifikaci se po roce vracejí do II. 

ligy. Trápení se sestavou, přestože kádr mají široký, potkalo muže B. Proto nezopakovali 

loňské umístění v KP I a na poslední příčce se strachují o sestup. K udržení jim může 

pomoci postup mužů A. 

V celostátních přeborech Sokola za rok 2014 jsme překvapili „dublem“ - titul získala naše 

družstva mužů i dorostenců! Ženy se držely také dobře, ale sokolské extraligové či 

prvoligové týmy zde byly těžkým oříškem. 

 

                       A-družstvo žen         A-družstvo mužů 

 

 

 

 

 

Zdeněk Kadlc, 

T.J. Sokol Šlapanice 
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T.J. Sokol Podolí – OCENĚNÍ CVIČITELKY 

 

Sestra Zdeňka Richterová obdržela za svoji 

dlouholetou obětavou práci cvičitelky bronzovou 

medaili ČOS. Vyznamenání jí bylo předáno v 

březnu 2015 na valné hromadě T.J. Sokol 

Podolí. 

Zdeňka Richterová, roz. Lapčíková (*1935) se 

narodila ve Šlapanicích jako nejmladší ze tří 

sourozenců. Otec vedl všechny děti ke sportu i 

k lásce k přírodě a turistice. Díky rodičům začala 

Zdeňka cvičit ve šlapanickém Sokole, prochodila 

Tatry a dokonale poznala okolní přírodu, 

zejména Říčky. Ve dvaceti letech se provdala za 

Jana Richtera a odstěhovala se do Podolí, kde 

mladí manželé založili rodinu. Jen co se v novém bydlišti zorientovala, hned zamířila do 

místní sokolovny, kde i s manželem působila celý život jako organizátorka, cvičitelka i jako 

vedoucí nácviku většiny spartakiád. Nikdy spartakiádu nevnímala jako politickou akci, měla 

ráda pohyb, tanec, a protože dobře hrála na klavír, pohyb spojený s hudbou ji vždy lákal a 

spartakiádní skladby přitahovaly.  

V 70. letech se nevěnovala jen spartakiádním skladbám. V zimě ji často sousedé vídali, jak 

s manželem, syny i jejich kamarády vyráží na běžky či se sjezdovými lyžemi do Broků. V létě 

se jezdilo se cvičením plavat, oblíbené bylo i noční koupání. A také to byla doba, kdy se 

Richterovi pustili do budování volejbalových a tenisových kurtů. Motorem celé akce byl sice 

manžel, ale Zdenička samozřejmě stála vždy při něm, a tak chodila natírat plot, anebo hrabat 

antuku. V této době také reprezentovala Sokol Podolí spolu s Květou Kašpárkovou na 

závodech všestrannosti. Vedle pravidelného cvičení žen byla oblíbená i společná cvičení 

manželských párů, na nichž se většinou hrál volejbal.  

Také na poslední spartakiádě v roce 1985 byla Zdeňka Richterová opět v roli úspěšné 

cvičitelky. Už jako trojnásobná babička začala připravovat nácvik další spartakiády v roce 

1989. Ale protože tato akce byla označena bohužel za politickou demonstraci ve prospěch 

socialismu, byla tato aktivita ze strany státu utlumena. Cvičení se ženami se však nikdy 

sestra Richterová nevzdala. Dál poctivě dvakrát týdně docházela do tělocvičny, kde se 

věnovala starším ženám, kterým se věnuje dodnes. I v novém tisíciletí se ženy pod jejím 

vedením schází jednou týdně na rehabilitačním cvičení, kde si také rády zazpívají a zatančí. 

• • • • • 

 

T.J. Sokol Podolí: DVA BASKETBALOVÉ TURNAJE – DVĚ DRUHÁ MÍSTA 

 

• 39. ročník Turnaje osvobození 

Turnaj osvobození je pořádán k výročí ukončení 2. světové války a osvobození obce Podolí. 

Hraje se bez přerušení už 39 let a v příštím roce bude odehrán jubilejní ročník.  

Sponzory turnaje byly obec Podolí, župa Dr. J. Vaníčka, ČOS a firmy REDA, Perskindol, 

Basket-obchod.cz. 

Na turnaji hrála družstva BBK Blansko, Lokomotiva Břeclav, T.J. Sokol Velké Bílovice a 

domácí tým. Mimo vlastní utkání se soutěžilo v tradičních basketbalových dovednostech, ve 
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kterých jsme tentokrát úspěšní nebyli. Blansko vyhrálo, co se vyhrát dalo. Vítězství v turnaji 

nám uniklo po tříbodové prohře s Blanskem. Je to škoda, protože jsme na ně určitě měli. 

Utužily se však přátelské vztahy se soupeři a už teď se těšíme na příští ročník. 

Družstvo Sokola Podolí obsadilo druhé místo na Turnaji osvobození 

 

VÝSLEDKY - žáci  U15       POŘADÍ 

Sokol Podolí             -   Sokol Velké Bílovice 45 :  22   1. Blansko 6 bodů 

Lokomotiva Břeclav   -   BBK Blansko                27 :  33   2. Podolí 5 

Lokomotiva Břeclav   -   Sokol Velké Bílovice    36  :  28  3. Břeclav 4 

Sokol Podolí              -   BBK Blansko             31  : 34   4. V. Bílovice 3 

Sokol Velké Bílovice  -  BBK Blansko                   2  : 67 

Sokol Podolí               -  Lokomotiva Břeclav  48  : 16 

 

FAIR PLAY   4 x 10 trestných hodů   KRÁLOVSKÁ DISCIPLÍNA 
1. Blansko   20 faulů 1. Blansko 18/4   1. Blansko 1.03 

2. Podolí         24  2. Podolí 18/3   2. Podolí 1.08 

3. V. Bílovice    25  3. Břeclav 12   3. Břeclav 1.24 

4. Břeclav   32  4. V. Bílovice   8   4. V. Bílovice 1.29 

 

NEJLEPŠÍ STŘELCI TURNAJE 

1. Orlíček  BL   30  5. Müller BL 22   9. Bouda BL 16 

2. Osička  VB  27  6. Valík  PO 20 10. Havel PO 15 

3. Moravec  BŘ  26  7. Kašparovský PO 18 11. Rotrekl PO  15 

4. Kučera   BL   23  8. Brloh  BŘ 18 12. Filouš PO 14 

 

 

• Májový turnaj miniků 

Májový turnaj je pořádán pro náš tým, který nehraje mistrovskou soutěž. V sezóně jsme 

odehráli 31 přátelských utkání a účastnili se šesti turnajů. Jarní turnaje bývají vždy 

vyvrcholením sezóny.  

Na letošním turnaji startovala družstva Slavie Kroměříž, Sokola Židlochovice, BK Vinohrady 

a domácí Sokol Podolí.  
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Obrovským překvapením byl tým Vinohrad, který suverénním způsobem turnaj vyhrál. Naši 

první pětku, která hrála bez Vlacha a Lišky, vyškolili opravdu dokonale. Za dvě čtvrtiny jsme 

dali pouze jediný bod. Vůbec se nám nedařilo a bylo štěstí, že druhá pětka výsledek trochu 

upravila. Další utkání byla již z našeho pohledu dobrá a skončili jsme na druhém místě. 

Získali jsme cenu Fair play a zvítězili jsme v Královské disciplíně. Mezi nejlepšími střelci se 

na čtvrtém místě umístil Šimon Hanáček. 

Turnaj se hrál před velkým počtem diváků, kterým děkujeme za povzbuzování. 

Stříbrné družstvo miniků Sokola Podolí 

VÝSLEDKY:        POŘADÍ: 

Sokol Podolí         - BK Vinohrady Brno 22   :   42  1. Vinohrady     6 bodů 

Sokol Židlochovice   -   Slavia Kroměříž  39   :   36  2. Podolí     5 

Sokol Židlochovice   -  BK Vinohrady Brno 19   :   65  3. Židlochovice     4 

Sokol Podolí         - Slavia Kroměříž  52   :   23  4. Kroměříž           3 

BK Vinohrady Brno   -   Slavia Kroměříž  60   :   30 

Sokol Podolí         -   Sokol Židlochovice 52   :   34 

 

FAIR PLAY:   4 x 10 trestných hodů:  KRÁLOVSKÁ DISCIPLÍNA: 

1. Podolí    17 faulů 1. Kroměříž  25  1. Podolí    1.17 

2. Kroměříž    23  2. Židlochovice  17  2. Kroměříž    1.19 

3. Vinohrady    24  3. Podolí  16  3. Vinohrady    1.42 

4. Židlochovice    31  4. Vinohrady    9  4. Židlochovice    1.49 

 

NEJLEPŠÍ STŘELCI TURNAJE 

 1. Hublík  Ž 54   6. Kučera  K 25                             

 2. Lízal   V  52                    7. Vojtíšek  P 24 

   3. Procházka  V  48  8. Kocián  P 22  

 4. Hanáček  P 41    9. Grünwald  V  22 

   5. Košar  Ž 27  10. Kříž   V  19 

 

Pavel Rafaj,T.J. Sokol Podolí 
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T.J. Sokol Telnice: VEŘEJNÉ VYSTOUPENÍ HROMADNÝCH SKLADEB  

 

V sobotu 16. května 2015 uspořádala T.J. 

Sokol Telnice „Veřejné vystoupení 

hromadných skladeb“. Vlastní vystoupení 

mělo zahájení až ve 14 hodin, ale naši 

členové je pojali jako celodenní akci. 

V dopoledních hodinách bylo nutné připravit 

areál, provést nejnutnější úklid, vytvořit 

zázemí pro jednotlivé skladby v sále 

sokolovny a nainstalovat ozvučení. V 10 

hodin byla zahájena generálka odpoledního 

programu. Od 13 hodin byla v klubovně 

sokolovny zpřístupněna výstavka k výročí 

70 let od ukončení 2. světové války, kterou zajistili sestra Eva a bratr Ladislav Kořalníkovi.  

Ve 14 hodin jsme zahájili program slavnostním nástupem všech skladeb na plochu v čele 

s praporem T.J. Sokola Telnice. Po státní hymně a přednesu básně sestra Markéta Kupská 

seznámila přítomné s programem odpoledne. Starosta obce pan František Kroutil předal 

naší jednotě pamětní stuhu u příležitosti oslav 70 let ukončení 2. světové války. Ve své 

krátké řeči vzpomněl na spoluobčany, kteří v tehdejší nelehké době obětovali to nejcennější, 

co člověk má, a to vlastní život. Starosta obce vyzval přítomné k uctění jejich památky 

minutou ticha. Na úvod programu jsme blahopřáli br. Jaroslavu Jankovi k jeho životnímu 

jubileu 94 let, dále jsme poděkovali autorům skladby pro muže „Sportuj s námi“ ses. Zdeňce 

a br. Petru Šafářovým, br. Ladislavu Knotkovi a skladateli hudby Pavlu Kohútovi. Po úvodním 

ceremoniálu se odpoledne ubíralo podle programu.  

 

Postupně se na ploše představili: starší 

žáci ze Sokola Syrovice se skladbou 

„Indiáni“, taneční klub Martiny Bartu-

schové z Újezdu u Brna s pásmem 

tanců, mladší žactvo Sokola Židenice a 

naší jednoty se skladbou „Autíčko“, 

Taneční kroužek mládeže jednoty 

Sokolnice s tanečním pásmem, ženy 

jednot Pozořice, Újezd u Brna a 

Telnice se skladbou „Pro radost“, 

dorostenky a ženy ze  Židlochovic se 



 

24 

skladbou „Jsme kočky“. Závěr patřil cvičencům z jednot Hodonín, Velké Bílovice, Velké 

Pavlovice, Vídeň, Vřesovice a Telnice se skladbou „Sportuj s námi“. Zde musím znovu 

připomenout, že autory skladby jsou naši členové, Zdeňka a Petr Šafářovi. 

  

Přítomní mohli vidět skladby, které se budou prezentovat letos první víkend v červnu v Brně 

na akci „Sokolské Brno“.  

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podíleli na zajištění bezproblémového průběhu 

celého sportovního dne. Myslím si, že my, kteří jsme se zúčastnili ať jako pořadatelé či 

účinkující nebo jako diváci, jsme strávili krásný den v pěkném areálu Sokola Telnice. 

K příjemné atmosféře přispělo i pěkné počasí. 

      Pavel Oborný, 

T.J. Sokol Telnice  

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

T.J. Sokol Řícmanice : DĚTSKÝ DEN V ŘÍCMANICÍCH – 24. 5. 2015 

 

Stejně jako v minulých letech dětské odpoledne připravily společně Řícmanské organizace 

T.J. Sokol, Sportovní klub a Sbor dobrovolných hasičů. Název akce Indiánské odpoledne 

dětem napovídal, jaké úkoly a atrakce je čekají.  V areálu koupaliště na deseti stanovištích 

zkoušelo svoji zručnost a odvahu 72 dětí. Cesta začala na provazové lávce kolem vodopádu, 

všichni zvládli projít past na medvěda i lávku nad močálem. Chlapcům se líbil lov bizona, 

hody oštěpem a tomahavkem, děvčatům zase ornamenty malované na obličej. Dvojice 

soutěžily v chytání ryb a projely náročný slalom na kánoi. Také další disciplíny, jako plížení, 

pití ohnivé vody, poznávání stop, všichni bravurně zvládli. Vyhledávaným stanovištěm se 

stala také indiánská dílna, kde si za pomoci dospělých děti mohly vyrobit čelenku, z pírek 

lapač snů nebo si vyzdobit totem. Nasbírané body - Řícmanské úsměvy - si děti na tržišti 

vyměnily za drobné dárky.  
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Ještě si všechny děti nestačily sníst svůj opečený špekáček, když někdo volal „Hoří!“ a již 

jsme slyšeli a viděli blížící se hasičské auto. Naštěstí se jednalo o řízený požár osobního 

auta. Děti přihlížely ukázce zásahu SDH Řícmanice a dobrovolníci je poučili, jak se zachovat 

při zjištění požáru. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie: www.ricmanice.cz 

 

Chladné počasí a dopolední déšť udržoval pořadatele při pochybnostech o úspěchu akce, 

nakonec ale spokojené tváře dětí a pochvaly rodičů nám byly velkou odměnou. Velký dík 

patří všem spolutvůrcům za jejich aktivní účast! 

 

Eva Olešovská, 

starostka T.J.Sokol Řícmanice 
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SOKOL VE VÍRU TANCE A ZÁBAVY 

 

 

Sokolské maškarní plesy ve Viničných Šumicích 

 

Letošní plesová sezona úspěšně skončila dvěma maškarními plesy, které proběhly v režii 

T.J. Sokol Viničné Šumice. Ten první, pro dospělé, se konal v sobotu 7. února a ten druhý, 

pro děti, proběhl ve spolupráci s Mateřskou školou v neděli 8. února 2015. Maškarní plesy se 

rok od roku těší čím dál větší oblibě a ten letošní pro dospělé to potvrdil rekordním počtem 

více než 100 masek. 

  

Sobotní maškarní ples se tentokrát odehrál ve vodní říši. O úvod plesu se postarali svým 

tanečním vystoupením vodníci a vodnice společně s Duhovou vílou, která oficiálně ples 

zahájila. Poté dostaly prostor k představení další masky. A byla to opravdu pestrá podívaná, 

dokonalá pastva pro oči! Pro opravdu velký počet masek není možné všechny vyjmenovat. 

Přesto zkusím vyjmenovat alespoň některé, např. již zmíněné vodníky a vodnice, šejka s 

harémem, žabáka, potápěče, námořníky, robota, Bohumila a Irenku, hrozen fialový i zelený, 

žehličku, Karkulku, Kleopatru, faraona, klauny, mušketýry, stavebnice lego, bobisty, opičáka, 

mandarína, motokáru, politiky a mnoho dalších vtipných a originálních masek. 

O taneční vystoupení se rovněž zasloužily i tanečnice z harému šejka Jebúženu, které 

předvedly břišní tanec, za nějž sklidily obrovský potlesk. Pro velký úspěch musely své 

taneční umění po odmaskování ještě opakovat. 

Všichni se díky reji masek dobře bavili a v tajném hlasování zvolili vítěze: 

 1. místo: Šejk s harémem   3. místo: Vodníci a vodnice 

 2. místo: Robot   4. místo: Bohumil a Irenka 

Všem maskám patří pochvala za jejich nápaditost a také za jejich taneční výkony. 

 

V neděli 8. února se v naší sokolovně sešly děti, 

aby zde prožily svůj maškarní ples. Ve 14 hodin 

byl ples zahájen promenádou masek. Představili 

se šaškové, princezny, víly, zvířátka, rytíři, 

čarodějnice a čarodějové, vodníci, upír i Batman a 

další rozmanité masky.  

Děti s radostí tančily, soutěžily v pohybových 

hrách, luštily hádanky, zpívaly písničky – to vše 

pod vedením učitelek mateřské školky Lenky 

Šafaříkové a Jany Kulhánkové.    Zapojili se také  
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maminky, babičky a tatínkové. Byla připravena i bohatá odměna všem dětským maskám, o 

kterou se zasloužili především sponzoři, kterým patří velký dík. 

 

Na obou plesech hrála skupina Melodik 77, která se rovněž podílela na dobré náladě všech 

přítomných. 

Pochvala patří i organizátorům, kteří se postarali o výzdobu sálu, občerstvení a o hladký a 

zdařilý průběh obou plesů. Nesmíme také zapomenout na všechny sponzory, kteří na oba 

maškarní plesy věnovali věcné i finanční dary, za což jim patří velké poděkování. Bez jejich 

přispění by se těžko takové plesy mohly uskutečnit. 

        

Zdeňka Holubová a Lenka Šafaříková, 

T.J. Sokol Viničné Šumice 

 

 

Plesová sezóna v řečkovické sokolovně 

 

V sobotu 7. února 2015 jsme uspořádali již tradiční Společenský ples Sokola Řečkovice. 

Opět byl plný sál spokojených hostů, výborná kuchyně, lahodné víno i ostatní moky, všichni 

se příjemně bavili, protože se bavit chtěli. V neděli 8. února vystřídaly dospěláky děti a užily 

si Dětský karneval. 

Plesová sezóna v Řečkovicích byla ukončena v sobotu 14. března již tradičním Country 

bálem, na který v neděli navázala také již tradiční Černá hodinka – hodina plná písniček 

nejen pro děti. Obě akce zaplnily sokolovnu lidmi, kteří se přišli společně pobavit. Černou 

hodinku v neděli odpoledne jsme uspořádali již potřetí. Smyslem této akce je ukázat dětem, 

že písničky, které slýchají z rádia, televize a dalších médií, nemusí pouze poslouchat, ale že 

si je mohou také samy zazpívat. Byli jsme mile překvapeni, jak spontánně byla tato myšlenka 

přijata, a při pohledu do hlediště jsme s potěšením zjistili, že si s námi známé písničky zpívají 

nejen děti, ale i jejich, jindy zdrženlivý, doprovod. Úspěch této akce dokresluje každoročně 

vyšší počet diváků - letos zaplnili téměř celý sál. 

Velký dík patří všem, kteří pomohli ke zdárnému průběhu všech akcí a také všem těm, kteří 

na plese a na karnevalu vystoupili a předvedli své umění – Řečkovické třináctce, 

Pampeliškám i oddílu krasojízdy. 

Eva Janovská, 

T.J. Sokol Řečkovice 
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Jak se plesalo v Řečkovicích 

 

P a m p e l i š k y 

 

 

 

 Krasojezdci Sokola Řečkovice                    Taneční soubor Řečkovická třináctka 

 

 

 

 

Ve hře hledej zálibu, 

holduj tanci, pohybu… 
         (Jan Werich) 

 

 

 

V aktivitě se skrývá štěstí a naplnění.  

Zásada „zůstaň v pohybu“ nás ustavičně nutí 

zvednout zadek a něco dělat. 
        (Andrew Matthew) 
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2015 – ROK SOKOLSKÉ ARCHITEKTURY 

__________________________________________________ 
 

Z HISTORIE T.J. SOKOL BRNO HUSOVICE 

 

Druhá polovina 19. století se vyznačovala postupným vzestupem společenského a národ-

ního života mezi obyvateli Čech a Moravy. Bylo tomu tak i v Husovicích, které byly až do 

roku 1919 samostatnou obcí. V roce 1871 byla založena v Husovicích jako první český 

národní spolek občanská beseda Svatoboj, čtenářský a vzdělávací spolek, jehož 

převážným úkolem bylo na počátku půjčování knih, jedna ze základních podmínek rozvíjení 

občanské vzdělanosti. Později vzniklo živnostenské společenstvo a v roce 1884 Sbor 

dobrovolných hasičů.                               

 V roce 1886 byla založena Tělocvičná jednota Husovická, za jejíhož zakladatele je 

považován učitel Pankrác Krkoška (*1861 †1888), pozdější redaktor brněnského deníku 

Rovnost. První veřejné cvičení se konalo v Cacovicích 1. července 1888. Jak ukazuje 

dobová fotografie, členové jednoty zde už byli oblečeni v sokolských krojích. Jednota se 

pak jmenovala Sokol Husovice.  

Pod vedením náčelníka Ferdinanda Karáska (*1853 †1925) bylo 

později zakoupeno stavební místo na Soběšické ulici, na rohu 

nynější Skryjovy ulice (Soběšická 66) a již v roce 1890 zde byla 

dokončena stavba první tělocvičny na Moravě. Tato historicky 

významná budova, která se stala v období totality kulisárnou 

brněnského divadla, je bohužel v současné době v dezolátním stavu.  

  

 

                                                                                Ferdinand Karásek 

 

 

Sokolovna Husovice, Soběšická 66  (foto Jiří Malý) 

 

Pro rostoucí nárůst členstva přestala tělocvična v Husovicích brzy stačit kapacitou, proto 

bylo započato v roce 1905 se stavbou nové sokolovny na nynější Dukelské třídě 9, Budova 

byla již v roce 1906 (!!!) otevřena, a to v rámci sletu tehdejší Sokolské župy Rastislavovy 

(později rozdělené na župu Jana Máchala a župu Dr. Jindry Vaníčka).  
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Sokolovna Husovice, Dukelská 9  (foto Jiří Malý) 

 

Tato budova je tělocvičnou základnou stávající T.J. Sokol Brno Husovice i v současnosti. 

Sokolská jednota v Husovicích vyvíjela i činnost kulturní a osvětovou, pořádala přednášky, 

plesy, šibřinky nebo hody, hrálo se divadlo včetně loutkového.  

Členové Sokola Brno Husovice během let sokolské činnosti dokazovali i jinak, že Sokol 

nevychovává jen stránku tělesnou, ale i charakterovou. O tom svědčí například to, že za 

první světové (Velké) války se bojů za samostatný stát účastnilo v legiích 20 členů této 

jednoty, a to 16 v legiích ruských, 2 v italských, 2 ve francouzských a v době německé 

okupace 1939-1945 bylo v domácím nebo zahraničním odboji činných 41 členů 

husovického Sokola, z toho 4 byli umučeni, nebo popraveni. Náčelník Štěpán Drásal byl 

velitelem sokolské odbojové organizace „Jindra“ pro Moravu. Po padlých husovických 

sokolech, štábním kapitánovi Norbertu Tomkovi se jmenuje husovické náměstí, po 

Františku Gargulákovi ulice. 

 V současnosti cvičí v husovické sokolské jednotě oddíly a odbory: basketbal, karate, 

tenis, kuželky, volejbal a sokolská všestrannost, v niž jsou oddíly kondiční gymnastiky žen a 

dorostenek, muži, dorost, cvičení rodičů s dětmi, předškolních dětí, seniorů (Věrna garda) a 

pobytu v přírodě (chata v Herolticích). 

Svatopluk Valníček, 

T.J. Sokol Brno Husovice 

 

 

 

 

 

Dobré výsledky by skutečně nikdy nikde nebyly, 

kdyby nebyla dobrá a semknutá parta lidí, 

 kteří si navzájem věří. 
 

(Jan Werich) 
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SOKOLOVNA V ŘEČKOVICÍCH 

 

Budova sokolovny byla postavena v letech 

1924-26. Přístavba 1. podlažní šatny a 

sociálního zázemí byla provedena kolem 

roku 1955, další patrová přístavba (nová 

šatna, hygienické zázemí, kotelna, galerie 

s půdními prostory) v letech 2006 - 2009. 

Položení základního kamene sokolovny (1925) 

 

 

        Sokolovna na konci dvacátých let … 

 

 

… a dnes. 

 

 

 

 

 

 

Jiří Růžička, 

 T.J. Sokol Řečkovice 
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HISTORIE PRAPORU T.J. SOKOL PODOLÍ 

 

V roce 1910 si podolský Sokol připomínal 15. výročí svého působení pod patronací mateřské 

jednoty ve Šlapanicích a 10. výročí založení vlastní jednoty. Tato výročí zřejmě podpořila 

myšlenku na pořízení slavnostního spolkového praporu T.J. Sokol Podolí, se kterou přišli 

bratři Josef Píše, Jakub Dresler a Jan Březa. 

 

Již koncem března 1911 vyšlo v časopise Tyrš oznámení jednatele spolku Jakuba Dreslera: 

„ Sokol v Podolí u Brna odbývá dne 28. května, po případě dne 4. června 1911, slavnost 

odhalení praporu.“ K uspořádání slavnosti bylo nutné kromě souhlasu zastupitelů obce získat 

také povolení Okresního hejtmanství v Brně. Patřičná žádost, doplněná přílohami 

s nákresem a popisem praporu a podrobným programem slavnosti byla řádně odeslána na 

hejtmanství. Dva dny poté byl na Obecním úřadě v Podolí připraven k odeslání na stejnou 

instituci dopis, obsahující stížnost, že „… členstvo T.J. Sokol cvičilo v zahradě (ta sloužila 

jako sokolské cvičiště) asi 200 m vzdálené od kostela právě za služby boží, čímž bylo 

občanstvo v chrámu Páně vyrušováno neb z kostelního kůru se mladá děvčata dívala jen na 

ně.“  Ještě před odesláním stížnosti se sešel starosta obce se starostou Sokola a došlo mezi 

nimi k dohodě, že sokolové budou cvičit až po skončení mše svaté. Když potom přišel 

souhlas „slavného c. k. okresního hejtmanství“, nic již nebránilo přípravám slavnosti odhalení 

praporu. 

 

Návrh praporu zpracoval místní sokol, bratr Rudolf Březa, studující na sochařské akademii, a 

vyhotovila ho firma v Praze. K praporu byla připojena červená stuha „dámského odboru“ 

s vyšitým věnováním „Ve svornosti k nejvyšší metě“. Kmotra a matka praporu paní Marie 

Svobodová věnovala stuhu světle modrou, na které byl vyšitý nápis „Věs, prapore sokolský, 

vždy nad národem českým“. 
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Slavnost odhalení praporu se konala za krásného slunného dne 

28. května 1911. Její průběh podrobně zaznamenal kronikář Jan 

Březa: „Za obrovského nadšení vyšel průvod od mlýna pana 

Zukala za zvuků hudby Sokola líšeňského.“  U bratra starosty 

převzaly družičky svinutý prapor, který přinesly na zahradu 

Rudolfa Zemana, kde již bylo shromážděno mnoho lidí včetně 

vzácných hostů na tribuně. Slavnostní sbor bratří jednoty za řízení 

řídícího školy Vašíčka zazpíval „Nuž rozviňte ten prapor český, ten 

prapor síly a nadšení …“ a matka praporu se slovy „Bratře 

praporečníku, přijmi prapor a buď jeho strážcem v dobách dobrých 

i zlých“ předala prapor Janu Březovi. Potom se rozproudila 

srdečná zábava, která trvala do pozdního večera. Podle kronikáře byl také finanční prospěch 

velmi dobrý. Závěrem však poznamenává: „Nutno jen litovati, že nebylo možno slavnost 

zvěčniti pro věčnou paměť, protože určený fotograf ve směsi davu tak hustého byl sražen i 

s přístrojem k zemi, a tak nám nezůstala v obraze památka pro budoucí pokolení.“ 

 

Prapor skutečně zlé doby přečkal, a to zejména díky statečnosti Jana Šika (1901 až 1976), 

který při plném vědomí rizika, které podstupuje, schovával prapor po celou dobu okupace i 

později po Únoru 1948 pod svou střechou. Opětovného předání praporu mateřské jednotě se 

však Jan Šik bohužel nedožil. Na tomto místě ho počátkem devadesátých let minulého 

století zastoupil jeho vnuk Zdeněk Buryšek.  

Prapor Tělocvičné jednoty Sokol Podolí se tak vrátil do péče spolku, kterému byl před více 

než sto lety určen. 

 

Rok 1946: Průvod, který zahajoval první veřejné cvičení v osvobozené vlasti 

 
 ٭ ٭ ٭

(HR) 
Zdroj: Kapitoly z historie obce Podolí, Rukopisy XXIII  

www.podoliubrna.cz  

http://www.podoliubrna.cz/

