
ROČNÍK  II.                   3 / ŘÍJEN  2015 

__________________________________________________________ 

 

 

ZPRAVODAJ 
SOKOLSKÉ ŽUPY DR. JINDRY VANÍČKA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

OB S A H 

 
___________________________________________________________________                  

                    

                               strana 

 Úvodní slovo            3 

  

 SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST 

  Babí léto v náčelnictvu župy          4 

  Přebor ČOS mladšího žactva v sokolské všestrannosti    5  

  Sokolské Brno 2015        7    

  Plzeňské slavnosti pohybu       9  

  Veřejné cvičení Vaníčkovy župy – Újezd u Brna   10  

  U nás v Sokole – Bílovice nad Svitavou    11 

       Z historie Sokola v Bílovicích    14 

  

ZPRÁVY Z JEDNOT 

  Líšeň: Sokolská akademie     15  

  Řečkovice: SokolGym 2015 – 90 let Tyršova domu  16   

      Atletické závody dětí    17 

  Židenice: V Brně i Plzni jsme cvičily Pro radost   18 

  Podolí: Basketbal      19 

  Bučovice: Volejbal           23 

Viničné Šumice: Korfbal, Den dětí, Noční pochod,  

 Nohejbalový turnaj     28 

Brno V: Letní dětský tábor     31 

Královo Pole: Erbovní slavnosti Králova Pole   33 

   

 Zemřel bratr Jaroslav JANKO      33 

 Zemřel bratr Jan PŘIDAL      34 

 Vzpomínka na sokola Františka PAVLÍKA    35  

 

 ROK SOKOLSKÉ ARCHITEKTURY 

  Sokolovna v Brně – Židenicích     36 

  Sokolovna ve Viničných Šumicích    37 

  Sokolovna v Telnici      38 

 Noc sokoloven – Sokol Lelekovice     39 

_________________________________________________________________________________ 

 

ZPRAVODAJ Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka, říjen 2015                                                    

Příspěvky posílejte na adresu zvanickova@volny.cz nebo helena.ryskova@seznam.cz                      

Za redakční radu: Ing. Helena Ryšková  

mailto:zvanickova@volny.cz
mailto:helena.ryskova@seznam.cz


 

3 

ÚVODNÍ SLOVO 

__________________________________________________________ 

 

Milé sestry, vážení bratři, čtenáři, 

již tradičně se k vám, po letních dovolených a prázdninách, 

dostává náš župní sokolský Zpravodaj. Ohlédneme-li se zpět za 

větší částí letošního roku, musíme být hrdi na naši sokolskou 

rodinu, na mnohá přátelská setkání při různých společných 

cvičeních, sportovních utkáních, vycházkách a dalších spole-

čenských akcích. Nechci všechny akce vyjmenovávat, byla by to 

velice dlouhá řada, ale raději zde poděkuji vám všem obětavým 

sokolským organizátorům za dobře odvedenou náročnou práci a 

krásnou propagaci našeho hnutí. Ještě mi dovolte v nastávajícím 

dušičkovém období krátkou vzpomínku na ty, kteří opustili naše 

řady - čest jejich památce. 

Přeji všem čtenářům příjemné chvilky strávené s naším Zpravodajem. Přeji nám všem pevné 

zdraví, hodně sil a mnoho sokolských úspěchů. Krásné Vánoce 2015! 

                                                                                                                Váš  

Ing. Jiří Růžička 

župní starosta 

__________________________________________________________________________ 

K 8. říjnu, Památnému dni sokolstva  

Jako památný den sokolstva byl 8. říjen vybrán 

proto, že právě v tento den, v nejtěžších chvílích 

národa, sokolové dokazovali svou věrnost 

republice a dokazovali to obětí nejvyšší – svým 

životem.  

V roce 1939, po okupaci Československa nacis-

tickým Německem, se sokolové bez ohledu na 

politickou příslušnost energicky zapojovali do 

odboje. K prvnímu rozsáhlému zatýkání sokolů 

došlo bezprostředně po 15. březnu, k dalšímu po 

vypuknutí války 1. září 1939 a k nejhoršímu došlo 

po nastoupení nového říšského protektora Rein-

harda Heydricha.  

28. září 1941 bylo vyhlášeno stanné právo a byli 

popraveni představitelé Obrany národa, mezi 

nimi i vůdce sokolského odboje Augustin Pechlát. 

V noci ze 7. na 8. října téhož roku došlo k velké 

razii, při které byla pozatýkána většina sokol-

ských činovníků jak v ústředí ČOS, tak i 

v župách.  

Následující den, 8. října, byla oficiálně rozpuš-

těna ČOS a konfiskován její majetek. K dalším obětem z řad členů Sokola došlo po atentátu 

na Heydricha, i na válečných frontách.    

Zdroj: Jarina Žitná, Sokolské souzvuky č.7-8/2015                                                                            (HR) 
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SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST 

__________________________________________________________  
 

Babí léto v náčelnictvu župy 
 
 Dříve než zhodnotíme již uskutečněné akce letošního podzimu, za zmínku stojí 
připomenutí významných předprázdninových akcí, a to nejprve pořadatelství již pátého 
ročníku Přeboru ČOS v sokolské všestrannosti mladšího žactva. Podrobná zpráva je 
uvedena samostatně, zde je však namístě zhodnotit pětiletou kapitolu zabezpečení této akce 
komplexně. Jako každá akce s sebou nesla napoprvé velké břímě starostí, příprav a 
nervozity z jejich zajišťování. Tým organizátorů řešil nespočet otázek, vyměnili jsme si velké 
množství e-mailů, uskutečnila se mnohá jednání a společné schůzky. Postupně se však tým 
schopných a ochotných organizátorů vypracoval na úroveň, která zvládne i překoná lecjaký 
problém. Tímto bych chtěla všem aktivním poděkovat za jejich přístup a těším se, že nabyté 
zkušenosti uplatníme třeba při nějaké další republikově zajišťované akci.  

Přebory SV máme zastoupeny vždy závodníky jednak mladšího žactva, ale i staršího 
žactva, jejichž pravidelné reprezentace si velice ceníme a všem držíme palce na dalších 
soutěžích. Letos v červnu nás také starší žactvo, dorost i zástupci dospělé kategorie 
reprezentovali na Přeboru SV v Praze. 

Nejmasovější akcí však bylo Sokolské Brno začátkem června na stadionu Sokola 
Brno I. V rámci hromadných vystoupení se představilo bezmála 300 cvičenců naší župy, 
zastoupení jsme měli téměř ve všech skladbách. Poděkování předávám nejen všem 
nadšeným cvičencům, ale i obětavým cvičitelům. Podrobnější zprávu naleznete také 
samostatně. 
 Před koncem školního roku se 96 cvičenců z našich T.J. vydalo na Plzeňské 
slavnosti pohybu a pro změnu jsme si atmosféru užili při večerních vystoupeních, přestože 
vzhledem k téměř minimální přítomnosti diváků si ji vytvořili sami cvičenci navzájem. 
Víkendový program byl naplněn i kulturním představením, takže máme na co vzpomínat. 
 Již tradičně jsme si po prázdninách sletové skladby připomněli na Veřejném cvičení 
v Újezdu u Brna. Za krásného počasí a skvěle připraveného zázemí místní jednotou jsme si 
příjemně užili nedělní cvičební odpoledne – podrobnější zpráva dále. 

Přípravy další celorepublikové akce vyvrcholily ve dnech 2. - 4. října uspořádáním 
víkendového projektu U nás v Sokole.  Spolupořadateli této župní akce byly T.J. Sokol 
Bílovice nad Svitavou a Sokol Řícmanice, které se podílely na programu a přispěly k 
prezentaci naší župy. Věřím, že program byl zajímavý a naučný zejména pro účastníky 
vzdálenějších jednot, což je jedním ze záměrů. Chci poděkovat všem aktivním 
organizátorům, kteří se podíleli na dlouhodobé přípravě, zabezpečení a zdárném průběhu. 
Vyslovená poděkování účastníků při nedělním odjezdu jsou nám všem odměnou. Více 
v samostatném příspěvku. 
 
A co jsme ještě do konce roku 2015 připravili:  
 
22.10.  Župní přebor ve šplhu všech kategorií s doprovodnými zábavnými aktivitami se 

uskuteční tentokrát v Židenicích. 
  7.11. Župní přebor seniorů – s oblíbenou sportovně-zábavnou tematikou bude 

uspořádán v Husovicích. 
22.11. TeamGym – tradiční gymnastická soutěž družstev bude pořádána v Židenicích 
25.11.  Župní sraz pobytu v přírodě s předáním informací z celorepublikového srazu 
Prosinec Seminář cvičitelů a Mikulášské závody  
 
Věřím, že naše sokolovny již zaplnili cvičenci, a tak všichni členové náčelnictva všem přejí 
radost z pohybu a společně strávených cvičebních hodin! 

Hana Kvapilová, za náčelnictvo župy   
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PŘEBOR ČOS MLADŠÍHO ŽACTVA V SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI 
Brno 29. – 31. května 2015 

 

Jak to v loňském roce řekla náčelnice ČOS sestra Lenka Kocmichová, tak se letos stalo. 

Přebor mladšího žactva v sokolské všestrannosti se konal opět v Brně. Jeho pořádáním byla 

již popáté pověřena naše Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka. Přebor se konal pod záštitou 

primátora statutárního města Brna ing. Petra Vokřála.  

Závodilo celkem 148 dětí z 26 žup, z toho bylo 89 dívek a 59 kluků.  

Letos to bylo trošku komplikovanější tím, že celý přebor nemohl být na Střední škole spojů 

na Čichnově ulici, jak jsme si již zvykli - tam byla jenom atletika, ale sportovní gymnastika a 

závod ve šplhu probíhaly v tělocvičně Sokola Židenice. Plavání a poté i celkové vyhodnocení 

nejlepších jednotlivců a družstev se odehrávalo na plaveckém stadionu a v hale na Lesné. 

Závody probíhaly podle harmonogramu, a když přece jenom někde bylo maličké zdržení, 

nikdo nereptal. Je třeba poděkovat Dopravnímu podniku města Brna, který vyhověl všem 

požadavkům na přepravu závodníků, i když se časy přistavení autobusů několikrát měnily. 

Úraz nebyl žádný, jenom pár drobných oděrek z atletiky. Také počasí přeboru mladšího 

žactva přálo - závod v atletice žákyň byl ukončen ve chvíli, kdy se nad Brno přihnala bouřka. 

Čas mezi skončením závodů v plavání a vyhlášením vítězů zpestřil klub Midway, kde byly 

předvedeny modely tanků a děti si je pod dohledem zástupce uvedeného klubu Vladimíra 

Flodra mohly vyzkoušet. 

Slavnostního zakončení přeboru a předávání medailí se zúčastnili náčelnice ČOS sestra 

Lenka Kocmichová, náčelník ČOS bratr Petr Svoboda a sestra Blanka Kocmichová, členka 

komise pohybových aktivit s hudbou. Veškerým děním této akce nás spolehlivě provedla 

moderátorka sestra Hana Chmelová, za což jí patří dík, stejně tak i bratru Petrovi Pošmůr-

nému, který se jako praporečník zúčastnil jak zahájení tak zakončení přeboru a nesl náš 

župní prapor. 
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Pochvala a poděkování patří všem rozhodčím, oběma technickým ředitelům Hance 

Kvapilové a Vladimíru Flodrovi (kteří také operativně zastoupili hostesku, která na poslední 

chvíli odřekla), realizačnímu týmu pod vedením tajemnice župy Jany Švestkové a také bratru 

Janu Jurečkovi, který měl na starosti ubytování. 

Celý přebor mladšího žactva řídil a s námi vydržel ředitel přeboru Václav Flodr, také jemu 

patří poděkování. Totéž platí pro sponzory, firmy Cafe water a Suzonex.  

 

                Vítězná družstva kategorie I.                                   Vítězná družstva kategorie II. 

 

VÝSLEDKY – celkové pořadí: 

ŽÁCI kat. I:     ŽÁCI kat. II: 

1. Petr Molík, Milevsko (župa Jihočeská)  1. Aleš Trachta, Přeštice (župa Šumavská) 

2. Václav Blažík, Brno I (župa Jana Máchala) 2. Ondřej Schreiber, Dvůr Král. n.L. (ž. Podkrkon.) 

3. Jonáš Janík, Příbram (župa Jungmannova) 3. Adam Havlíček, Třebíč (župa Plk. Švece) 

 

ŽÁKYNĚ kat. I:    ŽÁKYNĚ kat. II: 

1. Barbora Ficencová, Náchod (ž. Podkrkonošská) 1. Barbora Sulanová, Milevsko (župa Jihočeská) 

2. Martina Koňáková, Milevsko (župa Jihočeská) 2. Kateřina Holubcová, Dvůr Král. n.L. (ž. Podkr.) 

3. Kateřina Müllerová, Milevsko (župa Jihočeská) 3. Hana Kakosová, Milevsko (župa Jihočeská) 

 

DRUŽSTVA kategorie I:   DRUŽSTVA kategorie II: 

1. Župa Jihočeská    1. Župa Podkrkonošská - Jiráskova 

2. Župa Podkrkonošská – Jiráskova  2. Župa Jihočeská 

3. Župa Jana Máchala   3. Župa Jungmannova 

 

Z našich závodníků se velmi dobře umístili:  

 

Tobiáš Vojta    kat. II   Kr. Pole     celkové   6. místo z 29   2. místo ve šplhu 

Boleslav Kočí                kat. I    Židenice    celkové   9. místo z 30    1. místo v plavání 

Karolína Janoušková   kat. I    Židenice    celkové 10. místo z 44   5. místo v plavání 

Šarlota Bauerová         kat .I    Židenice    celkové 12. místo z 44   5. místo ve šplhu 

 

 

Pořadatelství Přeboru ČOS mladšího žactva v sokolské všestrannosti v roce 2016 přijala 

župa Prostějovská - přejeme mnoho zdaru!  

(HR) 

Zdroj: Zpráva Zdenky Drtilové, jednatelky přeboru 
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SokolGym 2015 – SOKOLSKÉ BRNO 2015 

 

Třídenní maratón sportovních a kulturních akcí a také zážitků 

poskytlo ve dnech 5. – 7. června Sokolské Brno 2015, další 

ze šesti oficiálních akcí projektu SokolGym 2015, jímž si 

Česká obec sokolská připomíná 25. výročí svého znovu-

obnovení.  

O parném prvním červnovém víkendu moravskou metropoli 

zaplavili sokolové. Od pátku 5. června do neděle 7. června jich sem téměř ze všech žup 

přijelo kolem čtyř tisíc. Počtem účasti sokolských sportovců se tak Sokolské Brno stalo 

nejpočetnější sokolskou akcí letošního roku. 

Sokolské Brno se již stalo tradiční akcí, na kterou přijíždějí sokolové ze všech koutů 

republiky. To letošní žilo zejména 25. výročím znovuobnovení Sokola a blížícím se termínem 

konání 15. světové gymnaestrády v Helsinkách. Na skladbě programu se podílely všechny 

programové útvary, a tak jeho skladba byla pestrá. 

V pátek byla v přízemí tělocvičny Sokola Brno I instalována putovní výstava „25 let znovu 

spolu“, která mapuje přehled sokolské činnosti od obnovení Sokola v roce 1990. Pro 

veřejnost byla odpoledne připravena v Tyršově parku akce „Děti, pojďte si hrát“, na níž si 

menší děti v doprovodu rodičů vyzkoušely své dovednosti. 

Zatímco na hřišti Sokola Brno I probíhaly v sobotu secvičné hromadných skladeb, pro 

veřejnost byl připraven pestrý program. Dopoledne se v hale konala přehlídka pódiových 

skladeb, další se pak uskutečnila navečer v pohádkovém prostředí hradu Špilberk. Široká 

brněnská veřejnost se mohla také blíže seznámit se sokolskými aktivitami na akci 

„Olympijský šplh v Olympii“, tj. v obchodním centru Olympia v Modřicích. Veřejnosti byla 

určena i další sobotní akce, „Sportujeme s Ústřední školou“, která se konala v příjemném 

prostředí parku pod Špilberkem. Jednotlivá stanoviště s ukázkami a možností „vyzkoušet si 

to“ v průběhu dne navštívila více než stovka účastníků.  

Na sobotu pořadatelé připravili i kulturní zážitky – projekci z divadelního představení 

„Antigona“ a koncert Symfonického orchestru Sokola Brno I. 

V sobotu a v neděli se konal turnaj mládeže v beachvolejbalu, v neděli pak mohli účastníci 

Sokolského Brna sledovat v hale Sokola Brno mistrovství ČR ve sportovní gymnastice 

mládeže – chlapců. 

Sokolské Brno 2015 vyvrcholilo v neděli odpoledne na stadionu Sokola Brno I programem 

„Sokolové Brnu“. Zahájil ho slavnostní průvod, jehož trasa ale byla kvůli příliš velkým 

teplotám výrazně redukována – řadil se až před stadionem.  Na stadionu po vztyčení vlajek 

zahájila program starostka hostitelské Sokolské župy Jana Máchala sestra Lída Ryšavá a ke 

slavnostní atmosféře přispěla herečka Zdena Herfortová přednesem veršů. A pak se již na 

ploše stadionu střídaly jednotlivé hromadné skladby: Cukrárna (předškolní děti), Koncert  

(ženy), Včelí medvídci (rodiče a děti), Pro radost (ženy), Autíčko (mladší žákyně a žáci), 

Waldemariána (senioři), Zimní sen (ženy a muži – sálová skladba pro světovou 

gymnaestrádu v Helsinkách), S úsměvem (starší žákyně), Indiáni (žákyně a žáci), Sportuj s 

námi (muži), Jsme kočky (dorostenky a ženy), Generations Together (ženy a muži, skladba 

pro světovou gymnaestrádu). 

Na závěr programu vystoupila starostka České obce sokolské sestra Hana Moučková. 

Poděkovala cvičencům za hezký zážitek, který svými výkony divákům poskytli, a za 

předvedené výkony. 
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Záštitu nad akcí Sokolské Brno 2015 převzali hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, 

primátor Statutárního města Brna Petr Vokřál, starosta městské části Brno–střed Martin 

Landa a starostka České obce sokolské sestra Hana Moučková. 

(HR) 

Zdroj: www.sokol.eu 

 

S ÚSMĚVEM (starší žákyně)         JSME KOČKY (dorostenky a ženy) 

 

 

PRO RADOST (ženy)             SPORTUJ S NÁMI (muži) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  GENERATIONS 

        TOGETHER 

http://www.sokol.eu7/


 

9 

SokolGym 2015 – PLZEŇSKÉ SLAVNOSTI POHYBU 

O posledním červnovém víkendu se v západo-

české metropoli konala třetí  z oficiálních akcí 

celoročního projektu SokolGym 2015 – Plzeňské 

slavnosti pohybu.   

Staly se sokolským příspěvkem k bohatému 

programu, jímž Plzeň prezentuje, že se pro 

letošní rok stala Evropským hlavním městem 

kultury. 

Plzeňské slavnosti byly slavnostně zahájeny v 

pátek 26. června večer v Amfiteátru Lochotín, kde 

byly stužkovány sokolské prapory a ukázky dvou 

pohybových skladeb se staly pozvánkou na 

sobotní večerní komponovaný program v Home 

Monitoring Aréně. Slavnostní zahájení pokračo-

valo koncertem operní pěvkyně Evy Urbanové a 

Miroslava Dvorského. 

V sobotu se od 10.00 do 17.30 hodin, celkem ve čtyřech blocích, konala na náměstí 

Republiky pódiová a sportovní vystoupení, ukázky pohybových skladeb a cvičení. Diváky z 

řad veřejnosti, kteří se u pódia zastavovali, neodradil ani déšť, který byl v sobotu nad Plzní 

častým nevítaným hostem. Sobotní program vyvrcholil ve 20.00 hodin, kdy na zimním 

stadionu Home Monitoring Aréna začala přehlídka hromadných skladeb – komponovaný 

večerní program. V jeho slavnostním úvodu pozdravila všechny přítomné starostka České 

obce sokolské sestra Hana Moučková. Poté se již na ploše stadionu střídala jedna skladba 

za druhou – celkem deset hromadných pohybových skladeb a jedna skladba zaměřená na 

sporty, ve které společně vystoupili sportovci z oddílů sportovní gymnastiky, badmintonu, 

šermu, fotbalu, florbalu a dalších sportů. Z hromadných skladeb to byly To všechno přines 

čas, Waldemariána, Jsme kočky, Zimní sen, Pro radost, ukázka skladby Generations 

Together, S úsměvem, Sportuj s námi, Koncert a premiéru zde měla skladba Nejsem sám. 

(HR) 

Zdroj: www.sokol.eu                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slavnostní zahájení přehlídky hromadných skladeb 

http://www.sokol.eu/
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VEŘEJNÉ CVIČENÍ VANÍČKOVY ŽUPY  - Újezd u Brna 20. září 2015 

 

Stalo se již hezkým a milým zvykem 

zakončovat rok hromadných vystoupení 

veřejným cvičením Vaníčkovy župy 

v Újezdě u Brna. Sjíždíme se dopoledne 

na secvičné a přitom máme dostatek 

času na společná setkání a věřte, že 

jsou milá a upřímná. Tentokrát nám 

mimořádně přálo i počasí. 

Po poledním občerstvení, vzorně připra-

veném místní sokolskou jednotou, byl 

ve 14 hodin zahájen odpolední program. 

Sokolové se shromáždili u památníku 

TGM, kde zástupci župy a jednoty položili kytici. Potom se průvod s prapory vydal do areálu 

Sokola. Po slavnostním nástupu a státní hymně se ujali slova náčelník Vaníčkovy župy br. 

Vladimír Flodr, starosta župy br. Jiří Růžička a starosta místní jednoty br. Jaroslav Zapletal.  

Úvodní vystoupení patřilo těm nejmenším se 

skladbou Autíčko autorky Elišky Šrubařové ze 

Sokola Královo Pole, kterou předvedli již na 

Sokolském Brně. Následovalo vystoupení 

žactva z místní jednoty – Zumba, taneční 

vystoupení sokolnického TéKáčka a sletová 

skladba S úsměvem s netradičním náčiním – 

„fandítky“.  

Program zpestřila ukázka tréninku místního 

volejbalového oddílu, zastoupeného žáky i 

dospělými.  Efektní bylo taneční vystoupení 

skupiny Mystery z Líšně ve skladbě Twist, 

které upoutalo také svými retro-kostýmy. 

Nejpočetněji byly zastoupeny hromadné 

skladby dospělých – dorostenky a ženy ve 

skladbě Jsme kočky, muži se skladbou 

Sportuj s námi nových a odvážných autorů Zdeňky a Petra Šafářových z T.J. Sokol Telnice.  

 

Vyvrcholení programu patřilo jednak 

starším cvičencům, kteří předvedli sklad-

bu Waldemariána osvědčené autorky 

Jariny Žitné, a skladbě žen Pro radost, 

jejíž lyrická hudba a ladný pohyb byly 

důstojným zakončením programu. Zhléd-

li jsme krásná vystoupení plná elánu, 

radosti z pohybu a úsměvů. Bylo vidět, 

že všichni z téměř 300 cvičenců, kteří se 

na ploše předvedli, si vystoupení užívají. 
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Tentokrát nás hojně navštívila i veřejnost, což je pro prezentaci naší činnosti příjemné. 

Postesknutím jen může být „Kdeže ti hoši a muži jsou“, když mužské řady doplňují a ve 

skladbách převažují děvčata a ženy.  

Závěrem je na místě srdečně poděkovat T.J. Sokol Újezd u Brna za vzornou organizaci a 

náčelnictvu Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka za přípravu. Dík patří samozřejmě také všem 

cvičícím včetně těch z okolních žup – Jana Máchala a Bukovského, bez nichž by se toto 

nedělní sokolské odpoledne v příjemné atmosféře neuskutečnilo.  

NAZDAR! 

Jiří Netolický, T.J. Sokol Telnice a Hana Kvapilová, náčelnice Vaníčkovy župy 

 

 

 

 

U NÁS V SOKOLE – Bílovice nad Svitavou, říjen 2015 

 

Pro mezisletové období 2013 – 2017 připravila komise pobytu v přírodě pro tělocvičné 

jednoty a župy výzvu na organizaci prezentačních projektů s poutavým názvem U NÁS 

V SOKOLE. Jednoty, zapojené ve výzvě, návštěvníkům předvedou něco ze své historie i 

současné činnosti a přidají i něco navíc. V roce 2013 akci zahájili sokolové z Rokycan, 

následovalo Valašské Meziříčí, loni v červnu se přidaly Židlochovice a v říjnu jsme se sešli ve 

Volyni. 

V letošním roce se v  termínu 2. – 4. října se svými projekty přihlásily jednoty Bílovice nad 

Svitavou a Řícmanice ze župy Dr. Jindry Vaníčka. 

Ubytování pro vzdálené účastníky bylo zajištěno v tělocvičně bílovické sokolovny, která má 

výhodnou polohu, co se týká dostupnosti vlaků. Také její situování u řeky Svitavy a 

navazující kouzelné lesy jí dodávají pohádkové kouzlo.  

Páteční večer zahájil zdravicí starosta obce Bílovice nad Svitavou. Zahájení byli přítomni 

představitelé naší župy i pořádajících tělocvičných jednot, zúčastnilo se 30 sokolek a sokolů. 

Br. Vladimír Nováček měl připravenu zajímavou přednášku o historii tělovýchovných jednot 

Sokola  Bílovice nad Svitavou a Řícmanic. Na něj navázal br. Vlastimil Otáhal referátem o 

osobnostech Bílovic a okolí a na závěr nás seznámila naše župní vzdělavatelka ses. Helena 

Ryšková se zajímavostmi o sokolovnách naší župy. 

V sobotu nás čekal hlavní program za účasti 49 členů (a 1 pejska) 
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Autobusem jsme se přepravili k propasti Macocha, potom 

následovala prohlídka Punkevních jeskyní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále jsme pokračovali ve Křtinách návštěvou místního zámku a kostela. Tím nás provedl 

Mons. Jan Peňáz s výkladem o historii kostela a jeho výstavbě, kterou vedl významný 

stavitel Jan Blažej Santini. Kromě úžasné architektury jsme mohli obdivovat také varhany a 

kostnici ve sklepení. 

 
V dalším programu jsme se rozdělili. První skupina se vydala Křtinským údolím (cca 12 km), 

kde br. Libor Kořínek poutavě přednášel o geologii a místních krasových útvarech, jeskyních 

Kostelík, Býčí skála aj. Zastavili jsme se i u historické huti Františka. Na závěr jsme navštívili 

kostel sv. Barbory v Adamově s proslulým Světelským oltářem. Vlakem jsme se potom vrátili 

do Bílovic. 

            Býčí skála                                        Světelský oltář 
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Druhá skupina se přepravila autobusem 

do Řícmanic, kde se účastníci seznámili 

s historií Stezky zdraví HVOZD (Hra, 

Výchova, Odpočinek pro Zdraví Dětí, 

Dorostu, Dospělých a Důchodců). Stezku 

vybudovala v letech 2008 - 2010 místní 

sokolská tělocvičná jednota. Účastníci si ji 

prošli a na 8 stanovištích měli možnost si 

vyzkoušet svoji tělesnou zdatnost. Cestou 

navštívili lesní Arboretum, které spravuje 

ŠLP Mendelovy univerzity v Brně. Zde se 

nachází velké množství domácích i 

zahraničních významných dřevin. Počátky 

arboreta sahají do 20. let minulého století. Kromě unikátních stromů stojí v arboretu také 

památník Stromy. Okolní lesy jsou protkány množstvím památníčků a pomníčků, 

vzdávajících hold osobnostem lesnictví i kultury z celého světa.  

Po návratu si před Bílovickou sokolovnou všichni vyzkoušeli novou stylovou hru Mölkky. 

Večer jsme se sešli u táboráku a s kytarou si zazpívali sokolské a známé lidové i populární 

písničky. 

V neděli jsme na bílovickém ostrově na Svitavě položili kytici k pomníku dr. M. Tyrše. 

Bílovický průvodce PaeDr. Pavel Kováč nám velmi poutavě a fundovaně pověděl o historii 

pomníku obětem světové války (1915) a padlým sokolům. Pomník byl vybudován z iniciativy 

Rudolfa Těsnohlídka (vzdělavatele Sokola Bílovice) a dalších členů Sokola. Dozvěděli jsme 

se zajímavosti o životě S. K. Neumana, R. Těsnohlídka a dalších kulturních osobností 

spjatých s Bílovicemi. Na závěr jsme navštívili Janáčkovu studánku, ukázali si myslivnu Lišky 

Bystroušky. Nemohli jsme vynechat pomník malé Lidušky, kterou 22. prosince 1919 Rudolf 

Těsnohlídek se svými přáteli v mrazivém podvečeru zachránil. Na památku této historické 

události jsme si vloni připomněli 90. výročí, kdy jsou každoročně stavěny vánoční stromy a 

pořádají se dobročinné sbírky. 

Počasí nám v průběhu celé akce přálo a věřím, že všichni, kteří se zúčastnili, byli 

s programem spokojeni.  

Tuto akci finančně podpořil Jihomoravský kraj. 

Zdeněk Najer,  

    župní vedoucí pobytu v přírodě 
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Z historie Sokola v Bílovicích nad Svitavou 

Tělocvičná jednota Sokol Bílovice nad Svitavou byla ustavena valnou hromadou 17. února 

1895. Cvičení bylo zahájeno již dříve a cvičilo se na louce Drábkově. Jako zakladatelé jsou 

uváděni Josef Svoboda a František Kalous, ale s myšlenkou na založení Sokola přišel prof. 

Pokora. Prvním starostou byl zvolen Josef Karlík, místostarostou František Dohnal a 

náčelníkem Josef Pokora. Při ustavení měl spolek 21 členů. Již v červenci téhož roku se 

konalo veřejné cvičení, sokolové uspořádali řadu výletů do okolí a v prosinci jednota sehrála 

první divadelní představení. 

V bílovické Pamětní knize je na 

straně 177 zapsáno: 

„Jednota sokolská má největší 

zásluhy o to, že mládež počala si 

všímati veřejných záležitostí, že 

odvykla škaredým pranicím při 

zábavách a klidně a nestranně 

můžeme napsati, že Bílovice 

sokolské jednotě mohou hlavně 

vděčiti za dobrou výchovu našeho 

občanstva a svůj rozmach."   

 

Svoji první tělocvičnu zřídila sokolská jednota v roce 1907 při hostinci na návsi. V roce 1919 

získala od obce pozemek a o dva roky později začalo Stavební družstvo pro výstavbu 

sokolovny vybírat příspěvek 1000 korun. Jako první je složil Rudolf Těsnohlídek, tehdy 

vzdělavatel Sokola Bílovice nad Svitavou.  

Funkcionalistickou budovu sokolovny navrhl ing. arch. Vladimír Beneš (*1903 †1971), stavbu 

prováděla fa stavitele Zukala. Základní kámen byl slavnostně položen v srpnu 1926, 

slavnostní otevření sokolovny bylo 4. září 1927. Pozvánku k této události navrhl rovněž arch. 

Beneš. Rozpočet na stavbu byl 629.000 K, ale stavba stála jeden milion – tím se jednota 

zadlužila.                                                                                                                               

Helena Ryšková, 

vzdělavatelka župy 

 

 

 

Zdroj:  [1] Pamětní kniha Bílovice nad Svitavou, Spolky a korporace – str. 177-178  

 [2] Vladislav Kala: Ing. arch. Vladimír Beneš (2014) 
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ZPRÁVY Z JEDNOT 

_________________________________________________________  

 

SOKOL BRNO - LÍŠEŇ 

Sokolská akademie v Líšni nestárne 

 

Veřejná sokolská cvičení mají v Líšni více jak 120letou tradici. První potěšilo tehdejší diváky 

již v roce 1893 na louce pana Houbala. Od té doby se prostředí i náplň prezentace 

sokolských cvičení dobově měnily, duch a radost ze společně prožité radosti z pohybu však 

neztratily na síle. Současná podoba je spojena především se jménem sestry Navrátilové, 

která založila v roce 1968 v Líšni oddíl rytmické gymnastiky a podnítila i jeho veřejné 

vystupování - akademie.  

Letošní sokolská akademie byla mimořádně úspěšná. Nejprve základní údaje: 200 účin-

kujících (většina do 15 let), 500 diváků (celé rodiny s vystupujícími dětmi), věkový rozptyl 

cvičících 4 - 50 let, vystupovaly nejen naše cvičenky, ale i děti z KC Líšeň, MŠ Trnkova a 

soubor Líšňáček. Toto otevření i dalším dětským pohybovým aktivitám v Líšni se ukázalo 

jako velmi plodné. Došlo k vzájemné konfrontaci a obohacení nápadů a zvýšil se i zájem o 

cvičení v našich nejmladších kategoriích (Střevíčky). S potěšením hledáme hodiny pro jejich 

rozšíření. Také Sokol Brno-jih, který nemá vlastní tělocvičnu, rád využil naši akademii pro 

zveřejnění své práce.   

Stručný výčet vystoupení: Zahájily ženy tanečního souboru Mystery skladbou „Kalimera Ilie" 

v choreografii ses. Hany Závodské. Poté se sestry již věnovaly dětským kategoriím a 

organizaci v sále.  

 

18 nejmladších „Střevíčků“ prožívá svoji skladbu               Starší „Střevíčky" a jejich „Mystic Knight" 

  

TS Střevíčky - přípravka předvedla nadšeně aplaudované vystoupení „Medvídci" v choreo-

grafii Pavly Černé. Na ně navázala stejně bouřlivě odměněná vystoupení národopisného 

souboru Líšňáček se skladbou „Ve mlýně" (Helena Vrchotová) a MŠ Trnkova se skladbičkou 

„Doktora se nebojíme" (Draha Dušková). Následovalo zajímavé a programově náhodné 

srovnání skladby „Buchet je spousta", kterou předvedly soubory T.J. Sokol Brno-jih a 

líšeňská skupina Mystery. Měřič potlesku na sokolovně chybí a tak ponechme choreo-

grafkám Tamaře Hanákové, Michaele Černé a Haně Závodské posouzení a vyhlášení 

interního vítěze. Poté pozval Líšňáček diváky do staré Líšně folklórním představením „Aj, za 

našó Rájó" v líšeňských krojích v choreografii Hany Vrchotové. KC Líšeň se blýsklo skladbou 

„Come baby come" (Magdalena Pařízková).  Starší kategorie TS Střevíčky překvapila 

náročnou a tajemnou skladbou v choreografii Pavly Černé „Mystic Knight".  
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„Buchet je spousta“ v podání líšeňských sokolek          Trocha společenské legrace na rozloučenou 

 

Diváci uznale zatleskali i pohostinským vystoupením T.J. Sokola Brno-Jih „Vojandy", 

(Tamara Hanáková a Eliška Krištófová) a KC Líšeň „Shake the room" (Magdalena Paříz-

ková). Akademii zakončily vesele a rozpustile sestry cvičitelky vystoupením „Electroswing" 

s taneční skupinou Mystery. 

A ještě jedna věc byla na letošní akademii nová. Navštívil ji i starosta naší župy bratr Jiří 

Růžička, kterého velmi potěšil pohled na plnou a živou tělocvičnu.   

                                                                                                            Hana Závodská,  

                                                                                                            T.J. Sokol Líšeň 

 

__________________________________________________________________________ 

 

SOKOL BRNO - ŘEČKOVICE 

 

● SokolGym  2015 -  Oslavy 90. výročí otevření Tyršova domu v Praze 

 

Dvacet cvičenek skladby Pro radost ze Sokola Královo Pole, Pozořice, Řečkovice a 

Soběšice se ve dnech 22. - 24. května 2015 aktivně zúčastnilo jedné z akcí SokolGym 2015 

– večerního programu pořádaného u příle-

žitosti oslav 90. výročí otevření Tyršova domu. 

Kromě zkoušek a vystoupení jsme v pátek 

odpoledne a večer stihly krátkou procházku 

Prahou a vystoupení folklorních souborů 

Dykyta a Kyčera. V sobotu jsme se vydaly na 

Petřín, kolem Strahovského kláštera a Lorety 

na Hrad. Zkoušky a generálka na večerní 

vystoupení probíhaly v sobotu odpoledne. Ve 

volných hodinách se mohli zájemci zúčastnit 

různých workshopů nebo si jít zaplavat do 

bazénu. 

Z večerního programu nás kromě hromadných skladeb nejvíce zaujalo cvičení švýcarských 

gymnastů na kruzích a vystoupení Nového cirkusu – ohnivé divadlo a závěsná akrobacie. 

Nedělní dopoledne jsme strávily opět prohlídkou krás Prahy a odpoledne jsme odjely domů.  

Byla to pěkná akce a příjemně prožitý víkend.                                              

 Marie Mlýnková,  

T.J.Sokol Brno-Řečkovice 
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Cvičenky Sokola Řečkovice na oslavách 90. výročí otevření Tyršova domu v Praze 

 

   

 

 

 

● Atletické závody dětí 

  

U nás v řečkovickém Sokole je již asi 6 let takovou malou tradicí ukončení cvičebního roku 

oddělení rodičů a dětí, předškolních dětí a žactva atletickými závody. Děti závodí ve skoku 

dalekém, hodu kriketovým míčkem a ve sprintu. 

Akce se nám velmi osvědčila jako krásné završení sezóny a je kladně hodnocena jak dětmi 

(což poznáme z jejich úsměvů a těšení se), tak ze strany rodičů. Na závěr dostane každé 

dítě diplom se svými zapsanými výkony a malou odměnu.  

V letošním roce jsme měli závody v pondělí 15. června odpoledne, zúčastnilo se jich 79 

závodících dětí a 12 cvičitelů jako rozhodčí a zapisovatelé. 

Co dodat na závěr? Myslím, že na místě je přání, aby nám všem elán a zdraví vydrželo, 

abychom mohli závody pořádat i v dalších letech. 

 

 

 

 

 

 

Eva Janovská,   

 T.J. Sokol Řečkovice 
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SOKOL(ky) BRNO – ŽIDENICE 

V Brně i Plzni jsme cvičily Pro radost 

 

SOKOLSKÉ BRNO 2015:  

Příprava na Sokolské Brno začala pro ženy ze Sokola Židenice již koncem roku 2014, kdy 

jsme se pustily do nácviku skladby autorky Marie Frantové, nazvané „Pro radost“. Zpočátku 

jednou, později i dvakrát týdně nás naše cvičitelka Vlasta trpělivě vedla k tomu, abychom vše 

zvládaly co nejlépe. Poprvé před diváky jsme skladbu předvedly v březnu na tělocvičné 

akademii Sokola Židenice, ale troufly jsme si jenom na první dvě věty, tu třetí jsme ještě 

neměly dostatečně zažitou.  

V neděli 7. června 2015 dopoledne proběhly na stadionu Sokola Brno I generální zkoušky. 

Odpoledne jsme se těšily na průvod městem, který se ale pro velké vedro neuskutečnil, 

cvičenci se řadili v sousedství stadionu na Sokolské ulici. Za zvuků řízného pochodu pak 

všichni nastoupili na plochu stadionu. Následovalo defilé sokolských praporů, zazněla česká 

státní hymna, několik proslovů a už se 

odvíjela přehlídka hromadných skladeb. Vše 

šlo jako na drátku – děti, mládež, dospělí i 

Věrná garda, všichni cvičili s chutí a diváci to 

ocenili potleskem. Myslím, že ani předvedení 

naší skladby Pro radost nezklamalo. Sestra 

Frantová po cvičení hýřila úsměvy, dokonce 

se omlouvala, že na nás na secvičných byla 

hodně přísná, ale my jsme jí děkovaly, že díky 

tomu jsme se víc snažily. Nakonec se s námi 

vyfotila.  

 
 

PLZEŇSKÉ SLAVNOSTI POHYBU:  

Za tři týdny po Sokolském Brnu jsme jely do Plzně, Evropského hlavního města kultury 2015, 

abychom toto cvičení předvedly také na Slavnostech pohybu. Předcházel tomu velký večerní 

koncert v Lochotínském amfiteátru, Noc s operou, kde vystoupily opravdové hvězdy 

operního nebe – Eva Urbanová, Miroslav Dvorský a sólisté a sbor Divadla J. K. Tyla v Plzni. 

V jejich podání zazněly árie z českých i světových oper, byl to úžasný zážitek.  

Přehlídka pohybových skladeb pak probíhala druhý den na zimním stadionu v Home Monito-

ring Aréně. Svoje skladby předvedli postupně cvičenci všech věkových kategorií. Také my 

jsme cvičily Pro radost – sobě i divákům. 

Když už jsme byly v Plzni, nenechaly jsme 

si ujít prohlídku světoznámého pivovaru 

ani ochutnávku Prazdroje. Také jsme vy-

stoupily na věž katedrály sv. Bartoloměje, 

která je se svými 102,26 m nejvyšší kos-

telní věží v ČR a je z ní krásný výhled na 

celé město i do širokého okolí. Sokolský 

zájezd do Plzně se vydařil. 

 

Helena Ryšková 
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SOKOL PODOLÍ - BASKETBAL 

 

● Turnaj veteránů 2015 

 

   V sobotu 6. června se uskutečnil další ročník veteránského turnaje s mezinárodní účastí. 

Pozvání přijala družstva Bratislavy, Slavonic a Rosic.  

   V otevíracím utkání turnaje jsme nastoupili proti družstvu Rosic, za které hrál i bývalý 

prvoligový hráč Němec. Právě tento hráč činil celému našemu mužstvu potíže, protože se 

svojí dvoumetrovou výškou neustále zastavoval naše útoky a to byl rozhodující faktor toho, 

že jsme v poločase prohrávali o deset bodů. Ve druhé půli jsme ovšem prokázali velkou 

bojovnost. Zakousli jsme se do soupeře, ten začal ztrácet půdu pod nohama, uchyloval se ke 

zbytečným faulům, které rozhodčí trestali, a miska vah se převažovala na naši stranu. 

V utkání jsme nakonec zvítězili a položili tak základ i k vítězství v celém turnaji.  

   Hned poté jsme totiž nastoupili proti velkému favoritovi, celku Bratislavy, který přijel téměř 

v nejsilnější sestavě a s odhodláním celý turnaj vyhrát. Dal se očekávat velký souboj mezi 

námi jako tradičními soupeři, avšak opak byl pravdou. Navzdory únavě ze zahajovacího 

zápasu jsme od začátku tahali za delší konec, vytvořili si zhruba patnáctibodový náskok a 

ten jsme kontrolovali během celého zápasu až do vítězného konce. Ve druhé půli totiž ani 

nepřišel očekávaný tlak soupeře a vítězství si náš celek již pohlídal. 

V posledním zápase jsme se utkali s celkem Slavonic, naším tradičním soupeřem, a také 

v tomto zápase jsme od počátku vedli. 

Soupeř se však nevzdal a po celý zápas 

držel přijatelný odstup, takže jsme 

nemohli polevit a výsledkem byla 

nakonec výhra o devět bodů. 

V celém turnaji tedy zvítězilo družstvo 

Podolí před Bratislavou a Rosicemi.  

Naše mužstvo opět prokázalo svoji sílu, 

zejména také proto, že nastoupilo téměř 

v kompletní sestavě, kdy jsme schopni 

dát dohromady 12 až 14 hráčů. 

 

 

VÝSLEDKY      KONEČNÉ POŘADÍ 

Podolí – Rosice  56 : 51    1. Podolí 150 : 119    
Slavonice – Bratislava 26 : 43    2. Bratislava 139 : 131    
Podolí – Slavonice 40 : 31    3. Rosice 142 : 139    
Rosice – Bratislava 49 : 59    4. Slavonice   81 : 125  
Podolí – Bratislava 54 : 37 
Rosice – Slavonice 42 : 24 
 
TABULKA STŘELCŮ 
1. Jílek  Podolí  51 bodů  6. Cambel Bratislava 22 bodů  
2. Kovalčík Bratislava 34       Hrivňák Bratislava 22 
3. Němec Rosice  31   7. Koláček Podolí  21 
4. Varmužka Rosice  27   8. Kadlčík Podolí  20 
5. Veselý Rosice  25   9. Němeček Slavonice 19 
    Zelinka Rosice  25             10. Valehrach Podolí  17  
    Částek Slavonice 25                                                                                         

 Jiří Jílek ml. 
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● Soustředění Biskupice 2015 

 

   Letošní sezónu basketbalový oddíl T.J. Sokol Podolí zahájil již tradičně basketbalovým 

soustředěním v rekreačním středisku DT Biskupice.  

   Toto středisko leží v malebném údolí říčky Rokytné, obklopené lesy mezi obcemi Biskupice 

a Litovany v okrese Třebíč. Oddíl basketbalu toto středisko zná velmi dobře, vždyť letošní 

ročník soustředění byl již šestnáctý!!!  

   Tentokrát zde bylo 48 účastníků. Jejich počet se však v průběhu celého soustředění 

neustále měnil, neboť spousta bývalých účastníků se do Biskupic přijela podívat jen na pár 

dní. Díky těmto návštěvám byl maximální počet účastníků 55.  

   Trénovalo se dvoufázově na třech stanovištích. Věkově byli hráči rozděleni do těchto 

kategorií: U19, U17 – U15, U15 – mini. Družstva trénovala pod vedením Jakuba Rafaje, 

Martina Havla a Pavla Rafaje. Tréninková náplň odpovídala věkovým a výkonnostním 

možnostem jednotlivých družstev.  

 

U15 – mini: náplní tréninkových jednotek bylo rozvíjení basketbalových dovedností formou 

soutěží. V sedmi disciplínách proběhlo 61 měřených závodů, ve kterých se žáci mohli 

zlepšovat, a to na základě výkonů, kterých sami dosáhli letošní rok nebo na základě výkonů, 

které si přinesli již z loňského soustředění. Každé zlepšení bylo odměněno energetickou 

vzpruhou. V tomto týmu bylo 8 nováčků z celkového počtu 16 hráčů. Všichni chtěli trénovat a 

trénovali s chutí. Nikdo nefňukal, že už nemůže. Intenzivně se trénovalo až do poslední 

tréninkové jednotky.  

U17 - U15: náplní bylo taktéž rozvíjení basketbalových dovedností podle schopnosti 

jednotlivých hráčů. Tito hráči neměli jen praktická cvičení, ale i teoretickou přípravu na 

následující sezónu. Vrcholem fyzické přípravy byla stejná soutěž, kterou mají již tradičně 

hráči starší „Iron Man“. 

U19: nejstarší věková kategorie trénovala hlavně fyzickou kondici. Vrcholem soustředění 

byla již tradičně soutěž „Iron Man“, ve které šlo o plavání a běh na čas. Letos opět přijelo na 

soustředění i několik mužů, se kterými odehráli U19 pár zápasů. 

Záporem soustředění byl obrovský nepořádek na 

chatkách. Mnohá upozornění a vyhrožování mamin-

kami na tento stav neměl vůbec žádný vliv. Náš 

nepořádek byl přímo úměrný počtu vos, kterých letos 

bylo opravdu hodně. Během soustředění jsme si hod-

ně užili koupání a poznali jsme, jak se trénuje v téměř 

tropických podmínkách.  

 

Šprtec 
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   Letošní soustředění probíhalo v historicky nejvyšších teplotách o průměru 33°C. Jídlo bylo 

tradičně velmi dobré, a kdo chtěl, mohl si přidat. Stejné pravidlo platilo i pro středeční 

grilování. 

   Ke kladům soustředění patří také vypracování 16 slohových prací na téma „Letošní 

soustředění“. Nikdo se na tuto disciplínu nevykašlal, a když opomeneme fakt, že děti po 

měsíci prázdnin zapomněly psát a dostatečně nebraly v potaz pravidla českého pravopisu, 

můžeme tuto aktivitu hodnotit jako zcela zdařilou.  

   Soustředění hodnotíme jako „velmi dobré“. 

 

Foto: M. Marcián                                                                                           Pavel Rafaj a Martin Jančík, 

T.J. Sokol Podolí 

 

 

 

● Turnaj v Židlochovicích 

 

   V sobotu 19. září 2015 pořádal Sokol Židlochovice (župa Jana Máchala) turnaj 

v basketbalu. Jednalo se již o druhý ročník tohoto turnaje a zároveň se jednalo také o 

přebory župy Jana Máchala. Protože basketbalově aktivních oddílů není v župě Jana 

Máchala dostatek, turnaje se kromě domácího A družstva Židlochovic zúčastnily i další 

pozvané týmy, a to Sokol Podolí (župa Vaníčkova) a Sokol Velkobílovičtí Drozdi (župa 

Slovácká) a ze Židlochovic startoval také tým veteránů. Sokol Podolí chtěl na tomto turnaji 

navázat alespoň na loňské umístění, kdy skončil na krásném druhém místě. To se podařilo a 

Sokol Podolí turnaj vyhrál. 

   Podolí zahájilo utkání se známým soupeřem, Velkobílovickými Drozdy. Bohužel tým 

Drozdů nebyl kompletní (ve Velkých Bílovicích začalo vinobraní) a muže doplnili mladší 

hráči, kteří teprve postupně získávají svoje herní dovednosti. Toho Podolí využilo na 

maximum a od začátku utkání diktovalo tempo hry, i když předvedená hra neodpovídala 

vůbec standardu, který Podolí dlouhodobě podává. Na všech podolských hráčích bylo vidět, 

že ještě nezačala sezóna, neboť hráči měli problém se na hřišti „vůbec najít“. Podolí tento 

zápas vyhrálo v poměru 51 : 29. 

   Hned po skončení tohoto utkání Podolí nastoupilo proti domácímu celku Židlochovice A. 

Toto utkání bylo již více o basketbalu. Tempo hry se zrychlilo a také se agresivněji bránilo. I 

přes mnohem lepší obranu se na útočné polovině více prosazovalo Podolí a postupně si 

zvyšovalo svůj náskok. Narůstajícímu bodovému náskoku do značné míry přispěl podolský 

hráč Antonický, který začal řádit na útočné polovině a body připisoval hned po 3. Antonický 

střílel s vysokou úspěšností, kdy z 9 pokusů trefil 8 tříbodových košů. Na takovou smršť 

nestačili židlochovičtí reagovat. Domácí postupně zkoušeli měnit obranu, avšak na to jim 

trojkou vždy odpověděl jiný hráč z Podolí. Po střeleckém koncertu Podolí zvítězilo i ve 

druhém zápase 30 : 59. 

   Podolí mělo poté dva zápasy volno. Většina hráčů toho využila a šla se podívat na 

židlochovické náměstí, kde nakonec všichni hráči skončili v cukrárně. Posledním soupeřem 

pro podolské hráče byl celek veteránů ze Židlochovic. Jak již trenér a asistent mužů ví, 

veterány nelze podceňovat v žádném týmu. Obavy trenérů se naštěstí nepotvrdily. Muži 

z Podolí sice špatně bránili, ale snadno se prosazovali v útoku. Veteráni z Židlochovic i proti 

Podolí předvedli několik krásných akcí, ovšem to na Podolí nestačilo. V posledním utkání 

zvítězilo Podolí 32 : 9. 
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Turnaj měl velice slušnou úroveň a lze ho hodnotit velmi dobře. Po dlouhé době bylo vidět 

větší nasazení hráčů a jako příprava pro soutěže těchto týmů byl turnaj výborný. Za Podolí 

zde startoval i Hrabec, který poprvé nakoukl do „velkého“ basketbalu a jeho výkon byl až 

překvapivě dobrý. Na turnaji dostali všichni hráči dostatek minut, neboť turnaj byl především 

přípravou na sezónu.  

 

VÝSLEDKY       KONEČNÉ POŘADÍ 

Židlochovice A – Židlochovice veteráni  38 : 24  1. Sokol Podolí 

Podolí – Velké Bílovice    51 : 29  2. Sokol Židlochovice A 

Židlochovice A – Podolí    30 : 59  3. Sokol Velkobílovičtí Drozdi 

Židlochovice veteráni – Velké Bílovice  27 : 34  4. Sokol Židlochovice - veteráni 

Židlochovice A – Velké Bílovice   57 : 26 

Podolí – Židlochovice veteráni   32 :   9 

 

STŘELCI PODOLÍ:  Kadlčík D. 43 bodů Rafaj  10 bodů 

Antonický 41  Kadlčík R.   8 

  Bartoš   18  Hrabec    6 

   Žondra  11  Mertl    5 

 

 

Účastníci turnaje 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Vítězný tým Sokola Podolí 

 

Martin Jančík 

T.J. Sokol Podolí 
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SOKOL BUČOVICE – VOLEJBAL 

 

 

 

● Devadesát roků volejbalu v Bučovicích 

 

V červenci 2015 oslavili volejbalisté Sokola Bučovice devadesát roků trvání oddílu.  

Volejbal se v našem městě objevil někdy v roce 1925, kdy učitelé místního gymnázia 

zařazovali tuto hru do hodin tělesné výchovy. Žáci si tento sport natolik oblíbili, že ho přenesli 

do Sokola, vybudovali dva hliněné kurty a denně pilně trénovali. Hrála mládež i dospělí. 

Soutěže organizoval Sokol formou turnajů, nejprve župní přebory, dále mezižupní přebory, 

přebory Moravy a přebory republiky. Největšího úspěchu dosáhlo v tomto období družstvo 

žen, které se v roce 1939 probojovalo až do protektorátních přeborů Čech a Moravy. Přebory 

probíhaly v Praze ve Strakově akademii, dnešním úřadu vlády. Volejbal se hrál po celou 

dobu trvání války.  

Po zákazu Sokola v roce 1941 přešla činnost oddílu do SK Bučovice, po osvobození se oddíl 

vrátil zpět pod křídla Sokola. Činnost oddílu pomalu ustávala, až v roce 1951 ustala docela. 

Volejbal se v tomto období hrál pouze rekreačně. K obnovení činnosti oddílu došlo v roce 

1960, kdy soutěže hrálo nejprve družstvo dorostenek a žen, později se přidaly i mužské 

složky. Úspěšnější v tomto období byla ženská družstva, která pravidelně hrála krajské 

přebory I. i II. třídy. Muži hráli okresní přebor a teprve v roce 1978 se probojovali do 

krajského přeboru.  

 

Po obnově Sokola se oddíl přihlásil k sokolským tradicím a přešel do obnovené Tělocvičné 

jednoty SOKOL Bučovice. K výkonnostnímu růstu družstva mužů došlo až příchodem 

Zbyňka Čížka do trenérské pozice. Ten vybudoval silný, konkurenceschopný tým. Družstvo 

se postupně probojovalo až do třetí nejvyšší soutěže, druhé ligy, kdy několikrát tuto soutěž 

vyhrálo, naposledy v letošním roce. Výkonnost ostatních družstev bohužel postupně klesala, 

až v letošním roce jak družstvo žen, tak i B družstvo mužů hrají pouze okresní soutěže. Snad 

jen částečnou náplastí v tomto roce bylo vítězství žáků v okresním přeboru.  

Vlastního setkání se v sobotu 4. července zúčastnila celá řada bývalých i současných členů 

oddílu. Oslavy byly zahájeny netradičním volejbalovým turnajem, kdy v jednom družstvu 

nastoupili vedle sebe veteráni, ženy, druholigoví borci i začínající volejbalisté. Takto 
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vytvořená čtyři družstva sváděla v úmorném, horkém počasí, urputné boje. Nebylo důležité, 

kdo zvítězil, ale to, že volejbal všechny bavil a hru si užívali i sedmdesátiletí veteráni. 

V odpoledních hodinách proběhla za účasti předsedy Jm Českého volejbalového svazu pana 

Štěpána Říhy, místostarosty Vaníčkovy župy br. Pavla Rafaje, starosty města Bučovice pana 

MUDr. Radovana Válka a starosty T.J. Sokol Bučovice br. Petra Hanáka vernisáž výstavy 

fotografií a křest almanachu. Výstava i almanach mapují činnost oddílu od počátku tohoto 

sportu v našem městě až do dneška. Při této příležitosti místostarosta župy bratr Pavel Rafaj 

předal bronzový odznak ČOS br. Janu Forejtkovi za dlouhodobou a obětavou činnost ve 

prospěch sokolského hnutí. Na následném slavnostním shromáždění byli představiteli města 

ocenění významní bývalí i současní příslušníci oddílu. Závěrem slavnostního dne bylo 

přátelské posezení s hudbou a tancem.   

 

 

 

 

 

 

● Žáci Sokola Bučovice přeborníky okresu 

 

V neděli 14. června 2015 proběhlo na kurtech Orla Vyškov závěrečné kolo okresního 

přeboru žáků a žákyň ve volejbale. Soutěž se hrála turnajovým způsobem. Za parného 

letního počasí nastoupilo naše družstvo proti žákům Holubic, žákyním Vítovic A a žákům 

Vyškova. Za žáky Sokola Bučovice v turnaji nastoupili: Lukáš Kubíček, Vojta Pajtl, Ondra 

Janega, Bert Budík, Vilda Gottwald, Honza Zbytek, Štěpán Bílek, Jakub Tichý a Honza 

Zbožínek. Na celkovém úspěchu se dále podíleli Matyáš Žert, Aleš Handrla a David 

Rybnikář. Trenéry družstva byli Martina Žertová a Jan Forejtek 
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Výsledky posledního kola:   Bučovice (H) -  Holubice     2 : 1  (16, -23, 9) 

                                              Bučovice (H) - Vítovice A   2 : 0  (24, 16) 

                                            Bučovice (H) - Vyškov (H)   2 : 0  (18, 16)   

 

 

CELKOVÉ POŘADÍ OKRESNÍHO PŘEBORU: 

 

1. Sokol Bučovice (H)          67 bodů 6. Sokol Šlapanice  34 bodů  

2. Sokol Vítovice A            59   7. Sokol Vítovice B  17 

3. Orel Vyškov (H)                51  8. Orel Vyškov C  16 

4. Orel Křenovice               45  9. Sokol Bučovice A - nehodnocen, v průběhu  

5. Volejbal Holubice   39     soutěže odstoupil 

 

Vítězné družstvo žáků Sokola Bučovice 

 

 

 

 

 

● 25. ročník Družebního turnaje  

  

Již čtvrt století trvá družba mezi volejbalisty saské Grimmy a Bučovic.  

Vše začalo v roce 1989. Při návštěvě fotbalistů Grimmy v Bučovicích přišel za tehdejším 

předsedou oddílu volejbalu zástupce volejbalistů z Grimmy s pozvánkou k účasti našich 

volejbalistů na turnaji v Grimmě. A tak ještě v témže roce odjela spolu s fotbalisty do Grimmy 

také volejbalová družstva mužů a žen. Od této doby se pravidelně setkávají volejbalisté obou 

oddílů na turnajích v Grimmě a Bučovicích.  
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V letošním, již 25. ročníku Družebního turnaje, se v soutěži mužů představila čtyři družstva, 

v soutěži žen pak družstev pět. A tak v sobotu 15. srpna probíhaly na kurtech T.J. Sokol 

Bučovice urputné volejbalové bitvy, kterým neubralo na intenzitě ani horké letní počasí. 

V turnaji mužů obhájili loňské vítězství volejbalisté Sokola Orlovice před domácím B 

družstvem, Sokolem Marefy a HSV Grimma. V turnaji žen dominovalo domácí A družstvo, na 

dalším pořadí pak skončily ženy Orlovic před B družstvem Sokola Bučovice, Sokolem Marefy 

a HSV Grimma. Závěrečné vyhlášení vítězů a přátelské družební posezení za přispění 

hudební skupiny pánů Janegy a Šebesty proběhlo v zahrádce restaurace Kaťák. Zábava se 

protáhla až do časných ranních hodin.  

 

VÝSLEDKY 

TURNAJ MUŽŮ:  

Bučovice – Orlovice   1 : 2                  Pořadí: 1. Sokol Orlovice 6 : 3   6  

Grimma – Marefy      0 : 2    2. Sokol Bučovice B 4 : 4   4 

Bučovice – Marefy     2 : 0    3. Sokol Marefy  3 : 4   4 

Grimma – Orlovice    1 : 2    4. HSV Grimma  3 : 5   4 

Bučovice – Grimma  1 : 2 

Marefy – Orlovice      1 : 2 

 

 

TURNAJ ŽEN:        

Orlovice – Marefy        2 : 0         Pořadí: 1. Sokol Bučovice A 8 : 0   8       

 Bučovice A – Grimma   2 : 0   2. Sokol Orlovice 5 : 3   5 

          Bučovice B –Marefy        2 : 0   3. Sokol Bučovice B 4 : 4   4 

         Orlovice – Grimma          2 : 0   4. Sokol Marefy  2 : 6   2 

          Bučovice A – Bučovice B  2 : 0   5. HSV Grimma  1 : 7   1 

     Marefy – Grimma            2 : 0 

Orlovice – Bučovice B      1 : 1 

  Bučovice A – Marefy       2 : 0 

      Grimma – Bučovice B      1 : 1 

    Orlovice – Bučovice A      0 : 2 

 

 

Jan Forejtek, 

T.J. Sokol Bučovice 
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● Memoriál Vladimíra Spirita 
 
V sobotu 22. srpna 2015 za nádherného volejbalového počasí proběhl již 12. ročník 
Memoriálu ing. Vladimíra Spirita. Po úvodním zahájení a předání drobných dárků paní 
Spiritové proběhlo dodatečné předání ocenění k 90. výročí bučovického volejbalu paní 
Heleně Hezinové (Švelanové) a Petru Šafářovi (za práci jeho otce). Pak již začaly samotné 
boje ve skupinách.  
Kromě domácích bučovických volejbalistů se turnaje zúčastnila družstva z Brna, Ostravy, 
Prahy, Prešova, Prievidze, Ústí nad Labem a Zlína.  
Vítězem se stal největší favorit, loňský mistr slovenské extraligy VK Mirad PU Prešov, druhé 
místo získalo družstvo Fatry Zlín a volejbalisté Sokola Bučovice poprvé ve dvanáctileté 
historii turnaje vystoupali na bednu a skončili třetí. 
Tímto turnajem A družstvo mužů zakončilo letní část přípravy a od září se přesune do haly. 

 
Zbyněk Čížek, 

T.J. Sokol Bučovice 

 
 

 

Vítězný tým z Prešova 
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SOKOL VINIČNÉ ŠUMICE 

 

● Korfbal  

 

Na nevyužívané ploše vedle fotbalového hřiště byly v červenci zabudované tyče s koši na 

korfbal. Korfbal je kolektivní míčová hra, v níž proti sobě hrají dvě družstva. Mohou ji hrát 

dohromady děvčata a hoši, malí i velcí, šikovní a méně šikovní. Každý, pokud má zájem, si 

může najít prostor pro své uplatnění. Jde o pohyb bez míče. Naběhnout si do prostoru, kam 

směřuje přihrávka. Oklamat pohybem soupeře. Umění přihrát a chytit míč. Trefit se míčem 

do koše na tyči. Korfbal poprvé na tomto hřišti hrály děti fotbalových přípravek o prázdninách 

na týdenním soustředění. Nejmladšímu bylo šest a nejstaršímu dvanáct let. 

Korfbal se hraje jak na národní tak i mezinárodní úrovni. Jeho pravidla jsou na několika 

desítkách stránek. Šumická varianta byla upravena a zjednodušena tak, aby nebyla 

omezována účast hráčů v důsledku věku a počtu. Například na obou tyčích není jeden, ale 

dva koše – obruče. Jeden je výše pro starší a zdatnější hráče a druhý je nižší pro malé a 

méně zdatné. Pro ty, kteří se chtějí především pobavit, mohou být vodítkem následná 

zjednodušená pravidla: 

1. Hřiště je rozděleno středovou čárou na polovinu 

obrannou a útočnou. 

2. Kapitáni losují. Kdo vyhraje, ten určí, který z nich 

jako první rozdělí své hráče na útočníky a obránce. 

Jakmile je první družstvo rozděleno, rozdělí se to 

druhé. 

3. Obránci nesmějí opustit polovinu hřiště s vlastním 

košem, útočníci nesmějí opustit útočnou polovinu. 

 4. Hru zahajuje útočník, který hází míč od středové 

čáry svému obránci. 

 5. Míčem se pouze hází. Nesmí se driblovat, odbíjet, 

kutálet nebo kopat. 

 6. Kdo se míče první dotkne, toho je. Ostatní hráči 

se musí od hráče s míčem vzdálit na tři kroky. 

7. Hráč s míčem nesmí chodit, nesmí si jej sám sobě 

přihrávat. Musí přihrát nebo vystřelit na koš. 

8. Při porušení pravidel a nesportovním chování je 

přerušena hra a míč získává družstvo, které bylo                                 

poškozeno. 

 9. Družstvo, které trefilo koš, získává bod a druhé mužstvo zahajuje hru (viz bod 4). 

10. Jakmile je součet bodů obou mužstev sudý, dochází k výměně hráčů u obou mužstev. 

Obránci se stávají útočníky a útočníci jdou na polovinu obránců. 

 

Pro naučení je vhodné hrát s jedním míčem. Je-li však více hráčů a pravidla již znají, je 

možné hrát se dvěma míči současně. Přitom má-li být zahájena hra podle bodu 4, má každé 

družstvo jeden míč. Hráč nemůže mít v držení víc jak jeden míč. Hra získá na rychlosti a na 

hřišti nastane výrazně větší pohyb. Zvýší se počet kontaktů s míčem na jednoho hráče a 

hráči musí rozdělit svou pozornost na dva míče. A hlavně je docíleno více bodů. 

 

       Mojmír Ryška, 

 trenér přípravky oddílu kopané 
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● Sportovní oslava Mezinárodního dne dětí  

 

T.J. Sokol Viničné Šumice každoročně pořádá k Mezinárodnímu dni dětí sportovní odpoledne 

spojené s dětskou poutí. Letos se k nám připojili i členové místního Svazu dobrovolných 

hasičů a oživili sportovní klání o další disciplínu. 

Počasí nám přálo a tak v neděli 14. června ve 14 hodin po společném nástupu dětí na 

fotbalovém hřišti se začalo soutěžit. Děti skákaly z místa s kufrem, lovily rybičky, zdolávaly 

překážky, házely míčkem do terčů, házely kroužky na cíl, ale největším lákadlem bylo hašení 

domečku pod odborným vedením hasičů. Ani jim nevadilo, že byly trochu promáčené. V 

pěkném a teplém počasí se rychle usušily. Za všechny splněné úkoly dostávaly pouťové 

peníze, které utrácely na stánku za široký sortiment pouťového zboží. Vyhrály všechny děti 

od nejmenších čtyřletých až po starší nad deset let, takže vládla spokojenost i u těch méně 

zdatných a šikovných. 

 

 

Odpoledne se tedy velmi vydařilo a děti i rodiče byli spokojeni. Finančně přispěly místní 

organizace, a to Český zahrádkářský svaz a Sbor dobrovolných hasičů, oddíl kopané, který 

dbal na to, aby všichni účastníci dodržovali pitný režim, také rodiče a všichni ostatní 

dobrovolníci, kteří pomáhali při zajišťování soutěží. 

Na závěr co jiného než si přát, abychom se příští rok ve zdraví, pohodě a s dobrou náladou 

opět sešli. 

Ludmila Nedorostková 
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● Noční pochod 

 

Do konce prázdnin chyběly čtyři dny a turistický kroužek Sokola ve Viničných Šumicích se 

rozhodl uspořádat pro děti noční pochod. V pátek 28. srpna v 18 hodin na startu u školy byli 

jen bratr Ladislav Šedý a sestry Jarmila Komůrková a Ludmila Nedorostková. Už to 

vypadalo, že na pochod půjdou jen ti tři. Obavy však byly zbytečné. Během deseti minut se 

sešlo asi čtyřicet dětí a tak se mohlo vyrazit na trať. Do ulice Hradská, která vede do kopce 

k lesu, se dospělí za pořádného vedra sotva plazili, ale děti vedro nevedro nasadily vysoké 

tempo, takže musely být brzděny. Tak jako loni závěr kolony tvořily holky Bočkovy s malým 

Ondrou na kočárku a sestra Komůrková, aby zachraňovaly padlé, raněné a zatoulané 

účastníky. 

Aby se děti po cestě nenudily, plnily drobné úkoly a zhruba po půldruhé hodině značně 

žíznivé a vyhládlé dorazily na hřiště Pod lesem. Tam už čekali s občerstvením členové oddílu 

nohejbalu i s připraveným ohništěm, takže se mohlo hned opékat. Pochodníci dostali sladkou 

odměnu a pak už to bylo pod lesem jako ve včelíně. Děti se vyřádily, dospělí si popovídali a 

přátelské posezení vydrželo do pozdních večerních hodin. 

Myslím, že opět jeden hezký závěr dne se vydařil. Tak na shledanou za rok! 

Ludmila Nedorostková 

 

● Nohejbalový turnaj VIN-ŠUM-KAP  

 

Letošní ročník nohejbalového turnaje VIN-ŠUM-KAP se odehrál za krásného slunečného 

počasí v sobotu 19. září 2015 na hřišti Pod lesem. Turnaje se zúčastnilo sedm družstev, čtyři 

přespolní a tři místní. Z těch přespolních to byla dvě družstva z Pozořic a po jednom z Víto-

vic a Líšně. Z domácích se zúčastnila družstva Vinopa „B“, Sršni a Pošukov. 

Velký počet diváků se postaral o mohutné povzbuzování nejen domácích hráčů, ale i 

přespolních soupeřů. Zdařilé zákroky hráčů byly odměňovány potleskem. Potěšení ze hry 

měli jak hráči, tak i diváci. 

Naše nejúspěšnější družstvo Vinopa „B“ skončilo na třetím místě, druhou pozici obsadilo 

družstvo Líšně a první cenu vybojoval tým z Vítovic. 

Po celý den bylo zajištěno bohaté občerstvení včetně výborného kotlíkového guláše 

uvařeného na místě kulinářským specialistou Petrem Formánkem. Po slavnostním vyhlášení 

výsledků a předání cen nastala volná zábava. V dobré náladě se protáhla až do pozdních 

večerních hodin. 

Do dalších ročníků nohejbalových turnajů přejeme všem hráčům i divákům nevšední herní 

zážitky. Sportu zdar a nohejbalu zvlášť! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Drápal, oddíl nohejbalu 
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SOKOL BRNO V 

  
Letní dětský tábor vyrazil na moře s piráty 
 
V  termínu 9. - 22. srpna jsme pořádali ve spolupráci se Sokolem Brno V již tradiční dětský 
stanový tábor. Letos jsme se ocitli v novém tábořišti v Bystřici nad Pernštejnem, které 
disponuje velmi kvalitním a bohatým vybavením tábora (nově opravená dřevěná jídelna, 
herna, nadstandardně vybavená polní kuchyně) a leží u malého potůčku Bystřičky uprostřed 
krásné přírody. Letos se tábora zúčastnilo 31 dětí ve věku 6-15 let a 12 vedoucích, do svých 
řad jsme přivítali 6 nových praktikantek, které z dětského věku už vyrostly. 
Děti 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 pirátské zátoky, v jejíž blízkosti se údajně měl ukrývat 

obrovský poklad. Děti tedy přesvědčily místní piráty, aby se s nimi vydali na plavbu a honbu 

za bohatstvím. Před dalekou cestou bylo potřeba sehnat i vybojovat spoustu surovin, naučit 

se základním pravidlům žití v přírodě jak na moři, tak na souši. Na různých ostrovech jsme 

poznali všelijaké domorodce a postupně se od nich dozvídali indicie, kudy k pokladu. Avšak 

ve chvíli, kdy byla truhla zlaťáků konečně na dohled, se kolem lodi objevily zrádné Sirény, 

které omámily kapitána i všechny starší piráty. Ti dětem poklad ukradli a zmizeli s ním v moři. 

Loď byla rozbitá o skaliska a zdálo se, že je vše ztraceno, když vtom si děti všimly láhve, 

která z moře vyplavala a v níž ležel vzkaz, který vysvětloval, že toto byla pouze malá část 

pokladu, který je mnohem lépe ukryt ještě o něco dále. Pro další informace měly děti za úkol 

najít kmen Amazonek, který dle zprávy sídlil poblíž nedaleké Olešnice. 

Táborníci velmi brzo zjistili, že se jedná o tradiční putovní výlet. Letos nám počasí přálo a 

sluníčko nás provázelo po oba dny. K přespání jsme si vybrali rozhlednu u Olešnice, která by 
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nám dobře posloužila i při nepřízni počasí, což však nebylo potřeba. Tam jsme opravdu 

potkali Amazonky, které nám poradily, kudy dál.  

Po návratu do tábora však děti čekalo nepříjemné překvapení. Tábor se ocitl v zajetí 

královské armády. Vojáci obléhali celý tábor, pořádali vojenský výcvik a malí i starší piráti 

upadli do zajetí. Aby se dostali z vězení, museli projít náročnou cestou plnou všelijakých 

nástrah a nakonec deaktivovat alarm. Protože se to všem letkám podařilo, oslavovaly děti 

večer znovunabytou svobodu na táborové diskotéce s živou hudbou. 

Poté už jim tedy nic nebránilo se plně soustředit na hledání pokladu. Dobyly v přístavu novou 

loď, naučily se ji správně kormidlovat a opět vypluly na moře. Po zdolání různých nástrah a 

pastí se těsně před cílem doplavily do Bermudského trojúhelníku. Kompas se začal motat, 

loď začala plout v kruzích, námořníci i piráti dostali halucinace a museli najít lék na 

uzdravení. Pak se hned zdálo vše jasnější. K pokladu vedla kouzelná truhla, která se však 

nacházela na tajném ostrově a byla neskutečně drahá. Děti proto v závěrečné etapě musely 

odhalit, kde se onen ostrov nachází a v obchodovací hře si na truhličku vydělat. Postupně se 

to všem podařilo a vykopat poklad už byla otázka chvilky.  

Poslední den byl naplněn tradičním křtěním nováčků, jarmarkem, dražbou, rautem a 

slavnostním táborákem.  

Letošní tábor se opravdu vydařil jak po stránce programu a zábavy, tak i velmi přátelského 

kolektivu dětí i dospělých. Pouze jednou ho narušila nepřízeň počasí ve formě deště, kterou 

jsme ale úspěšně přestáli v suchu jídelny a herny a zpětně vzato nás, děti i celý kolektiv vždy 

posílila. A nějaká bouře přece k plavbě na moři patří. Již v těchto dnech se začínáme 

připravovat na další ročník a doufáme, že bude minimálně stejně tak vydařený jako ten 

letošní. K naší lítosti se příští rok tábořiště v Bystřici nad Pernštejnem stavět nebude, už teď 

se ale těšíme na nově vybrané tábořiště v Žirovnici. Pozitivní zpětné ohlasy dětí a rodičů i 

nás ujistily, že čas a energie, kterou do tábora všichni vkládáme, má smysl a mnohonásobně 

se nám vrací ve formě krásných zážitků a pocitu dobře odvedené práce.  

Za sokolské táborníky 

Monika Staňková 

 

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

 

 
 

N A B Í D K A 

T.J. Sokol Brno V nabízí k bezúplatnému převodu dosud nepoužívanou  

TRAMPOLÍNU (310 x 230 x 85,5 cm). 

Bližší informace podá ses. Marie Pošmůrná (e-mail marie.sop@seznam.cz) 

 

 

 

mailto:marie.sop@seznam.cz
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SOKOL KRÁLOVO POLE 

 

Erbovní slavnosti 

 

Předposlední zářijový víkend ovládly park na Slovanském náměstí 

v Králově Poli již 25. Erbovní slavnosti, které letos připomněly 107. výročí 

udělení městského znaku Královu Poli v roce 1908 a 110 let od povýšení 

Králova Pole na město. 

Erbovních slavností se již tradičně zúčastnila také naše sokolská jednota. 

K bohatému programu jsme přispěli nejen vystoupením na pódiu, kde 

mladší žákyně předvedly skladbu Autíčko vytvořenou a nacvičenou ses. 

Eliškou Šrubařovou k příležitosti Sokolského Brna, ale také stánkem, kde 

T.J. Sokol Královo Pole zapojil kolemjdoucí děti do různorodých pohybových aktivit. Děti 

nejrůznějších věkových kategorií si mohly na několika zábavných stanovištích vyzkoušet své 

pohybové dovednosti a obratnost. Podle počtu vydaných startovních lístků soudím, že naše 

disciplíny byly pro všechny lákavé a zcela jistě se líbily. Věřím také, že jsme ve velké 

konkurenci dokázali přispět k propagaci jak našich oddílů, tak i Sokola jako takového. Už 

nyní se těšíme na další ročník této slavnostní události. 
Lada Pitrová, 

T.J. Sokol Královo Pole  

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Zemřel bratr Jaroslav JANKO  

 

JUDr. Ing. Jaroslav Janko zemřel po krátké nemoci dne 23. července 

2015 ve věku 94 let.  

Ještě na minulém sletu v našich řadách cvičil, byl obdivuhodně vitální 

jak po stránce psychické tak fyzické. V sokolském stejnokroji a se šavlí 

pochodoval v čele slavnostního průvodu Prahou.   

Cvičit začal v jednotě Sokola Telnice, když mu bylo 11 let. I když prožil 

většinu života v sousedním Újezdu u Brna, nikdy na Telnici nezapomněl 

a byl jejím velkým přítelem. Tak jsme ho také znali a vážili si ho.  

Telniční sokolové stáli čestnou stráž u jeho rakve při posledním 

rozloučení na újezdském hřbitově. Nezbývá než vzpomínka na vše 

dobré co po sobě zanechal, a nebylo toho málo. Jeho angažovanost 

nejen v sokolství byla příkladná. Odešel přítel, dobrý člověk a věrný 

sokol. Čest jeho památce.  

                                                                                                

  

 

Za telnické sokolstvo     

Jiří Netolický 
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Zemřel bratr Jan PŘIDAL 

 

"Budu ještě cvičit! Včera jsme cvičili v Přerově. Mne to udržuje v takové 

tělesné a duševní kondici. Mám sice kdovíjaké potíže, mně to ale nevadí. Já 

dosychám jak strom. Je to přeci samozřejmé a zákonité, že tady nemůžu být 

pořád. Za to, co jsem odvedl pro společnost, budu odcházet s dobrým 

vnitřním pocitem." 

(Jan Přidal v rozhlasové relaci před XV. všesokolským sletem v roce 2012.) 

 

Dne 31. srpna 2015 zemřel bratr Jan Přidal, dlouholetý starosta 

Sokolské župy Prostějovské a čestný člen předsednictva župy. Bylo 

mu 94 let. 

 

Jan Přidal se narodil v zemědělské a sokolské rodině 1. května 1921 ve Vřesovicích u 

Prostějova. Po absolvování obecné a měšťanské školy navštěvoval ještě Zimní hospodář-

skou školu v Prostějově. Od pěti let cvičil v Sokole a již jako dorostenec se stal náčelníkem 

jednoty. 

Po okupaci Československa v roce 1939 se Jan Přidal, stejně jako mnozí další sokolové, 

zapojil do odbojové organizace JINDRA. Jedna odbojová skupina byla ustavena také ve 

Vřesovicích a jejími členy byli kromě Jana i jeho tři bratři. Jan Přidal byl v únoru 1944 zatčen 

gestapem a vězněn v Brně v Kounicových kolejích. Rok nato se dostal do koncentračního 

tábora Flossenbürg, který byl 23. dubna 1945 osvobozen. 

Po válce se hned zapojil do obnovy Sokola a po roce 1950 těžce nesl, že byl Sokol opět 

zakázán. Ale dál vedl tělovýchovnou jednotu po sokolsku a věřil, že se Sokol obnoví. 

Po listopadu 1989 se Jan Přidal výraznou měrou podílel na obnovení Sokola a na sjezdu 

v lednu 1990 byl zvolen do předsednictva České obce sokolské. Současně se stal starostou 

tělocvičné jednoty ve Vřesovicích a krátce nato i starostou Sokolské župy Prostějovské, kde 

působil 12 let. Ve výboru ČOS byl iniciátorem zbudování pamětní desky popraveným činov-

níkům ČOS a památníku odboje v Tyršově domě, které také významně finančně podpořil. 

Jako předseda prostějovské odbočky Masarykovy společnosti se zasloužil o obnovení 

pomníku T. G. Masaryka v Prostějově a o zhotovení pamětní desky 86 popraveným sokol-

ským odbojářům z Prostějovské župy. Aktivně se zúčastnil sokolských sletů v letech 1994, 

2000, 2006 a také, jako jednadevadesátiletý, XV. všesokolského sletu v Praze v roce 2012.  

Ještě letos počátkem června jsme ho mohli spatřit na čestné tribuně při Sokolském Brnu.  

ČEST JEHO PAMÁTCE. 

Helena Ryšková, vzdělavatelka župy 

Zdroj: J. Přidal: „Sokolský odboj na Moravě 1939-1945“                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2012 vyšla kniha „Sokolský odboj na Moravě 1939 – 1945“, jejímž 

autorem je Jan Přidal s kolektivem spoluautorů. Soustředili zde informace 

z různých archivů a dali tak dohromady celý moravský odboj Jindra.  
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Vzpomínka na sokola Františka Pavlíka 

 

Dovolte vzpomenout jednoho z nás, bratra Františka Pavlíka  

(*6. 8.1885 v Ořechově u Brna, †2. 10. 1905 na prahu Besedního 

domu v Brně). 

V letošním roce uplynulo 130 roků od jeho narození a 110 roků od 

jeho násilné smrti. Dožil se pouhých 20 let.  

František Pavlík byl obětí národnostních bojů s Němci. Při 

demonstraci za vznik české univerzity v Brně byl probodnut 

německým vojákem na schodišti Besedního domu. Byl mu 

vystrojen pohřeb, jaký Brno nezažilo. V čele šedesátitisícového 

průvodu, který se řadil u Besedního domu, kráčeli sokolové. Za Sokol se nad jeho rakví 

rozloučil dr. Pluhař, který Fr. Pavlíka označil za vzor sokolských ctností.  

Na tuto tragédii v Brně reagoval i Leoš Janáček a věnoval mu klavírní skladbu. Na Besedním 

domě byla Františku Pavlíkovi odhalena pamětní deska a ze sbírek českých občanů byl na 

jeho hrobě na brněnském Ústředním hřbitově postaven krásný pomník s nápisem: 

 

Prostý český dělník, 

který měl pohřeb královský 

             a k jeho hrobu pohlíží celá vlast, 

neboť padl v boji za myšlenku 

krásnou a velikou. 

Za právo národa. 

   ČEST JEHO PAMÁTCE                                                                                                

 

 

Pomník na Ústředním hřbitově  

a pamětní deska na nároží Besedního domu 

       

 

 

Eva Kořalníková, T.J. Sokol Telnice 

(Redakčně upraveno)  
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Sokolovna v Brně - Židenicích 

Pozemek na stavbu sokolovny na 

Dobrovského ulici (nynější Gajdošova) 

zakoupil za 3 255 zlatých židenický 

mlynář, bratr Albín Lacina. Slavnost 

položení základního kamene ke stavbě 

sokolovny se konala 30. srpna 1896 – 

základní kámen daroval pan Emil 

Dvořák z Křetína.  

Nadále se cvičilo v pronajatých sálech 

židenické hospody U Potácelů, na 

Staré osadě u Zapletalů, U Pavlovců. 

Výbor však stále usiloval o stavbu 

sokolovny. Ve vypsaném konkursu 

zvítězil návrh stavitele bratra Novotného, plány stavby navrhl stavitel br. Václav Lefner. V 

dubnu 1907 začaly první výkopové práce a 12. října téhož roku byl předán ke cvičení sál. 

Dne 27. června 1908 byla nová sokolovna slavnostně otevřena. Oslavy trvaly 3 dny. 

Zahájením byl slavnostní večer, v neděli zazněly slavnostní fanfáry, byli uvítáni hosté a 

následovala prohlídka budovy. Na slavnostní schůzi promluvil br. Josef Hirt o patnáctileté 

historii jednoty. Po obědě prošel od Besedního domu slavnostní průvod a ve čtyři hodiny 

odpoledne se konalo veřejné vystoupení župy Rastislavovy (prostná, vzorná družstva, 

jednota Židenice s palcátem, společné skupiny). Po cvičení se konal koncert a večer ve 

dvoraně taneční vínek. V pondělí odpoledne byla Národní slavnost s programem a kapelou 

br. Kopáka. Ke slavnostem byl vydán pamětní list. 

Stará budova s průčelím do Gajdošovy ulice stojí stále. Pozemek nové přístavby byl tenkrát 

volný, s vchodem na cvičiště. Sál byl velký, prostorné jeviště, kolem sálu galerie (po 

leteckém náletu za II. světové války byla odstraněna). V nové sokolovně se rychle rozvíjel 

život. Jednota ale měla velké dluhy, které vznikly stavbou. Ve snaze o jejich splacení začala 

pronajímat sál a uvažovala o zřízení kinematografu.  

Za 1. světové války bratři nastoupili vojenskou službu, sestry ošetřovaly raněné. Po zabrání 

sokolovny pro vojenské účely se sestry staraly o pokračování cvičení v tělocvičnách na 

školách. Jednota nemohla splácet dluhy, otevřela proto ve své režii hospodu a o úklid, 

čistotu a čepování piva se starali dobrovolníci z řad členstva. Radostnější byl rok 1918, kdy 

přišla vytoužená svoboda.  

V roce 1919 byly Židenice připojeny k Brnu. Židenický Sokol uctil památku bratří, kteří padli 

ve válce, a uvítal vítězné legionáře. V roce 1922 začala nová aktivita jednoty ve svobodné 

republice - byla získána filmová koncese. První film byl promítán 23. března 1922. Hrály se 

němé filmy s hudebním doprovodem. Kino se stalo dobrým zdrojem příjmů. 

Bylo rozšířeno cvičiště, jednota pravidelně pořádala veřejná cvičení, plesy, akademie, 

odpolední čaje pro mladé, veselice, kterými žila celá židenická veřejnost. V zimě se na letním 

cvičišti bruslilo. V roce 1930 bylo sokolské kino ozvučeno a bylo největším zdrojem příjmů. 
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Nové kino „Hvězda“ bylo velmi navštěvované. Velkou akcí roku 1932 bylo založení parku 

naproti sokolovně (bývalý hřbitov). Ke stému výročí narození Dr. Miroslava Tyrše byl park 

nazván Tyršovým a do parku byla umístěna busta zakladatele Sokola. 

Za okupace během II. světové války byl Sokol jako organizace zrušen, majetek zabaven, jen 

kino Hvězda zůstalo v provozu. Při velkém náletu na Brno 20. listopadu 1944 bylo v Žide-

nicích mnoho zásahů. Bomby padly také na kinosál a prohnul se jeho strop. V přísálí 

tělocvičny se skrývalo 250 lidí, naštěstí díky pevnosti stavby, kterou provedl stavitel Srba, 

byli tito lidé zachráněni. Dne 25. dubna 1945 byly Židenice osvobozeny východní armádou. V 

Sokole hned začal nový život, bylo obnoveno cvičení, strop byl podepřen a opravena 

zborcená stěna sálu. Kino se ale již neobnovilo. 

Helena Ryšková 

Zdroj: Internetové stránky Sokola Židenice 

 

 

● Sokolovna ve Viničných Šumicích 

 

Původní sokolovna ve Viničných Šumicích byla postavena v roce 1926. K této stavbě bylo 

v roce 1946 přistavěno přísálí a tím byla rozšířena tělocvična. Činnost Sokola se stále 

rozvíjela a sokolovna přestávala vyhovovat. Proto bylo v roce 1958 rozhodnuto o jejím 

dalším rozšíření. Jenže v lednu roku 1960, ještě před dokončením přístavby, sokolovna 

téměř do základů vyhořela. Ještě v tomto roce se začalo se stavbou nové sokolovny, která 

byla v roce 1963 dokončena. 

                   Sokolovna v roce 1926                                       Slavnostní otevření v roce 1963 

 

Sokolovna ve Viničných Šumicích v roce 2014 

 

Zdenka Puklová, T.J. Sokol Viničné Šumice 
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● Sokolovna v Telnici  

 

Naše telnická sokolovna se může pochlubit tím, že má základní kámen z Kozího Hrádku, 

místa, kam se uchýlil a kde kázal mistr Jan Hus před svým odchodem do Kostnice. Kámen 

darovalo město Tábor a pochází ze schodů Kozího Hrádku. Při stavbě sokolovny byl zazděn 

do hlavního vchodu. Připomínáme si to zvlášť letos, v roce 600. výročí Husova upálení. 

V roce 1931, v době největší hospodářské krize se telničtí sokolové rozhodli postavit vlastní 

sokolovnu. Rozpočet činil 207.220 korun. Během dvou týdnů bylo vybráno 40.000 jako dar. 

Dále půjčena od jednotlivců částka 30.000 korun a ze záložny zajištěna půjčka 50.000 korun. 

Jednota měla být zatížena půjčkou celkem 140.000 korun, zbytek bylo nutno odpracovat, a 

to muži 300 hodin, ženy a dorost 100 hodin. Návrh sokolovny vypracovala firma Hůlka a 

Šťastník z Kroměříže, vedení stavby bylo zadáno firmě Jiráček ze Sokolnic. 

20. září 1931 byl položen základní kámen a proběhly základní poklepy. Slavnostní řeč 

pronesl bratr Slouka, prošel slavnostní průvod, zazpíval sbor ze Šlapanic a také byl 

uspořádán okresní turnaj v házené.  

Ještě během podzimu byly postaveny základy stavby, po mírné zimě se 13. února 

následujícího roku začalo zdít, v březnu byla položena střecha a 8. června 1932 se v nové 

sokolovně konala první schůze výboru.  Hody uspořádal Sokol 26. června již ve svém a 16. 

července 1932 se zde konala slavnostní členská schůze. Stavba trvala pouhých 128 

pracovních dnů. Zasloužili by si být vyjmenováni všichni, kteří se na stavbě podíleli, ale o 

tom zase někdy příště. Nazdar!         Eva Kořalníková, T.J. Sokol Telnice 

(Redakčně upraveno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telnická sokolovna dnes 
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NOC SOKOLOVEN – Sokol Lelekovice 
 

Na výzvu ČOS uspořádala naše sokolská jednota v Lelekovicích v pátek 11. září Noc 

sokolovny. Pořadatelé připravili program pro děti, mládež i dospělé. Zahájení bylo 

v sokolovně v 17 hodin. Zájemci si mohli nejprve prohlédnout výstavku historických předmětů 

a fotografií z činnosti jednoty a potom následovalo promítání dobových amatérských filmů, 

zachycujících některé události. Diváci tak mohli vidět stavbu sokolské rozhledny na Babím 

lomu v roce 1960 a její údržbu v pozdějších letech, budování hokejového kluziště, 

volejbalové turnaje i vycházky dětí a mládeže v rámci 100 jarních kilometrů z let 1966 až 

1970, ukázky cvičení žactva a tělocvičné akademie včetně mikulášských nadílek v době až 

do roku 1989 a také filmy z týdenních pobytů turistického oddílu ve Vysokých Tatrách. Na 

videoprojekci shlédli i aktivity členů tělocvičné jednoty z nedávné doby i současnosti.  

Účastníci si také mohli v doprovodu pořadatelů prohlédnout sokolovnu. Nešetřili chválou na 

její údržbu a modernizaci.   

V 18 hodin bylo zahájeno sportovní klání ve volejbalu. Šestnáct sportovců se rozdělilo 

do dvou družstev a jejich tvrdý boj skončil po osmi a půl hodinách až druhý den ráno ve 2:30! 

(Po zápase se sportovci přemístili k táboráku.) Ve 20 hodin se asi dvacet lelekovických dětí 

vydalo na Stezku odvahy. Potkávaly pohádková strašidla a plnily různé úkoly. Všichni 

účastníci pak obdrželi odznak s logem Noc sokoloven a diplomy.  

Po hlavním programu byl uspořádán v hezkém prostřední před sokolovnou táborák, 

kterého se zúčastnilo při zpěvu s doprovodem kytar průběžně až 40 zájemců. Přátelská 

beseda skončila v ranních hodinách. Přespolním účastníkům bylo umožněno přespání 

v příjemně zařízené noclehárně v sokolovně. Účastníků mohlo přijít víc, návštěvu ale zřejmě 

ovlivnilo chladné, nepříjemné počasí. Přesto se všichni těšíme na další ročník.  

Zdeněk Chlup, 

T.J. Sokol Lelekovice 
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Plakát pro naši župní nástěnku v Tyršově domě v Praze  

připravila Lada Pitrová ze Sokola Královo Pole 

 


