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ÚVODNÍ SLOVO 

__________________________________________________________ 

 

Milé sestry, vážení bratři, ostatní čtenáři, 

 

věřím, že jste všichni v rodinné pohodě prožili vánoční 

svátky. V tomto období přicházejí chvíle zastavení, kdy se 

ohlédneme a mnozí z nás hodnotíme uplynulý rok. Tento 

okamžik je důležitý pro nadcházející různá novoroční 

předsevzetí.  

Sestry a bratři, nový rok 2016 je pro naše sokolské hnutí 

rokem volebním. V jednotách, župách i ústředí ČOS 

budeme volit své zástupce, kteří budou připravovat v rámci 

oslav 100. výročí vzniku samostatné Československé 

republiky XVI. všesokolský slet 2018.  

Chvíle příprav tohoto velikého svátku veškerého našeho 

lidu budou náročné také pro všechny z nás. Proto je již 

nyní nutné učinit řádnou přípravu našich kandidátů. Dejme šanci všem těm mladým členům 

našich jednot, kteří mají předpoklady stát se našimi dobrými následovníky. Přeji dobrý výběr 

kandidátů a jejich šťastnou volbu.  

Závěrem mi dovolte vyjádřit veliké poděkování všem činovníkům v jednotách i veškeré členské 

základně za jejich činnost v uplynulém roce. Na počátku roku 2016 přeji vám všem pevné 

zdraví, štěstí, rodinné pohody a mnoho sokolských úspěchů.          

 „TUŽME SE“ a „NAZDAR“!      Váš 

Ing. Jiří Růžička, 

župní starosta 

__________________________________________________________________________   

 

ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ SOKOLSKÝ ROK 2016 PŘEJE 

VÁŠ ZPRAVODAJ 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Brněnský deník 

 

___________________________________________________________________________ 
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SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST 

__________________________________________________________ 
 

Tradiční akce odboru všestrannosti v závěru roku 2015  
 

Jsou za námi účasti našich členů na nejvýznamnějších akcích roku 2015, kdy jsme si 

připomněli výročí 25 let od znovuobnovení Sokola. Byly to zejména SokolGym Praha, 

Sokolské Brno, Plzeňské slavnosti pohybu, Světová gymnaestráda v Helsinkách, Veřejné 

župní cvičení v Újezdu u Brna i celorepubliková akce přátel pobytu v přírodě U nás v Sokole, 

které jsme byli pořadateli. Loňským rokem jsme také uzavřeli kapitolu Přeboru ČOS sokolské 

všestrannosti mladšího žactva, jehož jsme byli po pět ročníků za sebou pořadateli. 

 

Za připomenutí jistě stojí i ty tradiční a pravidelné akce náčelnictva v posledních 

měsících roku - podrobnosti o nich najdete i v samostatných příspěvcích. 

● Koncem října se konal oblíbený a závodníky vždy hojně zastoupený župní přebor 

ve šplhu. Z důvodu rekonstrukce neproběhl jako předchozí ročníky v Králově Poli, ale 

uskutečnil se v Židenicích. Výkony všech 53 závodníků, zejména žactva, byly bojovné a 

s výbornými výsledky. Nepotěšující zprávou však je, že se zúčastnili zástupci pouze čtyř 

tělocvičných jednot. 

  ● Nejen pohybovou zdatnost, ale i vědomosti si prověřili senioři na župním přeboru. 

Kromě netradičního soutěžení si užili spousty legrace a příjemně strávené soboty, k čemuž 

svými kreativními disciplínami zaručeně přispěla organizátorka, sestra Blanka Grycová. 

● Gymnastická soutěž družstev TeamGym Junior a Malý TeamGym, která je 

pravidelně zastoupena družstvy ze  Sokola Židenice a Řečkovice, se konala opět v listopadu. 

Každoročně bývá organizačně připravena na vysoké úrovni a družstva si v konkurenci „Malé 

oblasti“ vedou svými výkony trvale velice dobře, což dokazují výkony v dalším kole – Oblast 

Morava východ. I tady jsme úspěšní! A tak věřme, že družstvo mladších žákyň TGJ 

ze Židenic bude úspěšně reprezentovat i na přeboru ČOS v lednu 2016 v Praze. 

 ● Župního srazu cvičitelů PP se zúčastnilo pouze 5 zástupců z T.J. Získali jsme 

zajímavé informace z republikového srazu a také informaci o zapojení 7 našich jednot do 

celoroční účasti na Sokolských dnech v přírodě (z celkových 60 v rámci ČOS!). Hlavním 

předmětem jednání však byla příprava ZZZ, kde se po loňské neúčasti družstev zvažuje 

rozšíření zábavnou formou i pro kategorii předškolních dětí a seniorů. Dále bude do plánu 

akcí zahrnuta příprava tradičních vycházek. Ta první se konala již 16. ledna – Krajem lišky 

Bystroušky.  

● Seminář cvičitelů všestrannosti všech složek se uskutečnil v listopadu v Základní 

škole na Jasanové ul. v Brně – Komíně. Lekce v tělocvičně a v bazénu pro nás připravila 

lektorka Mgr. Jana Papírníková. Cvičení bylo zaměřeno na prevenci pohybových dysbalancí 

všech věkových skupin, speciálně chodidla a páteř, posilovací cvičení s náčiním jak na 

suchu, tak i ve vodě. Na tento seminář byl využit grant na vzdělávání ČOS při podmínce 

minimální účasti 15 členů, což se nám podařilo splnit „s odřenýma ušima“. Musím 

konstatovat, že každého pořadatele zamrzí, když hledá něco nového a zajímavého a 

adekvátní odezvy, spočívající prvotně v hojné účasti, se nedočká. Nicméně o co nebyla 

potěšující účast, o to byla podle sdělených dojmů větší spokojenost s náplní semináře. 

 ● V prosinci připravila T.J. Sokol Královo Pole k župní účasti Mikulášské závody. 

Účast závodníků byla sice pouze ze dvou jednot, ale i tak si 50 dětí soutěže užilo. 
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● V předvánoční čas pořádala Máchalova župa Gymnastický dvojboj v Pršticích, 

kterého se kromě rozhodčích z náčelnictva účastnily i závodnice ze Sokola Židenice. 

Vynikajícího umístění dosáhly ve svých kategoriích sestry Janouškovy, za což jim i cvičitelce 

patří srdečné poděkování za úspěšnou reprezentaci naší župy. 

  

Za přípravu, organizaci a průběh uskutečněných akcí během celého roku bych ráda 

poděkovala členům náčelnictva, všem činovníkům za jejich aktivní přístup a podíl obětavé 

práce, bez kterých bychom společně nenaplnili naše plány a neodnesli si mnoho vzpomínek. 

 Věřím, že i přes lecjaká úskalí a překážky je možno konstatovat, že „Co nás nezabije, 

to nás posílí“, a že jsme se po vánočním odpočinku sešli v dobré kondici na startu roku 

nového!  

 

Odbor všestrannosti na prahu nového roku  
 

 Vážené sestry, vážení bratři, jménem župního náčelnictva přejeme všem hodně 

štěstí, zdraví a příjemných pohybových aktivit. Přejme si, aby vložené úsilí a energie přinesly 

hezké společně strávené chvíle a nezapomenutelné vzpomínky. 

Po mimořádně náročném loňském roce nastal všední den a je nutno se věnovat 

pravidelnému cvičení. To znamená věnovat se především kondici cvičenců, avšak 

nezapomínat ani na pohybovou estetiku. Vše budeme zanedlouho potřebovat v přípravě na 

Všesokolský slet 2018.  

Plánujeme uspořádat všechny tradiční župní přebory a vzhledem k tomu, že je rok 

mezisletový, zařadíme opět soutěže pódiovek. Na poli akcí v přírodě se budeme snažit tak, 

aby se nám mj. podařilo uspořádat Zálesácký závod zdatnosti. Zařadíme však další 

atraktivní náměty nejen na suchu, ale před koncem školního roku také ve vodě. 

  

Pro 1. pololetí letošního roku připravujeme:  

 

LEDEN  16.1.   Zimní vycházka „Krajem lišky Bystroušky“ 

       

ÚNOR  03.2. Sraz náčelnic a náčelníků  z TJ. 

13.2. Župní přebor v plavání Brno, Řečkovice 

 

BŘEZEN 19.3. Oblastní sraz ženských složek Brno, Židenice 

   Jarní vycházka „Za konikleci na Kamenný vrch“ 

 

DUBEN  02.4. Festival skupinových skladeb  

16.4. Župní přebor ZZZ  + soutěžní odpoledne žactva a seniorů 

23.4. Župní přebor SV (SG, LA, šplh) - Brno, Židenice + Čichnova 

   Župní turnaj ve florbalu, Lelekovice 

   Župní turnaj ve volejbale, Lelekovice 

   

KVĚTEN  Přebory ČOS  

 

ČERVEN  Vodní svět  

Těšíme na vaši aktivní účast na župních akcích! 

Hana Kvapilová, za náčelnictvo župy 
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Sokolská plavba po Vltavě 2015 
 

Je to již tradiční akce, kterou náčelnictvo ČOS pořádá u příležitosti výročí narození bratra 

Miroslava Tyrše. Zve na ni do Tyršova domu zástupce žactva ze všech žup. Tentokrát to 

bylo v sobotu 19. září 2015. 

Naše sokolská župa vyslala do Prahy dvě dívky a dva hochy, kteří se skvěle umístili na 

Přeboru ČOS v sokolské všestrannosti: Karolínu a Jolanu Janouškovy (Sokol Židenice), 

Bořivoje Bergmanna (Sokol Královo Pole) a Boleslava Kočího (Sokol Židenice).  

Na cestu jsme vyrazili již v pátek a tak jsme si dopřáli i večerní procházku osvětlenou 

Prahou. Sobotní program byl zahájen vzpomínkou na zakladatele Sokola dr. Miroslava Tyrše 

a položením kytice k jeho pomníku. Dále následoval pestrý sportovní i naučný program, 

připravený odborem všestrannosti. Děti měly možnost vyzkoušet 

si skákání na bungee-trampolínách, vylézt na horolezeckou stěnu 

a dolů sjet po strmé klouzačce, stát se lukostřelcem nebo si 

zahrát obří šipky. A kdo měl dost síly, obratnosti a udržel 

rovnováhu, uspěl ve hře „Shoď ho!“. Poznávání našeho hlavního 

města zajišťovala jízda ekovláčkem po Malé Straně s výkladem 

bratra Miroslava Vrány. 

Vyvrcholením programu byla odpolední plavba parníkem po 

Vltavě, opět s naším skvělým průvodcem bratrem Vránou. Počasí 

nám přálo a tak si všichni užívali nádherné pohledy na Prahu. A 

kdo toho ještě neměl dost, mohl si po návratu zaplavat v bazénu 

Tyršova domu. Zakončení pestrého dne bylo v tělocvičně, kde 

všichni účastníci obdrželi drobné upomínky. 

Domů jsme jeli až v neděli, takže byl ještě čas prohlédnout si Staroměstské náměstí, kde se 

dětem nejvíc líbil orloj. 

Běta Stará 
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Župní přebor ve šplhu 
 

V říjnu 2015 jsme uspořádali župní přebor ve 

šplhu. Zúčastnilo se 19 závodníků z mužských 

složek, dívek bylo 34. Přebor se vydařil, díky 

organizátorům měl hladký průběh a všichni 

byli spokojeni. 

Eliška Šrubařová, 

garant přeboru 

 

 

 

 
 

 

V Ý S L E D K Y 

● PŘEDŠKOLNÍ DĚTI  (2009 a mladší) 3 m tyč 

Hoši:       Dívky:  

1. Bruno Bauer (Židenice) 4,35   1. Barbora Škrabálková (Židenice) 5,53 

2. Jan Tichý (Král. Pole) 4,80   2. Vanesa Laba (Židenice)                      5,87 

       3. Petra Vítková (Židenice)      6,65 

 

● MLADŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ  kat. I  (2006-2008)   3 m tyč 

1. David Prekul (Král. Pole) 2,64   1. Šarlota Bauerová (Židenice)  2,45 

2. Vojtěch Proček (Pozořice) 4,31   2. Eva Špačková (Řečkovice)  2,65 

3. Matěj Proček (Pozořice) 4,45   3. Eliška Hliněnská (Král. Pole)  2,90 

4. Vincent Červený (Židenice) 4,99   4. Barbora Střížová (Pozořice)  3,08 

 

● MLADŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ kat. II  (2004-2005)  4,5 m tyč 

1. Tobiáš Vojta (Král. Pole) 3,85   1. Kateřina Děkaníková (Židenice) 7,33 

2. Vojtěch Nantl (Král. Pole) 5,93   2. Zuzana Kaňáková (Král. Pole) 7,57 

3. Jakub Šimáček (Řečkovice) 6,59   3. Anna Stodolová (Židenice)  7,58 

 

● STARŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ kat. III  (2002-2003)  4,5 m tyč 

1. Bořivoj Bergmann (Kr. Pole) 2,86   1. Šárka Hliněnská (Král. Pole)  5,23 

2. Jan Antl (Řečkovice)  3,63   2. Lucie Babušíková (Král Pole)  5,43 

3. Lukáš Nantl (Král. Pole) 4,22 

4. Tomáš Vičar (Král. Pole) 6,57 

 

● STARŠÍ ŽÁCI kat. IV  (2000-2001)  4,5 m tyč          

1. Martin Richter (Řečkovice) 3,40 

 

 ● MUŽI (1996 a starší)  4,5 m lano bez přírazu 

1. Jakub Nantl (Král. Pole) 3,80 

2. Jan Nantl (Král. Pole) 4,65 

3. Marek Hrvol (Král. Pole) 5,20 

4. Ondřej Nantl (Král. Pole) 5,55 

__________________________________________________ 

 

                       Obr.: Lucie Babušíková a Šárka Hliněnská (obě Kr.Pole) 
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Župní přebor ve šplhu: ŽÁKYNĚ NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ 

   

Žákyně I:              Žákyně II:                                       Žákyně III: 

E. Hliněnská, Špačková, Bauerová           Stodolová, Kaňáková,        Babušíková, Š. Hliněnská 

         Děkaníková 

 

_________________________________________________________________________________ 

  

 

Gymnastické soutěže TeamGym 

 

Koncem roku 2015 proběhly v Brně a v Olomouci gymnastické soutěže družstev TeamGym 

Junior (TGJ) a Malý TeamGym (MTG), kterých se zúčastnila také družstva z Vaníčkovy 

župy, a to ze Sokola Židenice a Sokola Řečkovice.  
Zejména nejmladší žideničtí sokolové absolvovali předepsané disciplíny, kterými jsou 

pohybová skladba (jen v TGJ), akrobacie a trampolína, velmi úspěšně. Celkem získali 6 

medailí, jednu zlatou, tři stříbrné a dvě bronzové. 

Družstvo Sokola Řečkovice závodilo v MTG a skončilo v Brně na pěkném 4. místě. 

Do celostátního finále TGJ postupuje ze 3. místa v Olomouci družstvo mladších žákyň z T.J. 

Sokol Židenice, vedené ses. Janou Bauerovou a Janou Čermákovou. Přebor ČOS se 

uskuteční 23. ledna 2016 v Praze. 

Běta Stará, 

T.J. Sokol Brno Židenice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MO MTG: 

Vítězné družstvo 

mladších žákyň, kat. I 

(Sokol Židenice) 

 



 

9 

 

TGJ: Mladší žákyně kategorie I ze Sokola Židenice se probojovaly do finále ČOS 

 
_________________________________________________________________________________ 

  

  

Zimní vycházka Krajem lišky Bystroušky 
          

Psal se 16. leden roku 2016. Chybělo několik málo minut do desáté hodiny. Na konečné 

stanici tramvaje v Obřanech vystoupili poslední účastníci župní vycházky. Bylo nás čtyřicet 

osm ze sedmi jednot. Poprvé s námi byly i tři sestry ze vzdáleného Měnína.  

Protože vycházka měla název „KRAJEM LIŠKY BYSTROUŠKY“, pověděli jsme si, jak 

vznikla Těsnohlídkova knížka Liška Bystrouška. Spisovatel Rudolf Těsnohlídek napsal slovní 

doprovod ke kresbám Stanislava Lolka a pro děj knihy vybral krajinu v okolí Bílovic. 

Roztomilá, úsměvná knížka vzbudila u čtenářů veliký ohlas a okouzlila i skladatele Leoše 

Janáčka, který na Těsnohlídkovo téma složil operu Příhody lišky Bystroušky. 

Vyšli jsme do prosluněné krajiny. Nejprve nás v hlubokém údolí doprovázel šumot 

řeky Svitavy, potom jsme odbočili do Těsnohlídkova údolí. Stoupali jsme zledovatělou cestou 

krásným lesem, několikrát překonávali potok. Prokázali jsme naši sokolskou zdatnost. Míjeli 

jsme pomníky a studánky. Těšili jsme se pohledy na krásná zákoutí. Říkali jsme si, jak 

úžasný byl nápad profesora Lesnické fakulty Opletala, vybudovat v lese, který slouží k výuce 

studentů, Lesnický Slavín. Na vhodných místech lesa byly postaveny památníky mnoha 

významným lesníkům, a to nejen našim, ale i evropským. U pomníku vynálezce lodního 

šroubu, lesníka Josefa Ressla, jsme dosáhli vrcholu naší trasy. Odtud cesta klesala. Liduščin 

památník nám pak připomněl tradici Vánočních stromů republiky.  

U sokolovny v Bílovicích jsme se loučili s pocitem, že jsme společně prožili 

nezapomenutelné chvíle.                     

 

(Redakčně upraveno)                  Vlastimil Otáhal 
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Účastníci zimní vycházky Krajem lišky Bystroušky 

 

 

 

ZPRÁVY Z JEDNOT 

_________________________________________________________  

 

SOKOL BRNO – LÍŠEŇ  

 

● V Líšni se hraje 1. liga stolního tenisu 
 

Stolní tenis patří od dvacátých let minulého století k tradičním sportům líšeňského Sokola. 

Jeho první vrchol se datuje do počátku padesátých let, kdy smíšené družstvo hrálo ligové 

soutěže a v roce 1954 bojovalo dokonce o titul mistra republiky. Současné období na tento 

vrchol důstojně navazuje.  

V roce 2009 přestoupily do Líšně tři přední hráčky z Moravské Slávie, Radka Babáková a 

sestry Eliška a Simona Pinnerovy. V prvním roce pomohly družstvu suverénním způsobem 

vyhrát divizi a postoupit do 2. ligy. Později k nám přestoupily i Klára Babáková a Nela 

Hájková. Jak přibývalo dobrých hráček, tým stoupal v tabulce vzhůru. V sezóně 2011-2012  

se děvčata umístila ve 2. lize na 5. místě, o rok později na 3. a v ročníku 2013-2014 

postoupila do 1. ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže ve stolním tenisu u nás. 

Po postupu do 1. ligy bylo A družstvo doplněno o jednu z nejlepších brněnských prvoligových 

hráček, Zuzanu Hortovou. Do sezóny 2014-2015 jsme postavili i družstvo žen B, které ve 2. 

lize obsadilo 5. místo.      

V roce 2015 nastaly různé komplikace a nakonec bylo rozhodnuto, že bude postaveno jen 

družstvo A a celé družstvo B přejde na hostování do Řeznovic. (Je smutné, že ve velké 
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městské části, jako je Líšeň, výkonnostní sport nachází jen mizivou podporu a hráčky 

odcházejí do několikatisícových Řeznovic, kde mají ke hře daleko lepší podmínky.) 

Družstvo A bylo herně stabilizováno a po polovině soutěže je na 6. místě s 6 vítězstvími, 1 

remízou a 4 prohrami. Nepochybuji o tom, že by si dobře vedlo i družstvo B a pevně věřím, 

že v příštím roce budeme moci postavit nejen silné družstvo A, ale opět i družstvo B. 

K úspěšné stabilizaci herních podmínek však bude třeba získat větší hernu, nezávislou na 

provozu ostatních oddílů líšeňského Sokola. Budoucnost tedy spatřujeme v přenesení 

soutěží výkonnostního stolního tenisu do větší specializované herny mimo sokolovnu. 

 

(Redakčně upraveno)                                            Ludvík Belcredi,  

T.J. Sokol Brno-Líšeň 

 

Základní sestava ligového družstva Líšně: zleva    Významnou posilou se stala teprve sedmnáctiletá  

Radka Babáková, Zuzana Hortová a Klára Babáková  Barbora Blechová, hostující z SKST Hodonín 

 

 

● Turnaj neregistrovaných ve stolním tenisu   
 

Příjemné podzimní dopoledne v sobotu 7. 

listopadu strávilo 22 hráčů, dospělých i dětí, 

v malém sále líšeňské sokolovny na 

tradičním turnaji ve stolním tenisu. 

 

Kategorie dospělých nabídla ve startovní 

listině seznam hráčů, který obsahoval jména 

17 mužů, z nichž někteří patří ke stálým 

účastníkům turnajů. 

 

 

Obr.: Bojovné soustředění u jednotlivých stolů 

 

Po několika rekordních turnajích co do počtu startujících klesla tentokrát účast školní 

mládeže hluboko pod průměr.  

Proto v kategorii mládeže do 15 roků hrálo v jedné skupině pět hráčů každý s každým na tři 

vítězné sety o celkového vítěze.  
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Závěrečné pořadí: 

 

1. Filip Fejta                  ZŠ Mutěnická         

2. Jakub Hájek              ZŠ Mutěnická                                             

3. Filip Hoda                  ZŠ Masarova 

4. Jiří Juránek   ZŠ Novolíšeňská 

5. Martin Trungel         ZŠ Novolíšeňská 

 

 

 

 

 

 

Vítězná trojice mládežnické kategorie, 

zleva: Jakub Hájek, Filip Hoda, Filip Fejta 

 

 

Dospělí po odehrání tří základních skupin vytvořili postupem prvních dvou hráčů šesti-

člennou finálovou skupinu. 

 

Závěrečné pořadí: 1. Ivo Prokeš 

   2. Martin Slavíček 

   3. Michal Slezák                                              

4. Robert Koudelka 

5. Jan Koláček st.  

6. Tomáš Mezlík                                                 

 

 

 

 

Své vítězství z několika posledních turnajů bez porážky obhájil Ivo Prokeš (na obr. vlevo), 

ale tentokrát o něj musel tvrdě bojovat. Je potěšitelné, že se v kategorii dospělých úspěšně 

prosadili donedávna školáci Martin Slavíček a Tomáš Mezlík.    

Hráči na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích obdrželi diplomy a věcné ceny. 

Příjemný sportovní den s mnoha dramatickými zápasy připravil pro všechny zúčastněné ve 

své herně Sokol Líšeň.    

Pořadatelské zajištění bylo tradičně velmi dobré, stejně jako spolupráce se sportovní komisí 

MČ Brno – Líšeň. 

Všechny fotky z turnaje je možné prohlédnout na www.brno-lisen.cz ve sportovní rubrice. 

 

                                                                                                        Ladislav Breicetl, 

T.J. Sokol Brno-Líšeň           

 

http://www.brno-lisen.cz/
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SOKOL PODOLÍ – basketbal 

Svatomartinský turnaj „miniků“ 

Turnaj, který se konal v sokolovně 

v Podolí 15. listopadu 2015, byl pro 

tuto kategorii podolských basket-

balistů vrcholem roku. Náš tým 

přichází o tři hráče, což je velká 

ztráta. Skončili Roman Šmerda, 

Denis Kocián a Patrik Halm, proto-

že je basket přestal bavit (!). 

První utkání proti Vinohradům byla 

velká sázka do loterie, protože 

družstvo přijelo se staršími hráči. 

Druhé utkání s Břeclaví jsme 

suverénně vyhráli. Třetí utkání proti 

Renocaru představovalo obrovský boj, který se musel všem líbit. Bylo poznat, že Renocar 

hraje pravidelnou soutěž mini-žáků. 

Součástí turnaje byly dvě soutěže v basketbalových dovednostech. Obě jsme vyhráli, 

i když jsme nesoutěžili v nejsilnější sestavě. V soutěži 4x10 trestných hodů nás 

reprezentovali Jakub Vlach, Marek Jež, Adam Vágner a Martin Vojtíšek. V královské 

disciplíně nastoupili Jakub Vlach, Natálie Jeschke, Michal „Miki“ Szotkowski, Šimon Hanáček 

a Adam Vágner.  

Turnaj se hrál před velkým počtem diváků, kteří svým hlasitým povzbuzováním dodali 

hře na dramatičnosti. Při vyhlašování nejlepších střelců turnaje se vloudila chybička a 

nejlepším střelcem našeho týmu byl omylem vyhlášen Adam Vágner místo Jakuba Vlacha. 

V současné době se už připravujeme na Májový turnaj. 

 

 

Výsledky zápasů      Skóre  Pořadí turnaje Skóre   Body 

T.J.  Sokol Podolí – BK Vinohrady Brno    13 : 58 1. BK Vinohrady Brno 210 :   55     6 

SK Renocar Podolí – Lokomotiva Břeclav   58 : 17   2. SK Renocar Podolí 144 :   90     5 

SK Renocar Podolí – BK Vinohrady Brno   34 : 41 3. T.J.  Sokol Podolí   83 : 121     4 

T.J.  Sokol Podolí – Lokomotiva Břeclav    38 : 11 4. Lokomotiva Břeclav   36 : 207     3 

BK Vinohrady Brno – Lokomotiva Břeclav 111 :   8 

T.J.  Sokol Podolí – SK Renocar Podolí    32 : 52   

 

 

DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE 

Střelba 4 x 10 trestných hodů    Královská disciplína  

Družstvo             Trestné hody   Družstvo    Čas [ m:s] 

1. T.J.  Sokol Podolí  14 / 3    1. T.J.  Sokol Podolí  1:07 

2. Lokomotiva Břeclav  14 / 2    2. BK Vinohrady Brno  1:13 

3. SK Renocar Podolí  13 / 6    3. SK Renocar Podolí  1:15 

4. BK Vinohrady Brno  13 / 5     4. Lokomotiva Břeclav  1:35 

 

 

Pavel Rafaj, 

T.J. Sokol Podolí 
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SOKOL BRNO V 
 

Adventní vycházka 

 

V neděli 13. prosince jsme se vypravili na tradiční předvánoční výlet. Jeli jsme autobusem do 

Útěchova a potom šli lesem do Vranova. Nad Vranovem, na našem oblíbeném místě, jsme 

se zastavili a ozdobili jednu borovici dobrůtkami pro zvířátka. Zde se k nám připojili další dva 

členové a bylo nás celkem 23! U ozdobeného stromečku jsme si pod vedením Vlasty 

Otáhala zazpívali několik koled a ochutnali domácí cukroví, připravené našimi účastnicemi. 

Popřáli jsme si pokojné Vánoce a zdraví a štěstí v novém roce. Následně jsme se podívali do 

vranovského kostela k jesličkám a pak již někteří z nás zamířili na teplý čaj či jídlo do místní 

restaurace. Někteří pak odjeli z Vranova zpět do Brna autobusem, ti zdatní se vydali stejnou 

trasou pěšky do Útěchova. Přestože počasí nebylo vůbec zimní (zřejmě si na to budeme 

muset v dalších letech zvyknout), vraceli jsme se domů z vycházky s dobrou náladou.  

Tak šťastný a veselý nový rok 2016! 

 

 

Jan Kuběja, 

T.J. Sokol Brno V-Černá Pole 

 

 

 

SOKOL BRNO-ŘEČKOVICE 
 

Malé výročí řečkovického Sokola  
 

V listopadu a prosinci 2015 si Tělocvičná jednota Sokol Brno-Řečkovice několika akcemi 

připomněla již 115 let od svého založení.  

V úterý 17. listopadu, v Den boje za svobodu a demokracii, přítomní členové Sokola uctili 

památku obětí obou totalitních režimů 20. století položením kytic u pamětních desek v 

předsálí sokolovny a zapálením symbolických svící u Lípy svobody.  

V pátek 27. listopadu proběhla slavnostní Sokolská akademie, na které před zaplněným 

sálem sokolovny předvedlo svá vystoupení 192 cvičenců od nejmenších dětí až po seniory. 

Na galerii byly vystaveny zakládající listiny a kronika řečkovického Sokola, které byly 

doplněny velkým množstvím fotografií dokumentujících vývoj naší jednoty od jejích počátků 

až po současnost. Završením pěkného večera v sokolovně bylo přenocování malých 

cvičenců s rodiči a cvičiteli v tělocvičně.  
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Poslední akcí vzpomínkového roku byla již tradiční 

Mikulášská besídka v podání členů společenského 

odboru jednoty - souboru Ř13, která byla již dvacátou 

čtvrtou v řadě (první se konala v prosinci 1992) a uskutečnila se opět za finanční podpory 

ÚMČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora. Dopolední i odpolední vystoupení proběhla za 

velkého zájmu přítomných dětí a rodičů. Mikulášská a předvánoční nálada byla dotvořena 

prodejem výrobků chráněných dílen a nabídkou vánočního punče a cukroví, kterou již 

tradičně zajistil Soroptimist Club Brno I.   

 

Všem účastníkům uvedených akcí děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání při 

činnostech pořádaných řečkovickým Sokolem v roce 2016.  

 

Jan Bartoněk, 

T.J. Sokol Brno-Řečkovice  
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SOKOL KRÁLOVO POLE  

 

Mikulášské soutěžení  

 

Začátkem prosince se již tradičně sešli malí i velcí ze  Sokola 

Královo Pole v tělocvičně a společně očekávali příchod 

Mikuláše, čerta a anděla. Tentokrát byl program obohacen 

Mikulášskou soutěží, která byla naplněna čertovskými 

disciplínami. Děti všech věkových skupin soutěžily ve třech 

disciplínách – Čertovské kopyto (chození na chůdách), 

Čertovský pytel (skákání v pytli) a Přikládání do pekelného kotle 

(hod na cíl). V rozzářených dětských tvářích bylo čitelné, jak je 

soutěžní zápolení baví. Třešničkou na dortu bylo vyhlášení 

vítězů ve třech věkových kategoriích. Vítězové byli odměněni 

nejen diplomem, ale i drobným dárkem. Zkrátka však nepřišli ani 

ostatní účastníci. Mikuláš nakonec nadělil všem balíčky 

s dobrotami a k tomu každý dostal pamětní list.  

Kromě královopolských dětí přišly 

soutěžit i děti ze Sokola Brno V-

Černá Pole a všem se to moc 

líbilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástup závodníků 

 

Johanka s čertovskými kopyty,         Samuel přikládá do kotle…             a vítězové přebírají diplomy. 

 

Lada Pitrová, T.J. Sokol Brno-Královo Pole                                                                                         

a Marie Pošmůrná, T.J. Sokol Brno V 
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Jak se bavili sokolové v Soběšicích před 114 lety… 

 

 

Pozvání 

k čepičkové zábavě 
pořádané 

ve dnech 9. a 10. února 1902 

     

 

Me chlapce ze „Sokola“ zkazujeme všem 

    stréčkom he tetičkám, šohajům a robkám 

    habe přešle v nedělo a v pondělí na vostatke 

    k Daňkům na velkó merendo. 

 

    K merendě té Vás všecke zveme, 

    be Vás belo hodně mnoho, chceme. 

    Junde a legrace tam bode moc 

    a bodeme mít časo k temu dvakrát celó noc. 

 

    Kdo nepřinde, nebode tam, 

    bode toho litovat sám. 

    Švanda a radosť bode veliká, 

    deť bode hrát celó noc mozeka. 

 

    Zveme všecke stréčke, tetičke, 

    dědóške he babičke, 

    všecke mládence a panne, 

    nezvani ať přindó same. 

 

    Za smrákáni o páté hodině se zendeme, 

    a až tam nebode žádné, tak se rozendeme. 

    

Šohaje a robky bode tam hlídat 

    vůbecni policajt. 

 

 

Dež tam přende šohaj nebo stréček, tak položí na dřevo 80 halířů, 

robka nebo tetička 40 halířů, 

stréček a tetička dohromade 1 koruno. 

 

 
 

Hudbu obstará oblíbená kapela. 

O hojnou návštěvu prosí       VÝBOR 
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SOKOL ŘÍCMANICE  

 

Silvestrovský běh do schodů – opět v Bílovicích nad Svitavou 

 

Také letos uspořádali pod vedením hlavního organizátora Petra Pavlíčka přátelé 

sportu a dobré nálady v Bílovicích nad Svitavou 26. ročník Silvestrovského běhu do schodů.  

Od prvního ročníku již uplynulo 32 let, zájem závodníků se však těší stále velké oblibě. 

Každoročně se zúčastňují borci nejen z Bílovic, ale také ze širokého okolí, soutěží ženy, děti 

i páníčci se svými čtyřnohými kamarády. Zajímavý je především věkový rozptyl až 75 let. 

Cílem závodu je zdolat 144 schodů od nádraží na ulici Jiráskovu v co nejkratším 

čase. Rekordní čas byl vytvořen v roce 2007, kdy Vojtěch Kocáb vyběhl za 21,62 sekund. 

 Členové Sokola se i přes mrazivé počasí opět postavili na startovní čáru, a bylo jich 

několik: kompletní rodina Tomášových – od 6letého „Vikina“, přes jeho staršího brášku 

Vojtíka, jejich rodiče Vlastu a Vláďu a nechyběla ani nadějná atletka Bára Alexová, která se 

ale letos posunula do starší a tím těžší kategorie. Opět všichni zúročili svoji celoroční 

sportovní přípravu a úspěchy se dostavily! Na stupních vítězů stála celá rodina Tomášových, 

všichni s medailí a někteří i trofejí necennější (vidíte je na fotografii). Hodnotné ceny za 

přispění sponzorů jsou na předních příčkách vybrány s přihlédnutím ke specifikám věkové 

kategorie a pohlaví, což umocňuje soutěžní atmosféru.  

 A tak budete-li mít celoroční trénink v sokolských tělocvičnách, můžete to v některém 

příštím ročníku také zkusit!                                                                                  

Hana Kvapilová,  

T.J. Sokol Řícmanice 
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SOKOL BRNO OBŘANY- MALOMĚŘICE  

 

Sokolské volnočasové sportovní centrum  
 

V pátek 8. ledna 2016 byla v Maloměřicích otevřena krásná sportovní hala. Slavnostního 

otevření se účastnili mj. zástupci Jihomoravského kraje, statutárního města Brna, starosta 

MČ Obřany-Maloměřice pan Vlastimil Břicháček, místostarosta ČOS bratr Jiří Juřena, 

starosta místní T.J. Sokol bratr Bohuslav Němec a další hosté.   

Na obr. zleva: Roman Celý, náměstek hejtmana Jm kraje, Klára Liptáková, náměstkyně primátora 

města Brna, Vlastimil Břicháček, starosta MČ Obřany-Maloměřice, Jiří Juřena, místostarosta ČOS a 

Bohuslav Němec, starosta T.J. Sokol Brno Obřany-Maloměřice   

 

 

Po slavnostním přestřižení pásky si hosté 

za doprovodu hostesek mohli prohlédnout 

také veřejnosti nepřístupné prostory 

sportovního centra, jako jsou šatny, 

kancelář, zasedací místnost a další. 

V prvním patře bylo pro hosty připraveno 

občerstvení, o které se postarali místní 

sokolové. 

 

A jak tedy nové Sokolské volnočasové sportovní centrum vypadá:   

V přízemí je k dispozici 6 šaten, které jsou propojeny společnými sprchami. Ze šaten je vstup 

přímo na hrací plochu, pokrytou moderním povrchem. Jsou zde vyznačena hřiště pro 

házenou, miniházenou, volejbal, futsal, florbal, hrací plocha je 40 x 20 m. Pod tribunou je 

uloženo sportovní nářadí pro výuku tělesné výchovy, protože halu budou využívat i žáci 

sousední základní školy. Kapacita haly je 380 diváků. 
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V prvním patře jsou šatny rozhodčích a delegáta, zázemí pro trenéry, kancelář místní T.J. 

Sokol a velká zasedací místnost s možností vstupu na terasu. 

Ve druhém patře je reprezentativní zasedací místnost, kancelář, prádelna a sušárna dresů. 

 

Příprava projektu byla vyhotovena v roce 2011, vlastní stavba, kterou prováděla firma 

STATING s.r.o. Hradec Králové, byla zahájena v lednu 2015 a ukončena v prosinci 2015. 

Cena stavby je 33 mil. Kč, z toho 27 mil. Kč dotace ROP Jihovýchod, ostatní jsou vlastní 

prostředky. Více podrobností na www.sportovnihalamalomerice.cz 

 

Helena Ryšková, vzdělavatelka župy 
s přispěním ses. Mirky Kolářové 

 

Foto: D.Stulír a T.J. Sokol Obřany-Maloměřice 

                        

Hned po slavnostním otevření si halu vyzkoušela mládež 

 

__________________________________________________________ 

 

Soutěž pro děti a mládež 
 

Předsednictvo vzdělavatelského odboru ČOS ve 

spolupráci s komisí pro práci s mládeží a seniory 

vyhlašuje soutěž na rok 2016 s poetickým názvem 

"Sokol v zimě nespí".  

Soutěž je určena pro děti a mládež do 18 let. 

Uzávěrka je 20. dubna 2016. Letošním tématem je 

sokolská reportáž s fotografiemi. Výherce čeká opět 

společný výlet.  

 

Podmínky soutěže a další informace naleznete na 

webových stránkách www.sokol.eu 

 

  

Dotazy vyřizuje sestra Ing. Jana Rosáková,  

tel. 732 598 868  

nebo e-mailem na adresu j.rosakova@seznam.cz. 

http://www.sportovnihalamalomerice.cz/
http://na/
mailto:j.rosakova@seznam.cz
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Prezentace zrestaurovaného praporu Sokola Brno I 
 

V pondělí 9. listopadu 2015 se ve dvoraně 

Stadionu Sokola Brno I konala Slavnost 

veřejné prezentace zrestaurovaného praporu, 

který je jako jediný svého druhu zapsaný 

v seznamu kulturních památek ČR. 

V pořadí třetí prapor Sokola Brno I byl 

vyhotoven podle návrhu arch. Bohumila 

Babánka v roce 1929 v souvislosti s dostav-

bou sokolského stadionu na Kounicově ulici. 

Na praporu je zachycen sokol se staženými 

křídly, který je doplněný o symboliku ČR a 

sokolské jednoty. Pod ním jsou nápisy "Lví 

silou", "Vzletem sokolím".   

 

Během druhé světové války, stejně tak po roce 1948, byl prapor ukrýván. V roce 2012 byl 

Ministerstvem kultury prohlášen za movitou kulturní památku ČR a postupně restaurován. 

Unikátní prapor se teď vrátí do depozitáře a k vidění bude znovu až za tři roky, kdy si budeme 

připomínat 100 let od vzniku Československé republiky. 

Helena Ryšková 

 

Foto: webové stránky Sokola Brno I. 
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Zemřela sestra Jarmila Matějková,  
cvičitelka zdravotního cvičení v Telnici  

 

Na podzim loňského roku ve věku 89 roků zemřela nejstarší členka 

telnického Sokola, sestra MUDr. Jarmila Matějková, cvičitelka 

zdravotního cvičení. Dříve žila v Telnici, později v Brně a ihned po 

znovuobnovení Sokola, je to již čtvrt století, dojížděla každou středu 

vlakem do Sokolnic a z nádraží za každého počasí na kole do 

telnické sokolovny. Zavedla zde zdravotní cvičení. Dojíždět přestala 

až po zdravotních problémech. Zavedené cviky cvičíme stále a 

každou středu při pozdravu „Sestry, nazdar!“ na naši sestru Jarmilu 

vzpomeneme, jak jsme se zdravily s ní. S díky vzpomínáme … 

 

Vždy v květnu při jejích narozeninách jsme se scházely v naší sokolské klubovně s blaho-

přáním. Letos, kdy by se sestra Matějková dožila 90 roků, se opět sejdeme, ale bohužel už 

nám bude chybět. 

Sestro Jarmilo, DÍKY! 

                    Nazdar! 

                                                                                           Eva Kořalníková, 

        T.J. Sokol Telnice 

__________________________________________________________________________ 

 

Vzpomínka na bratra Zdeňka Vláčila 

V loňských listopadových dnech jsme si připomněli, že právě 

před pěti lety, na začátku příprav na XV. všesokolský slet, naše 

řady náhle opustil nezapomenutelný bratr Zdeněk Vláčil. Narodil 

se 14. 11. 1924.  

Cvičil v Sokole již za První republiky. Já jsem se s ním poprvé 

setkal v roce 1945 v Brně, v husovické sokolovně, když v 

pozdním jaře, krátce po dosažení znovuzískané svobody, byla 

zahájena sokolská činnost a Zdeněk začal chodit jako cvičitel-

pomahatel do cvičení dorostenců Sokola Husovice. Byl tehdy jen 

o čtyři roky starší než já, ale byl už zdatným nářaďovcem. Brzy 

nato musel nastoupit základní vojenskou službu na Slovensku. 

Během pobytu tam se seznámil se svou budoucí ženou Aničkou, 

oddanou sokolkou. Jak vzpomíná br. Karel Bajza, současný 

vedoucí seniorů Sokola Brno Husovice, v prosinci 1952, když došlo ke zrušení sokolské 

organizace (a posléze přímo zákazu činnosti) a členové husovického Sokola nesměli do své 

sokolovny, vyjednával br. Vláčil možnost cvičení v různých brněnských tělocvičnách, např. 

DTJ, takže to po určitou dobu umožnilo cvičení, vlastně už ilegální.                                                                                                  

Ve zralém věku strávil Zdeněk Vláčil poměrně dlouhou dobu pracovně v Homsu v Sýrii a 

Basře v Iráku. Trvale bydlel se svou rodinou v rodinném domě v Černých Polích, ale srdcem, 

vzpomínkami a svou sokolskou činností byl vždy v husovickém Sokole. Když byl po téměř 

čtyřiceti letech Sokol obnoven, tu se v této jednotě, ale i v celé Vaníčkově župě, ukázala 

Zdeňkova cvičitelská a organizační schopnost a jeho věrnost sokolskému hnutí. My všichni 

na něj vzpomínáme jako na nepostradatelného cvičitele a náčelníka. V průběhu let byl 
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cvičitelem mládeže, starších mužů, náčelníkem Sokola Husovice, členem náčelnické rady 

Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka, jejím místonáčelníkem a také župním vedoucím seniorů 

mužů. Opakovaně vedl nácvik sletových vystoupení Věrné gardy Vaníčkovy župy, počínaje 

XII. sokolským sletem v roce 1994, pak v letech 2000 a 2006, stejně tak i nácvik oblastních a 

jiných vystoupení. Byl také praporečníkem husovického Sokola při veřejných vystoupeních a 

sletech v devadesátých letech, poté praporečnictví předal pisateli této vzpomínky. Bratr 

Zdeněk Vláčil byl nositelem bronzového a stříbrného odznaku ČOS. 

Mezi XIII. a XIV. sletem, v roce 2002, zemřela Zdeňkova manželka Anička. Její ztráty jsme 

želeli i my všichni.  

V roce 2010 začal bratr Vláčil společně se sestrou Blankou Grycovou připravovat nácvik na 

sletovou skladbu pro Věrnou gardu na XV.slet. Ale sletu se již nedožil. V sobotu 14. listopadu 

2010 ráno se mělo konat v Olomouci setkání za účelem seznámení se skladbou Věrné 

gardy. Zúčastnit se měl Zdeněk společně se sestrou Grycovou. V tento den ráno, po 

časovém zdržení komplikacemi v městské dopravě, dobíhal autobus do Olomouce. Ve 

stresu, že promešká splnění sokolské povinnosti, přetížil zřejmě své srdce, které už nebylo 

bezvadné a na schůdkách autobusu došlo k srdeční zástavě. Resuscitace už byla neúčinná. 

Takže 14. listopadu 2010, v den svých 86. narozenin, při plnění sokolského úkolu se 

uzavřela jeho životní dráha. 

Zdeňku, chybíš nám a budeš chybět. Nikdy na Tebe nezapomeneme. 

Svatopluk Valníček, 

T.J. Sokol Brno Husovice 
 

 

INFORMACE Z ČOS 

_________________________________________________________  

 

Sokolská kapka krve  

 
 

V dubnu 2015 vyhlásila zdravotní komise OV ČOS všesokolský projekt „Sokolská kapka 

krve”. Cílem je získat nové a hlavně pravidelné dárce krve. Soutěž je korespondenční: 

sokolské jednoty zasílají dvakrát ročně počet odběrů krve za jednotu. Jeden člověk může 

darovat krev za půl roku nanejvýš dvakrát, za rok čtyřikrát. Pokud někdo daruje plazmu, pak 

se mu odběry také počítají, ale opět maximálně čtyři ročně. Od 1. 7. 2015 proběhlo pilotní 

kolo soutěže a skončilo 31. 12. 2015; první ročník začíná od ledna 

roku 2016. Pokud jste tedy již darovali či budete darovat krev 

v daném období, pošlete prosím počet odběrů za jednotu na e-mail 

vit.jakoubek@sokol-liben.cz do 31. 1. 2016. Výsledky budou 

sečteny a zveřejněny v časopise Sokol a též v sekci zdravotní 

komise na www.sokol.eu a www.sokol.cz. Tam také bude 

k dispozici popis soutěže s pravidly. Počty za první pololetí 2016, tj. 

od 1. 1. do 30. 6. 2016, zasílejte pak do 31. 7. 2016. Zdravotní 

komise se těší na mnoho nových a hlavně pravidelných dárců. 
 

MUDr. Vít Jakoubek, Ph.D., 

zdravotní komise OV ČOS 

(Převzato z časopisu Sokol, prosinec 2015) 

http://www.sokol.eu/
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Společné sportovní oblečení ČOS 

 
V minulém, elektronickém vydání časopisu Sokol 

jsme se zmínili o tvorbě moderního sportovního 

oblečení – teplákové bundy a kalhot s moderní 

symbolikou, které již bylo navrženo a schváleno 

a čekalo se na podpis smlouvy protistranou.  

K tomuto podpisu již došlo, a tak župám a jejich 

prostřednictvím tělocvičným jednotám a oddílům 

bude v dohledné době zaslán dopis s infor-

macemi o způsobu objednání a nákupu tohoto 

společného sportovního oblečení. Z tohoto 

připraveného dopisu uvádíme: Předsednictvo 

ČOS schválilo Rámcovou smlouvu o dodávkách 

textilního zboží (dále jen rámcová smlouva) – 

společného sportovního oblečení ČOS – mezi 

firmou ARBIS, spol. s r.o. (dále jen prodávající) a 

ČOS. Oblečení je označeno na předním dílu 

bundy vlevo na srdci znakem Sokola, na předním 

díle vpravo logem Alpine Pro a na levém rukávu 

znakem Českého olympijského výboru (dále jen 

ČOV). Na zadní část bundy lze u prodávajícího 

objednat dotisk, např. název župy, T.J.,  případně 

oddílu. Cena dotisku názvu je zhruba 30 Kč. Na 

soupravě už nesmí být dodáno podle licenční 

smlouvy mezi ČOS a ČOV žádné další logo ani 

nápis! Pobočné spolky ČOS se při nákupu 

sportovního oblečení budou řídit rámcovou 

smlouvou a s prodávajícím budou uzavírat dílčí 

kupní smlouvu. Předmětem koupě jsou bundy 

červené a bílé, kalhoty modré. Vzorové sportovní 

soupravy ve všech velikostech budou k případ-

nému prohlédnutí a vyzkoušení k dispozici na 

třech místech: v Praze v Tyršově domě, v Brně v sídle župy J. Máchala a v Ostravě v sídle 

župy Moravskoslezské. Soupravy jsou ve všech velikostech počínaje dětskou velkostí 110 

po velikost XXL (dospělí). V rámci objednávání můžete kombinovat jinou velikost bundy a 

jinou velikost kalhot, případně obě barevná provedení bundy a jedny či vícery kalhoty. 

Způsob uzavírání dílčích kupních smluv – objednávek se řídí pravidly uvedenými v rámcové 

smlouvě, článek V. První objednací lhůta bude v období 1. 1. 2016 – 31. 3. 2016. Termín 

předání zboží bude do tří měsíců ode dne skončení objednací lhůty, ve které byla 

objednávka prodávajícímu doručena, a která byla prodávajícím potvrzena. 

Helena Rezková,  

členka předsednictva ČOS,  

předsedkyně komise pro marketing a propagaci ČOS 

 

(Převzato z časopisu Sokol, prosinec 2015) 


