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Sokol slaví 155. narozeniny  
 

Dne 16. února 2017 jsme si připomněli významné jubileum našeho 

spolku – uplynulo 155 let od založení první sokolské tělocvičné jednoty, 

Pražské tělocvičné jednoty, od roku 1864 nazvané Sokol Pražský. Ještě 

v témže roce 1862 se sokolské hnutí začalo šířit z Prahy do Čech a na 

Moravu – byly založeny jednoty v Brně, Jičíně, Jaroměři, Kolíně, Kutné 

Hoře, Nové Pace, Příbrami, Turnově a Čáslavi. Od tohoto data, jak 

plynuly dějiny, Sokol v různých etapách naplňoval naši národní historii, 

aktivně ji spoluvytvářel. Od svého založení usiloval o dovršení 

národního obrození, jež vyvrcholilo vznikem samostatného státu Čechů 

a Slováků. 

 

Za první světové války se sokolská myšlenka prolínala se 

zakládáním československých legií ve Francii, v Rusku a v Itálii. 

Připomeňme v této souvislosti výrok prezidenta T. G. Masaryka, že 

„kdyby nebylo Sokola, nebylo by legií, kdyby nebylo legií, nebylo by 

samostatného Československa”. Vliv Sokola na vznik českoslo-

venských legií si připomínáme i v letošním roce, kdy v červenci 

uplyne 100 let od bitvy u Zborova. Vystoupení československých 

legionářů zde vzbudilo značný mezinárodní ohlas a přispělo k tomu, 

že spojenci uznali Československou národní radu v Paříži jako 

zákonnou představitelku Čechů a Slováků. 

Památník „Hrdinům od Zborova“ v Blansku 

 

Sokol hrál významnou roli i při vzniku 

našeho státu 28. října 1918, kdy spolu 

se studenty a DTJ vytvořil Národní stráž 

na ochranu veřejného pořádku a v 

následujících měsících vytvořil čtyři 

prapory armády, jež na Slovensku 

bránily republiku. Po vzniku ČSR se 

Sokol postavil za budování samo-

statného státu a byl odhodlán ho bránit 

se zbraní v ruce. V době nacistické 

okupace se mnozí sokolové zapojili do 

odboje a v boji za znovuzískání svobody 

mnozí z nich položili své životy. Činnost Sokola byla v historii čtyřikrát násilně ukončena, ale 

vždy, jak jen to bylo možné, vstal Sokol jako pták Fénix z popela a obnovil svoji činnosti. I to 

svědčí o tom, že sokolské hnutí a jeho myšlenky a ideály v české společnosti silně 

zakořenily. A Sokol vyznávající hodnoty demokracie, svobody a harmonického všestranného 

rozvoje osobnosti, svojí činností, svým moderním programem oslovuje i současné generace. 

(HR) 

 

 

Zdroj: Časopis SOKOL č. 1 / 2017  

 
 



 
4 

Stříbrné medaile ČOS 

 

Mezi sestry a bratry, vyznamenané Stříbrnou medailí České obce sokolské, se letos 

zařadili z naší župy 

 

sestra Marie MLÝNKOVÁ,  

náčelnice T.J. Sokol Brno-Řečkovice,   

župní vedoucí mladších žáků; 

  

  

 

sestra Eliška ŠRUBAŘOVÁ,  

starostka T.J. Sokol Brno-Královo Pole, místonáčelnice župy, 

rozhodčí sportovní gymnastiky na župních závodech ve všestrannosti;

  

  

   

  

 bratr Jiří RŮŽIČKA,  

starosta T.J. Sokol Brno- Řečkovice, starosta Sokolské župy Dr. Jindry 

Vaníčka, zástupce župy v ČOS, rozhodčí atletiky na závodech ČOS.  

 

 

B l a h o p ř e j e m e ! 

 
___________________________________________________ 

 

 

Aktivity Odboru všestrannosti v 1. pololetí roku 2017   
 

Rozšířené zasedání náčelnic a náčelníků T.J., které bylo z důvodu velké nemocnosti na 

začátku nového roku přesunuto až na březen, zhodnotilo nejen aktivity roku uplynulého, ale 

vyhodnotilo také nejúspěšnější sportovce :  

- Tobiáš Vojta (Kr. Pole) za 2. místo ze 29 závodníků na přeboru ČOS kategorie 

žáci II,  

- Bořivoj Bergmann (Kr. Pole) za 1. místo z 22 závodníků na přeboru ČOS kat. 

žáci III,  

- Martina Vodičková (Židenice) za účast na přeboru ČOS - nejlepší mladší žákyně 

župy, 21. z 41 závodnic,  

- Julie Marušková (Židenice) za účast na přeboru ČOS, nejlepší starší žákyně 

župy, 15. z 33 závodnic,  

- družstvo TGJ kategorie I ze Židenic za postup na přebor ČOS,  

- účastníci dálkového osmiboje – družstvo PD Kr. Pole a senioři Husovic 

 

PŘÍPRAVY NA SLET 

Přípravná fáze XVI. všesokolského sletu 2018 postupně nabírá obrátek, a tak se již 

někteří župní vedoucí skladeb zúčastnili prvních nácvičných srazů nebo je ostatní do začátku 
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prázdnin absolvují. Na sletové náčiní skladeb V peřině, Děti, to je věc, Cirkus a Siluety byl 

vyhlášen grant, ostatní sletové náčiní lze objednávat za podpory grantu na vybavení 

tělocvičen – Projekt I. Objednávky sletových náčiní se uskuteční ve dvou etapách, a to v 1. 

objednávkovém kole do 15.6.2017 s dodáním do 30.9.2017, ve 2. objednávkovém kole do 

15.10.2017 s dodáním do 31.1.2018. 

Samotné nácviky se v tělocvičných jednotách pomalu rozbíhají, někteří začnou 

s nácviky až po prázdninách. Věřím, že uvedení termínů krajského sletu a župních sletů 

Jihomoravských žup může být také motivací k zahájení nácviků, proto je uvádím:  

 

 20. 5. 2018   Župní slet  - Krále Jiřího 

 27. 5. 2018   Župní slet -  Pernštejnská 

 27. 5. 2018   Župní slet -  Slovácká 

   3. 6. 2018   Župní slet -  Dr. Bukovského 

 10. 6. 2018   Krajský slet župy J. Máchala a Dr. J. Vaníčka 

 

Na schůzce náčelnic a náčelníků Jihomoravských žup byly také dohodnuty 

předpokládané termíny podzimních nácvičných srazů a vedoucí nácviku:  

 

skladba vedoucí nácviku předpokládaný termín e-mail 

RD + PD                        

Méďové 
Martina Chvílová 

22.10.2017                         

Židenice 
martina.chvilova@volny.cz 

Předškolní děti          

Noty 
Jarmila Staňková 

22.10.2017                         

Židenice 
stankova.jarmila@slapanice.cz 

Mladší žákyně                                      

V peřině 

Běta Stará                     

Petra Quittová  

21.10.2017  

Brno IV (Židenice) 

BetaStara@seznam.cz                                     

petraquittova@seznam.cz 

Mladší žactvo              

Děti, to je věc! 
Oto Suchánek 

29.10.2017                          

SB I 
oto.suchanek@email.cz 

Starší žactvo                  

Cirkus 
Radka Daňková 

28.10.2017                

Vyškov 
dankovar@centrum.cz 

Dorostenky, ženy                             

Siluety 

Eva Brázdová   

Hana Kvapilová 

26.11. 2017      

Židenice 

brazdova62eva@seznam.cz                                

hana.kvapilova@susjmk.cz 

Ženy                                

Cesta 
Květa Řehůřková 

4.11.2017 

Židenice  
krehurkova@centrum.cz 

Ženy                         

Ženobraní 
Eliška Šrubařová 

4.11.2017                                

Tesla Brno 
srubarova.el@centrum.cz 

Ženy, muži                 

Spolu 

Lída Ryšavá                             

Eva Dudová 

první podzimní 

doporučujeme 

samostatně 

lida.rysava@seznam.cz                                                       

evkadudova@seznam.cz                

Dorostenci, muži          

Borci 
Svaťa Chalupa 

4.11.2017                     

Nové Bránice 
svatachalupa@seznam.cz 

Senioři, seniorky     

Princezna republika 

Radka Dvořáková 

první podzimní 

doporučujeme 

samostatně 

DvorakovaRadka@seznam.cz 

 

mailto:martina.chvilova@volny.cz
mailto:stankova.jarmila@slapanice.cz
mailto:BetaStara@seznam.cz
mailto:BetaStara@seznam.cz
mailto:oto.suchanek@email.cz
mailto:dankovar@centrum.cz
mailto:brazdova62eva@seznam.cz
mailto:brazdova62eva@seznam.cz
mailto:krehurkova@centrum.cz
mailto:srubarova.el@centrum.cz
mailto:lida.rysava@seznam.cz
mailto:lida.rysava@seznam.cz
mailto:svatachalupa@seznam.cz
mailto:DvorakovaRadka@seznam.cz
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Nezbytnou prezentací a první vlaštovkou sletových programů je Sletová štafeta, 

která za naši župu přebere sletovou stuhu 23. září 2017 v Brně Řečkovicích s doprovodným 

programem, a kde také proběhne předávání poselství sletu z tělocvičných jednot. 

  

ŽUPNÍ PŘEBORY A VYCHÁZKY 

 V jarních měsících proběhly tradiční župní přebory sokolské všestrannosti – nejprve 

samostatné přebory sportovní gymnastiky předškolních dětí, a to v Židenicích za účasti 

21 dětí a také v Králově Poli, kde soutěžilo 28 dětí. Následoval přebor v plavání, již tradičně 

v bazénu v Řečkovicích, za účasti 56 závodníků. V dubnu jsme pokračovali uspořádáním 

přeboru ve sportovní gymnastice a šplhu v Židenicích za účasti 42 závodníků a tentokrát 

samostatně v květnu se uskutečnil přebor v atletice na hřišti v Komíně za účasti 108 

závodníků. S dobře zvládnutou organizací, za bouřlivé atmosféry a bez zranění jsme si užili 

všech soutěží. 

 Ze souhrnných výsledků všech absolvovaných disciplín sokolské všestrannosti, což je 

jedna z podmínek, byli vždy 3 nejlepší (2+1 náhradník) nominováni do přeborů ČOS, bohužel 

zejména starší kategorie nejsou plně obsazeny.   

 V letošním roce se nám po několikaroční odmlce podařilo uspořádat župní přebor 

Zálesáckého závodu zdatnosti. Účastnila se sice pouze 3 družstva, ale i za chladného 

počasí se v bílovickém okolí závodníci statečně popasovali s běžeckou tratí i plněním 

disciplín. Medaile a odměny tak dostali všichni a věříme, že příští ročník bude početnější. 

 Již tradičně se v Lelekovicích uskutečnil župní turnaj ve volejbale, účastnilo se ho 5 

družstev. V květnu proběhla druhá letošní vycházka, a to na Býčí skálu pod vedením br. 

Libora Kořínka. 

 

 S příchodem letního počasí mi dovolte popřát všem příjemné, pohybově aktivní 

prázdniny a čas dovolených, ať na prahu nové cvičební sezóny jste plně připraveni vydržet 

nápor příprav a nácviků skladeb XVI. všesokolského sletu 2018 ! 

 

     Nazdar! 

Hana Kvapilová, za náčelnictvo župy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svátek pohybu, dobré nálady a vlastenectví 
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Nejen pohybem živ je Sokol  
(Praha, 7. – 8. 1. 2017) 

 

Účast: 200 účastníků. Pověřený pořadatel: oddělení OV ČOS. 

Tradiční akce OV ČOS byla sestavena jak z cvičebního, tak společensko-kulturního 

programu. Pro účastníky bylo připraveno 11 aktivit, z toho 3 povinné, ostatní volitelné.  

Z nabídky jsem si vybrala tyto aktivity: Salsa (byla povinná pro všechny), ZdrTV s využitím 

tyčí (byly předvedeny jednotlivé cviky s vysvětlením, co se jejich provedením sleduje a jaké 

jsou chyby), Cvičení s balančními čočkami, Vycházka s výkladem historie, která nás zavedla 

až na Pětikostelní náměstí k památníku Milady Horákové. Toto místo na mne zapůsobilo tak, 

že jsem si ještě našla podrobnosti na internetu (viz níže). Poslední aktivitou byly  Rinosety, 

které bohužel nemůžeme využít, protože nemáme vlastní sokolskou tělocvičnu a ve školních 

tělocvičnách je nelze uložit.   

Návštěva divadelního představení v divadle Pod Palmovkou „Večer tříkrálový“, autor Wiliam 

Shakespeare, hráli: J. Kačer, Z. Slavíková, J. Teplý, R. Valenta, I. Wojtylová a další. Šlo o 

moderní inscenaci, která mě, jako starší ročník, příliš neoslovila. 

V neděli proběhla beseda s významnou osobností  - atletem Imrichem Bugárem.  

Celkově souhlasím s výborným hodnocením akce od všech účastníků. 

Jaromíra Žáková, 

T.J. Sokol Brno V 

_____________________________ 

 

Pomník, památník věnovaný dr. Miladě Horákové byl umístěn v křížení os ulice Sněmovní a 

Thunovské, na takzvaném Pětikostelním náměstí, tedy v důstojném prostoru před Poslaneckou 

sněmovnou. 

Vítězný návrh z dílny akad. sochaře MgA. Josefa Faltuse, který vyrostl v historickém jádru našeho 

hlavního města, nese tuto podobu: Tvoří ho pultík s mikrofonem vpředu, na němž sedí drobný skřivan. 

„Na mikrofonu sedí ptáček, skřivánek. A to je Milada Horáková. Zmizela… změnila se v ptáčka, jde za 

svobodou. Je to silně symbolické,“ vysvětlil Josef Faltus. 

  

 

 

 

 

Milada Horáková: 

 

„Padám, padám, 

tento boj jsem prohrála, 

odcházím čestně. 

Miluji tuto zem, miluji 

tento lid, 

budujte mu blahobyt. 

Odcházím bez nenávisti k vám. 

Přeji vám to, 

přeji vám…“ 

 

Popravena 27. 6. 1950 
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První medaile 

 

28. února 2017 se v židenické sokolovně uskutečnil Gymnastický trojboj – 

župní přebor ve sportovní gymnastice předškolních a mladších dětí (naroze-

ných 2010 a mladších). 

Děti závodily v krátkých sestavách v akrobacii, na 

hrazdě a poslední disciplínou byl skok – menší děti 

bez nářadí, ty starší bravurně zvládly žabku na 

molitanové bedně.   

O medaile bojovalo celkem 21 dětí, z toho 19 dívek a 

2 kluci, ve třech věkových kategoriích. A protože děti 

sestavy bezvadně zvládly, tak také všechny nějakou 

tu medaili vybojovaly. Podle získaných bodů si rozdělily první, druhá 

a třetí místa. Rozzářené děti si domů odnášely diplom, medaili a 

drobnou sladkost. 

Děkuji všem organizátorům a rozhodčím, také rodičům za fotografie a podporu.   

    

 

 

 

 

 

 

Gymnastický dvojboj pro předškoláky a prvňáky uspořádali také 

v Králově Poli. Tady děti předvedly svoje umění v akrobacii a přeskoku. 

 

Běta Stará, T.J. Sokol Brno-Židenice 

Eliška Šrubařová, T.J. Sokol Brno-Královo Pole 
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Župní vycházky 

 

● POHÁDKOU MÁJE 
 

Motto: 

"Ideje nás vedou, 

práce nás živí 

a láskou žijeme." 

 Autor: Jaroslav Kozlík, činovník Sokola Kroměříž. 

 

V sobotu 25. února 2017 v 10 hodin 

sešlo se v Žebětíně 30 účastníků 

zimní župní vycházky Pohádkou 

máje, inspirované stejnojmennou 

knihou spisovatele Viléma Mrštíka. 

Byli z těchto tělocvičných jednot 

Sokola: Řícmanice (1), Podolí (3), 

Královo Pole (5), Černá Pole (9) a 

Řečkovice (12). Mezi přítomnými 

byli též náčelnice župy sestra Hana 

Kvapilová a župní vedoucí pobytu 

v přírodě bratr Zdeněk Najer.  

Abychom nebloudili a dobře došli, 

připravila pro nás sestra Marie Mlýnková mapu s přesným popisem trasy. 

Na blankytné obloze zářil zlatý sluneční kotouč. Po sněhu a zledovatělých cestách nebylo 

ani památky. Zimní vycházka se proměnila v téměř jarní. Vánek mírně kolébal vrcholy 

stromů. Procházeli jsme krajinou líbezné lásky prosté dívenky Helenky z Podkomorské 

myslivny a pražského studenta Ríši. Příběh jejich romantické lásky nás neustále provázel. 

V mnohých myslích se promítaly úchvatné okamžiky první procházky, při níž se vedli za ruku 

se svými protějšky, pociťovali neopakovatelnost, úžasnost prvních vzájemných dotyků, 

sladkost prvního polibku. Krása lesů, palouků, studánek, kterou Vilém Mrštík sugestivně 

popisoval, nás okouzlovala. Na mě hluboce zapůsobil citát z jeho knihy, který zdobí 

Helenčinu studánku. Posuďte sami: 

  

  … jako achát založený 

  do smaragdu trávy 

  tu rozlévala svoje vody. 

 

Člověku až zatrne, jak jedinečně a snad i 

prostě viděl spisovatel pramínek vody, 

vyvěrající ze země. U Helenčiny studánky 

jsme se zapsali do knihy návštěvníků. 

Prožili jsme společně krásný den. Těšíme se 

na další vycházky, které župa pro nás 

připraví. 

  

                                                                          Vlastimil Otáhal, 

T.J. Sokol Brno V  
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● VYCHÁZKA DO MORAVSKÉHO KRASU 
 

V rámci projektu župních aktivit pobytu v přírodě jsme na 20. května připravili vycházku do 

Josefovského a Křtinského údolí. 

Sraz jsme si dali v Adamově u 

nádraží. Sešlo se 12 sester a 

bratrů z T.J. Sokol Brno–Královo 

Pole, Brno V, Brno Jih a Brno–

Husovice. Přes nepříznivou 

předpověď se počasí vydařilo, i 

když bylo chladněji. Vycházka 

vedla Josefovským údolím po 

naučné stezce, kde nás br. Libor 

Kořínek poutavým a odborným 

výkladem seznamoval s historií 

Josefovského údolí i geologickým 

vývojem Evropy. Připomněli jsme si 

existenci bývalých pracháren, které 

se v údolí nacházely, zastavili jsme se u Huti Františka, která prezentuje historii výroby 

železa v této oblasti.     

Dále jsme pokračovali k jeskyni Jáchymka, kterou si někteří účastníci prolezli. Další metou 

byla jeskyně Býčí skála. Původní plán s návštěvou této jeskyně zhatilo hnízdění rodinky 

dravců v její těsné blízkosti, které omezilo přístup k ní a posunulo i návštěvní dobu jeskyně 

až od konce června. Tak jsme se museli spokojit jenom s výkladem o historii této přírodní 

zajímavosti, kterým nás provedl br. Libor. Poslední zastávkou na trase byla průchozí jeskyně 

Kostelík. 

 Zdařilou vycházku, při níž jsme našlapali přes 12 km, připravil a vedl br. Libor 

Kořínek.  Byla jen škoda, že účast byla slabší. Krásné údolí jižní části Moravského krasu i 

poutavé informace stály určitě za to. 

Zdeněk Najer, 

   župní vedoucí pobytu v přírodě 
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Zálesácký závod zdatnosti 
 

Zálesácký závod zdatnosti patří do sokolské všestrannosti. Jeho záměrem je přivést děti do 

přírody a aktivně je zapojit do soutěžní činnosti. Závod je vypsán pro tříčlenné hlídky 

v žákovské kategorii (11 – 14 roků) a dorostu (15 – 17 roků), na župě jsme navíc soutěž 

rozšířili o kategorii mladšího žactva (7 – 10 roků). Hlídky závodí na dvou až tříkilometrovém 

přírodním okruhu, kde plní stanovené úkoly. Závodníci musí mít znalosti v oblasti biologie, 

zoologie, minerálů, hvězdné oblohy, vlastivědy, historie Sokola, zdravovědy a první pomoci. 

Musí ovládat morseovku, odhad vzdálenosti, azimuty a topografii, vázání uzlů, práci se 

sekerou a pilou. Soutěží v hodech na svislý a vodorovný cíl, přenášení břemen a šplhu. 

Špatně zvládnuté úkoly jsou penalizovány trestnými časy. 

 Župní přebory se daří pořádat díky velkému přispění bratra Vlastimila Otáhala, Libora 

Kořínka, župních zdravotnic, sestry Hany Kvapilové a řady dalších obětavých sokolek a 

sokolů.  

 Začátek soutěže je datován rokem 1999, letos jsme pořádali již 15. ročník. V letech 

2014 – 2016 jsme soutěž odvolali, protože jsme nezískali dostatečný počet soutěžních 

hlídek. Bratr Vlastík Otáhal se svými svěřenkyněmi z T.J. Sokol Brno V získali na přeboru 

ČOS v roce 2011 3. místo v žákovské kategorii. V ročníku 2005 vybojovalo žákovské 

družstvo, složené z děvčat z jednot Sokola Brno – Židenice a Sokola Jinačovice pod 

vedením sestry Zuzany Šidlové, první místo a dokázalo porazit mnoho chlapeckých hlídek. 

 Sestra Běta Stará ze Sokola Brno – Židenice letos připravila tři hlídky. Žákovskou 

tvořili Šarlota Bauerová, Klára Fejfušová a Filip Fejfuša, za mladší žactvo soutěžily dva týmy: 

Natálie Nezvalová s Terezou Horákovou a druhý tým Vanesa Laba, Anna Loeva a Klára 

Školáková.  

 Děti s pobytem v přírodě a Zálesáckým závodem zdatnosti začínají a v tomto závodě 

si mohly ověřit svoje schopnosti při soutěži. I když nám počasí moc nepřálo, závodníci byli 

s akcí spokojeni a přislíbili účast i v následujících ročnících. 

Zdeněk Najer, 

župní vedoucí PP 
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Vyhodnocení Zálesáckého závodu zdatnosti 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

Župní přebor ve volejbalu MIX 2017 
 

Za účasti pěti družstev se 22. dubna uskutečnil župní přebor ve volejbalu MIX, který 

z pověření župního náčelnictva uspořádala už tradičně T.J. Sokol Lelekovice pod 

organizačním vedením bratra Zbyňka Leciána. Letos výjimečně organizátoři postavili tři 

družstva, a tím vlastně „legalizovali“ uskutečnění turnaje, jehož propozice vyžadují účast 

nejméně 3 družstev z naší župy.  

 

Výsledky:                                                                Utkání            Body        Sety 

      1. místo   T.J. Sokol Adamov                      3 : 1      9  10 :   4 

      2. místo   T.J. Sokol Lelekovice – Kobry       3 : 1       8        10 :   7      

      3. místo   T.J. Sokol Lelekovice B              2 : 2      7           9 :   6           

      4. místo   T.J. Sokol Lelekovice – Čtvrteční    2 : 2      6            6 :   7 

      5. místo   T.J. Vranov                                     0 : 4      0   1 : 12 

 

Z úsměvů na společné fotografii je zřejmé, že si účastníci turnaj užili k plné spokojenosti.   

Věříme, že v příštím roce bude mít o župní přebor zájem větší počet jednot, než letos.   

                                                                     

Ladislav Knotek, garant akce 
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                 1. Sokol Adamov                  2. Sokol Lelekovice –Kobry            3. Sokol Lelekovice - B

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Župní přebor ve sportovní gymnastice a šplhu 
 

Na konci dubna se v židenické sokolovně konal již tradiční župní přebor ve sportovní 

gymnastice a šplhu. Ve značné přesile byly závodící dívky a ženy, kterých se zúčastnilo ve 

všech věkových kategoriích dohromady 31. Závodníků mužských složek bylo sice podstatně 

méně, a to 11, kvantitu však zcela jistě vyvážili kvalitou. Byť trendem posledních let je souboj 

pouze dvou jednot - Židenic a Králova Pole, atmosféra závodu je vždy skvělá a rádi ji 

každým rokem prožíváme. Svědčí o tom i letošní hojná účast v dospělých kategoriích. Ti 

nejlepší byli odměněni nejen medailemi, ale také zaslouženým potleskem, který patřil i těm, 

kteří letos na nejvyšší příčky nedosáhli. Již nyní se těšíme na příští rok.  

                                                                                                         Lada Pitrová, 

T.J. Sokol Brno-Královo Pole 
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VÝSLEDKY PŘEBORU 22. 4. 2017 

 

 

 

MUŽSKÉ SLOŽKY – SPORTOVNÍ GYMNASTIKA 

Startovalo celkem 11 závodnÍků v disciplínách: prostná, přeskok, hrazda, kruhy a bradla. 

 

Mladší žáci I (ročník 2008-10)  známky     Starší žáci III (ročník 2004-05)            známky 

1. Vincent Červený Židenice      31,910  Tobiáš Vojta Královo Pole             43,100 

2. Aleš Kocian  Král. Pole     31,400 

3. Jan Tichý  Král. Pole 30,230  Starší žáci IV (ročník 2002-03) 

4. Bruno Bauer  Židenice 29,380  Bořivoj Bergmann   Královo Pole           45,280 

5. Marek Chlubna Židenice 28,960 

6. Eduard Petr  Král. Pole 27,960  Muži (ročník 1998 a starší) 

       1. Jakub Nantl   Královo Pole             46,050 

Mladší žáci II (ročník 2006-07)   2. Ondřej Nantl   Královo Pole             38,880 

Martin Hladík  Královo Pole 32,650 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

MUŽSKÉ SLOŽKY – ŠPLH 

 

Mladší žáci I (ročník 2008-10) – tyč 3 m   Starší žáci III (ročník 2004-05) – lano 4,5 m 

     čas       čas 

1. Jan Tichý  Královo Pole 4,01  Tobiáš Vojta Královo Pole  7,48 

2. Bruno Bauer  Židenice 4,21 

3. Aleš Kocian  Královo Pole 4,27  Starší žáci IV (ročník 2002-03) – lano 4,5 m 

4. Eduard Petr  Královo Pole 4,66  Bořivoj Bergmann   Královo Pole 3,27 

5. Vincent Červený Židenice 5,57 

6. Marek Chlubna Židenice 9,59  Muži (ročník 1998 a starší) – lano 4,5 m 

                         bez přírazu ze sedu 

Mladší žáci II (ročník 2006-07) – tyč 4,5 m  1. Jakub Nantl  Královo Pole 3,70 

Martin Hladík  Královo Pole 4,60  2. Ondřej Nantl  Královo Pole 4,75 
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ŽENSKÉ SLOŽKY – SPORTOVNÍ GYMNASTIKA 

Startovalo celkem 31 závodnic v disciplínách: prostná, přeskok, hrazda a lavička (kladina). 

         

Mladší žákyně I (ročník 2008-10)              známky Starší žákyně III (ročník 2004-05)        známky 

  1. Barbora Škrabálková Židenice    37,550 1. Martina Vodičková Židenice           36,200 

  2. Jolana Janoušková  Židenice    37,480 2. Klára Fejfušová Židenice           32,880 

  3. Pavlína Sladká  Židenice    37,130 3. Anna Stodolová Židenice           32,730 

  4. Vanesa Laba  Židenice    36,530        

  5. Petra Vítková  Židenice    36,300 Starší žákyně IV (ročník 2002-03) 

  6. Adéla Vytásková  Židenice    36,250 1. Julie Marušková Židenice           33,930 

  7. Anna Carmen Loeve Židenice    35,550 2. Lucie Babušíková Král. Pole         33,710  

  8. Linda Šikulová  Židenice    35,350      

  9. Tereza Horáková  Židenice    34,850 Dorostenky (ročník 1999-2001) 

10. Natálie Hortová  Židenice    34,800 Magdalena Černá Židenice           30,900 

11. Kristýna Otevřelová  Židenice    34,750    

12. Natálie Nezvalová  Židenice    34,730 Ženy (ročník 1998 a starší)           známka 

13. Klára Školáková  Židenice    34,700 1. Lada Pitrová / kladina / Král. Pole       9,100 

14. Tereza Machálková  Židenice    34,600 2. Klára Pitrová / prostná / Židenice        8,900 

15. Alice Krevňáková  Židenice    34,430 3. Tereza Meluzínová / přeskok / Žid.     8,600 

16. Nela Hrnčiříková  Židenice    33,930  4. Michaela Konečná / hrazda / Žid.        8,100 

           

Mladší žákyně II (ročník 2006-07)         

1. Karolína Janoušková  Židenice    37,610    

2. Aneta Škrabálková  Židenice    36,780         

3. Šarlota Bauerová  Židenice    36,410  

4. Valerie Ludikovská  Židenice    35,980  

5. Berenika Zemanová  Židenice    35,930    
 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ŽENSKÉ SLOŽKY - ŠPLH 
 

Mladší žákyně I (ročník 2008-10) – tyč 3 m     Mladší žákyně II (ročník 2006-07) -  tyč 4,5 m

          čas            čas 

  1. Barbora Škrabálková Židenice    3,65  1. Karolína Janoušková    Židenice            5,06 

  2. Tereza Horáková  Židenice    4,27  2. Berenika Zemanová Židenice    5,10 

  3. Vanesa Laba  Židenice    4,49  3. Aneta Škrabálková Židenice    5,25 

  4. Pavlína Sladká  Židenice    4,79  4. Šarlota Bauerová Židenice    5,35 

  5. Jolana Janoušková  Židenice    4,80  5. Valerie Ludikovská Židenice    9,09 

  6. Linda Šikulová  Židenice    5,21 

  7. Anna Carmen Loeve Židenice    5,53  Starší žákyně III (ročník 2004-05) – tyč 4,5 m 

  8. Adéla Vytásková  Židenice    6,05  1. Martina Vodičková Židenice    4,11 

  9. Natálie Nezvalová  Židenice    6,06  2. Anna Stodolová Židenice    5,27 

10. Tereza Machálková  Židenice    6,77  3. Klára Fejfušová Židenice    5,50 

11. Alice Krevňáková  Židenice    7,10 

12. Natálie Hortová  Židenice    7,49  Starší žákyně IV (ročník 2002-03) – tyč 4,5 m 

13. Kristýna Otevřelová  Židenice    7,91  1. Julie Marušková Židenice    3,84 

14. Petra Vítková  Židenice    8,08  2. Lucie Babušíková Královo Pole    4,71 

15. Klára Školáková  Židenice    9,08 

16. Nela Hrnčiříková  Židenice    9,59   Dorostenky a ženy nešplhají 
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Župní přebor v atletice 

 

V sobotu 13. května 2017 dopoledne jsme se za krásného slunečného a teplého počasí sešli 

již tradičně na hřišti na Čichnově ulici v Brně – Komíně, abychom si zazávodili na župním 

přeboru v atletice. Závodnic a závodníků přijelo celkem 108 z 10 jednot naší župy, z toho 55 

v ženských složkách a 53 v mužských složkách. Nejvíce zastoupená byla kategorie mladší 

žákyně I (25 děvčat), v hojném počtu se zúčastnily i předškolní děti (12 děvčat a 19 chlapců). 

Závodilo se v běhu (krátké i střední tratě), skoku do dálky a hodu – tenisovým míčkem 

(předškolní děti), žactvo míčkem kriketovým, ostatní vrhali koulí. Všichni bojovali za dobré 

umístění povzbuzováni hojným počtem fandících rodičů, cvičitelů i závodníků. Tři nejlepší 

v každé kategorii obdrželi medaili, diplom a drobnou cenu, všichni účastníci pamětní list a 

sladkou odměnu. Předškolní děti od 4. místa až po místo poslední dostaly za své závodnické 

úsilí bronzové medaile, což přivítaly s velkým nadšením. Byli bychom rádi, kdyby tím získaly 

motivaci účastnit se sokolských soutěží i v dalších letech.  

 Děkujeme všem organizátorům, cvičitelům a především samotným závodníkům za 

úspěšnou reprezentaci naší župy a těšíme se na atletické setkání v příštím roce. 

Jana Bartoňková, 

T.J. Sokol Brno-Řečkovice 

VÝSLEDKY 
 

ŽENSKÉ SLOŽKY 
 

Předškolní děti  (2011 a mladší)   19. Tereza Hádková  Lelekovice 

  1. Nicole Barešová  Sokolnice  20. Alice Krevňáková  B.-Židenice 
  2. Monika Perníčková  B.-Královo Pole  21. Elena Szendiuchová B.-Židenice 
  3. Eliška Peterková  Sokolnice  22. Michaela Marková  Pozořice 
  4. Zuzana Krajíčková  B.-Židenice  23. Stela Žemličková  B.-Židenice 
  5. Ema Mrkvicová  Sokolnice  24. Veronika Greplová  B.-Židenice 
  6. Dorota Škrabálková  B.-Židenice  25. Ela Lišková   B.-Židenice 
  7. Natálie Berešová  Sokolnice     

  8. Apolena Kalová  B.-Královo Pole  Mladší žákyně II  (2006 – 2007) 
  9. Kateřina Chovancová   Sokolnice    1. Karolína Janoušková B.-Židenice 
10. Adéla Kritzbachová  B.-Královo Pole    2. Eva Špačková  B.-Řečkovice 
11. Iva Kolbeková  Sokolnice    3. Andrea Topinková  Pozořice 
12. Terezie Lerchová  B.-Soběšice    4. Šarlota Bauerová  B.-Židenice 
         5. Bára Dostálová  Podolí 

Mladší žákyně I  (2008 – 2010)     6. Berenika Zemanová B.-Židenice   
  1. Barbora Škrabálková B.-Židenice    7. Veronika Švestková  B.-Řečkovice 
  2. Tereza Horáková  B.-Židenice    8. Aneta Škrabálková  B.-Židenice   
  3. Pavlína Sladká  B.-Židenice    9. Klára Brestovská  Pozořice   
  4. Sofie Polášková  B.-Řečkovice  10. Zuzana Tichá  B.-Král. Pole 
  5. Jolana Janoušková  B.-Židenice  11. Anna Kučerová  B.-Řečkovice 
  6. Kristýna Pavlíková  Podolí    

  7. Hana Lenochová  B.-Židenice  Starší žákyně III  (2004 – 2005) 
  8. Anna Greplová  B.-Židenice    1. Martina Vodičková  B.-Židenice  
  9. Anna Hynštová  Lelekovice    2. Anna Stodolová  B.-Židenice 
10. Michaela Vacková  B.-Řečkovice    3. Anna Tomancová  B.-Řečkovice 
11. Sára Valentová  B.-Královo Pole     

12. Anastázie Pospíšilová B.-Královo Pole  Starší žákyně IV  (2002 – 2003) 
13. Natálie Hortová  B.-Židenice    1. Gabriela Svobodová B.-Řečkovice 
14. Linda Šikulová  B.-Židenice    2. Markéta Tašlová  B.-Král. Pole 
15. Nela Kučerová  B.-Řečkovice    3. Lucie Babušíková  B.-Král. Pole 
16. Sára Tomišková  B.-Židenice 

17. Alice Crhová  Pozořice  Ženy  (1998 a starší) 
18. Natálie Nezvalová  B.-Židenice    1. Michaela Konečná  B.-Židenice 
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MUŽSKÉ SLOŽKY  

 

Předškolní děti (2011 a mladší) 

  1. Michal Brestovský  Pozořice  11. Antonín Pospíšil  B.-Král. Pole 

  2. Jindřich Šantavý  Pozořice  12. Daniel Šebesta  B.-Král. Pole 

  3. Vojtěch Lakomý  B.-Královo Pole  13. Vojtěch Cingel  B.-Král. Pole 

  4. Ben Fric   Sokolnice  14. Josef Šunka  B.-Král. Pole 

  5. Michal Parobek  Pozořice  15. Tobiáš Urbiš  B.-Král. Pole 

  6. Tadeáš Urbiš  B.-Královo Pole  16. Lukáš Kunát  Sokolnice 

  7. Denis Fric   Sokolnice  17. Daniel Bartoš ; B.-Král. Pole 

  8. Adam Peterka  Sokolnice  18. Jakub Hrdlička  Sokolnice 

  9. Kristián Polcar  B.-Královo Pole  19. Antonín Polcar  B.-Král. Pole 

10. Samuel Vlček  B.-Královo Pole 

 

 

Mladší žáci I  (2008 – 2010)    Mladší žáci II  (2006 – 2007) 
  1. Ondřej Hůrka  Podolí     1. Martin Hladík  B.-Král. Pole 

  2. Vincent Červený  B.-Židenice    2. Pavel Suchý  B.-Řečkovice 

  3. Aleš Kocian   B.-Královo Pole    3. Robin Pleskač  Podolí 

  4. Bruno Bauer  B.-Židenice    4. Patrik Juran   B.-Král. Pole 

  5. Jiří Suchý   B.-Řečkovice    5. Maxmilián Jáger  Pozořice 

  6. Kryštof Švancara  Řícmanice    6. Josef Jeschke  Podolí 

  7. Jan Tichý   B.-Královo Pole    7. Samuel Ledeč  B.-Řečkovice 

  8. Ondřej Tinka  Pozořice    8. Adam Marek  Pozořice 

  9. Eduard Petr   B.-Královo Pole    9. Antonín Čiviš  Řícmanice 

10.-11. Kryštof Směták  Lelekovice 

10.-11. Patrik Ondruška  B.-Medlánky  Starší žáci III  (2004 – 2005)  

12. Michal Stříž   Pozořice    1. Tobiáš Vojta  B.-Král. Pole 

13. Viktor Bařinka  Lelekovice    2. Matěj Švancara  Řícmanice 

14. David Flekač  Podolí      

15. Michal Nováček  Podolí   Starší žáci IV  (2002 – 2003)  

16. Lukáš Klaschka  Pozořice    1. Bořivoj Bergmann  B.-Král. Pole 

17. Vítek Lenoch  B.-Židenice 

18. Jiří Barták   Pozořice  Muži  (1998 a starší) 

19. Adam Kršňák  Pozořice    1.Jan Adler   B.-Židenice 

20. Roman Pazucha  Podolí     2. Jakub Nantl   B.-Král. Pole 
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Přebor ČOS ve všestrannosti  
 

Cvičenci z naší župy se zúčastnili 

Přeboru ČOS ve všestrannosti mladšího 

žactva (atletika, gymnastika, plavání a 

šplh), který se konal ve dnech 26. až 

28. května 2017 v Prostějově. 

V kategorii I naši župu reprezentovali 

Barborka Škrabálková, Jolanka 

Janoušková a Vincent Červený ze 

Sokola Brno-Židenice a Aleš Kocian 

ze Sokola Brno- Královo Pole, 

v kategorii II soutěžili Karolína 

Janoušková a Berenika Zemanová ze 

Židenic a Martin Hladík z Králova 

Pole. 

Konkurence byla obrovská, ale naši závodníci bojovali s velkým nasazením a většina z nich 

se umístila v první třetině či polovině celkového hodnocení. Na medaili dosáhla Barborka 

Škrabálková, která obsadila 3. místo v plavání.  

 Až na malé zranění Bereniky Zemanové, které bohužel ke sportu občas patří, vše 

dopadlo báječně, včetně krásného počasí. Akce se konala pod záštitou župy Prostějovské a 

byla velmi dobře zorganizovaná. Všem našim závodníkům blahopřejeme a už se těšíme na 

další ročník. Poděkování za pěknou akci patří všem organizátorům, cvičitelům, cvičencům a 

jejich rodičům. 

Lucie Janoušková, 

T.J. Sokol Brno-Židenice 

 

 

V Z P O M Í N Á M E …   
 

 

Před rokem, 27. května 2016, zemřel v 85 letech bratr  

Jaroslav Pila,  

bývalý starosta Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka a vzácný člověk.  

  

(Podrobnější článek o br. Pilovi najdete ve Zpravodaji č. 2/2016.) 

 

                                    _______ 

 

8. srpna si připomeneme první výročí skonu sestry  

Věry Drápalové  (*1955  †2016),  

dlouholeté starostky Sokola Brno-Židenice, neúnavné a obětavé cvičitelky 

zejména malých dětí. 

 

(Podrobnější článek o ses. Drápalové najdete ve Zpravodaji č. 3/2016.) 

 
ČEST JEJICH PAMÁTCE 
 

http://www.sokol.eu/obsah/14396/prebor-cos-ve-vsestrannosti-mladsiho-zactva
http://www.sokol.eu/obsah/14396/prebor-cos-ve-vsestrannosti-mladsiho-zactva
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ZPRÁVY Z JEDNOT 
_________________________________________________________________________________ 

SOKOL ADAMOV    
 

Pátá sokolská akademie 

 

Dne 22. dubna 2017 pořádal Sokol Adamov jubilejní Sokolskou akademii, která se koná 

každoročně k Mezinárodnímu dni tance (28.4.) 
 Akademie byla určena pro pohybové skupiny z celého okolí. Přijeli k nám Aerobic 

Sebranice, SVČ Boskovice, ženy z Jedovnic. Tentokrát přijaly pozvání i děti ze ZŠ a MŠ 

Adamov – třída Kuřátek pod vedením paní učitelky Bc. Lenky Juřičkové a Mgr. Ivy Drlíkové, 

3. A z Ptačiny se svojí třídní učitelkou Mgr. Soňou Karáskovou a děti z tanečního kroužku 

výrazového tance pod vedením Mgr. Kateřiny Prudíkové.  Sešlo se na 120 tanečníků, které 

hodnotila porota.  
 K vidění bylo mnoho stylů: aerobic, step, streat, lidový a výrazový tanec. K dobré 

náladě přispěla i žonglérská skupina Knock-Knock z Brna. Porota to neměla vůbec lehké, 

protože děti byly opravdu šikovné, ale nakonec se musela rozhodnout. Na prvním místě se 

umístila stepařská skladba s názvem Divoši z džungle Moniky Pavlékové. Druhé místo získal 

Aerobik Sebranice pod vedením Jany Sedlákové se skladbou Krotitelé duchů. Třetím místem 

se mohly pyšnit děti z Adamova za výrazový tanec Mravenci se stěhují v choreografii 

Kateřiny Prudíkové.  Jejich druhé vystoupení s názvem Když se řeka narodí, získalo 3. místo 

o 14 dní později v Blansku. Vyhodnocena byla i nejlepší tanečnice, kterou si volili diváci. 

Tanečníci měli i krásné kostýmy a bylo opravdu na co se dívat. 

 Jubilejní již 5. sokolská akademie byla velice zdařilá akce, na kterou se přišlo podívat 

i mnoho diváků. Společně s tanečníky vytvořili výbornou atmosféru a příjemné odpoledne. 

Však se jich dohromady sešlo přes tři sta. Za hlavní organizátory, kterými byli bratr Miroslav 

Svědínek a Mgr. Kateřina Prudíková, děkujeme všem, co se přišli podívat. Děkujeme i všem 

sponzorům. Jsme rádi, že sokolská hala ožívá nejen akcemi sportovními, ale i kulturními. 

 Příští rok jste opět zváni. Přeji vám krásné roztančené jaro! 

Kateřina Prudíková, 

T.J.Sokol Adamov 
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SOKOL BUČOVICE 
 

● Vyrovnaná bitva na Moravském poli 
 

Oddíl sportovní gymnastiky Bučovice se pravidelně střídá v pořádání přátelského utkání 

s rakouským Gänserndorfem (asi 15 km od památného bojiště u Dürnkrut - Suché Kruty). 

Letos bylo tedy na nás, abychom zavítali do Rakouska a oplatili tak návštěvu z minulého 

roku. Tréninkové prostředí v Gänserndorfu je pro nás inspirací, protože v malé tělocvičně o 

rozměrech cca 20 x 15 metrů je umístěno kompletní mužské i ženské nářadí a tělocvična 

disponuje také molitanovou jámou. Na minimálním prostoru je tak k dispozici vše potřebné 

pro trénink i obtížnějších prvků.  

Ve všech závodních kategoriích se svedl mimořádně vyrovnaný souboj. V souboji družstev 

zvítězila těsně naše děvčata, zatímco chlapci svým rakouským soupeřům naopak podlehli. 

V soutěži jednotlivkyň vyhrála mezi dívkami velmi čistě cvičící Sarah Carabasa, a to o 

jedinou desetinu před Kateřinou Durákovou (tedy nejmenším možným rozdílem). Na třetím 

místě potom skončila Klára Hrabovská. 

Mezi chlapci se také sváděla dramatická bitva až do samotného závěru. Vítězně z ní 

nakonec vyšel rakouský závodník Kevin Gindl před druhým Mirkem Durákem, kdy rozdíl 

mezi oběma borci byl jen patnáct setin. Nutno podotknout, že Mirek doplatil na vyšší 

obtížnost svých sestav, což s sebou přináší také větší míru rizika, a o vítězství přišel pádem 

na kruzích při doskoku z dvojitého salta. Třetí se umístil další bučovický závodník Jakub 

Stavělík. 

Souboj v tělocvičně byl uzavřen předáním pozorností mezi dětmi i trenéry a rozhodčími a 

poté jsme přijali pozvání na společný oběd. Výsledky závodu v tomto ohledu tedy nejsou to 

důležité, mnohem přednější je zprostředkovat našim závodníkům zkušenost se zahraničním 

prostředím. Na konci setkání jsme zjistili, že patrně existuje jakýsi univerzální „dětský jazyk“, 

protože děti z Česka i Rakouska spolu živě komunikovaly a bavily se mezi sebou, aniž 

bychom jim my dospělí rozuměli. 

Petr Stavělík, 

T.J. Sokol Bučovice 
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● Valentýnský turnaj žáků 
 

Po roční přestávce uspořádala T.J.  Sokol Bučovice v sobotu 25. února v hale ZŠ 710 

Valentýnský turnaj žáků. Turnaje se zúčastnila čtyři žákovská družstva: SK Volejbal Brno B, 

T.J. Tesla Brno, T.J. Lokomotiva-Ingstav Brno a domácí T.J. Sokol Bučovice.  

Turnaj se hrál systémem každý s každým na dva vítězné sety, třetí set tie breakem. V prvním 

utkání na sebe narazili žáci Sokola Bučovice a Tesly Brno. Po rozpačitém začátku domácího 

družstva, plným chyb na podání, se naši žáci rozehráli a odnesli si vítězství 2:0. Ve druhém 

utkání se představila brněnská družstva SK Volejbal Brno B a TJ Lokomotiva-Ingstav, 

z vítězství se radovali žáci Volejbalu Brno v poměru 2:0. V dalším zápase po vyrovnaném 

boji prohrála Tesla Brno s Lokomotivou Ingstav 2:1. V pořadí čtvrtém utkání domácí žáci po 

solidním výkonu přehráli Volejbal Brno 2:0. V předposledním, pátém zápase, zvítězili 

nadšeně hrající žáci Tesly Brno nad favorizovaným Volejbalem Brno 2:1. V posledním 

zápase turnaje nedali domácí šanci žákům Lokomotivy-Ingstav a po vítězství 2:0 se stali 

vítězi celého turnaje.    

 

Výsledky        Pořadí         
 

Sokol Bučovice –Tesla Brno                  2 : 0 1. T.J. Sokol Bučovice                6 : 0     9  

Volejbal Brno B –Lokomotiva-Ingstav Brno  2 : 0 2. SK Volejbal Brno B               3 : 4     4 

Tesla Brno – Lokomotiva-Ingstav Brno      1 : 2 3. T.J.  Tesla Brno                        3 : 5     3 

Sokol Bučovice –Volejbal Brno B               2 : 0 4. T.J. Lokomotiva-Ingstav Brno        2 : 5     2 

Volejbal Brno B –Tesla Brno                    1 : 2 

Lokomotiva-Ingstav Brno –Sokol Bučovice 0 : 2 

Jan Forejtek, 

T.J. Sokol Bučovice 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězné družstvo žáků Sokola Bučovice – zleva: Vilém Gottwald, Aleš Handrla, Bert Budík, Matyáš 

Žert, Štěpán Bílek, Jakub Tichý, Ondra Janega a trenérka Martina Žertová 
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●  Jarní turnaj ve volejbalu mužů 
 

Vzhledem k dřívějšímu zahájení mistrovských soutěží ve volejbale je tradiční prvomájový 

turnaj minulostí. Jeho pokračovatelem se stal přípravný Jarní turnaj a letos tak proběhl jeho 

44. ročník.  

 V sobotu 25. března 2017 se prezentovala v hale ZŠ 710 čtyři družstva: T.J. Tatran 

Hrušky, BV Slavkov, SVK Hrušovany nad Jevišovkou a domácí B družstvo Sokola. Původně 

přihlášené družstvo Sokola Marefy na poslední chvíli účast zrušilo. Turnaj se hrál systémem 

každý s každým na dva vítězné sety, rozhodující třetí set pak ve zkrácené podobě. V prvním 

zápase na sebe narazilo domácí družstvo a volejbalisté Slavkova. Vítězství si odnesli až po 

třísetovém boji domácí muži v poměru 2 : 1. V druhém utkání se představili předpokládaní 

favorité turnaje, loňský vítěz z Hrušovan nad Jevišovkou a vedoucí družstvo okresního 

přeboru, Tatran Hrušky. Tatran potvrdil úlohu favorita a rovněž v třísetovém zápase zvítězil 2 

ku 1. V dalším utkání nedali muži Hrušovan šanci Slavkovu a hladce zvítězili 2 : 0. Také ve 

čtvrtém zápase hráči z Hrušek jasně přehráli domácí Sokoly v poměru 2 : 0 a totéž 

zopakovali v dalším utkání proti Slavkovu. Tím se stali vítězi celého turnaje. Poslední zápas, 

ve kterém nastoupili domácí proti Hrušovanům, rozhodoval již jen o druhé příčce. Tu si 

nakonec po boji odnesly Hrušovany v poměru 2 : 1, když třetí set byl rozhodnut až v poměru 

20 : 18 míčům. Závěrem patří poděkování všem hráčům, pořadatelům a rozhodčím turnaje, 

který se stal zdařilou přípravou na mistrovské boje.  

 Za domácí B družstvo nastoupili: Libor Procházka, Tomáš Kurfiřt, Jakub Duraja, 

Radek Černý, Vít Sedlář, Ondra Buriánek, Dušan Buriánek a Marian Polák. 

 

 Výsledky     Pořadí 

 

 Bučovice – Slavkov  2 : 1   1. TJ Tatran Hrušky              6 : 1    8 

 Hrušky – Hrušovany     2 : 1   2. SVK Hrušovany n. Jev.    5 : 2    6 

 Slavkov – Hrušovany   0 : 2    3. TJ Sokol Bučovice B    3 : 5    3 

 Hrušky – Bučovice       2 : 0   4. BV Slavkov                      1 : 6    1 

 Slavkov – Hrušky         0 : 2 

 Bučovice – Hrušovany 1 : 2 

Jan Forejtek, 

T.J. Sokol Bučovice 

 

 

                     

                     

                     

          

 

 

 

 

 

 

 

Vítězné družstvo Tatranu Hrušky 
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● Gymnastika:  

Rakouský talent Gino Vetter ovládl Memoriál prof. Antonína Součka 
 

V zaplněné hale ZŠ Bučovice 710 se konal již 38. ročník memoriálu prof. Antonína Součka 

ve sportovní gymnastice mladších žáků. Závod měl rekordní účast 24 družstev z České 

republiky, Slovenska a Rakouska. Díky účasti dvou úřadujících mistrů ČR a nejlepšího 

rakouského týmu měl závod navíc mimořádnou výkonnostní úroveň a byl ukázkou toho 

nejlepšího, co je možné v žákovské gymnastice vidět. 

 V napínavé bitvě družstev nakonec rakouský výběr VTS Voralberg (pod vedením 

bývalého českého reprezentanta Luboše Matery) zvítězil před druhým T.J. Sokol Kladno a 

třetím T.J. Sokol Zlín. Bučovické družstvo nastoupilo oslabené pouze ve dvoučlenné sestavě 

a muselo se spokojit s devatenáctým místem. 

Soutěž jednotlivců zcela jednoznačně ovládl skvěle cvičící Gino Vetter z VTS Voralberg. Na 

místě druhém skončil Jonáš Daněk ze Zlína a třetí 

úřadující mistr ČR Jan Kusák z Kladna. Nejlepší 

bučovický závodník Jiří Hůrka se umístil 44. 

Finále závodu v prostných se podle očekávání stalo opět 

kořistí Gino Vettera, za kterým se seřadili Zdeněk Průša 

(Gymnastik Košice) a Jan Kusák. V dalším finálovém 

závodu na kruzích vystoupal na nejvyšší stupínek Jonáš 

Daněk před Janem Kusákem a Tomášem Chudějem 

(KSG SK Přerov). 

Závod byl po sportovní i organizační stránce skvělou 

vizitkou pořádajícího oddílu a těší nás zejména přízeň 

ostatních gymnastických klubů, které každoročně váží 

cestu do Bučovic, aby zde poměřily své síly. Oddíl 

sportovní gymnastiky tímto děkuje všem svým 

sponzorům i příznivcům a těší se na hojnou účast 

veřejnosti na oslavě 40 let oddílu, která proběhne dne 

23. září 2017. 

Petr Stavělík, 

T.J. Sokol Bučovice 
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Vzpomínka na bratra Petra Petrželu 
 

V neděli 26. února 2017 naše řady opustil Petr 

Petržela, jehož práci a přínos pro rozvoj sportovního 

a kulturního hnutí by měly tyto řádky připomenout.  

 Petr se narodil v roce 1951 ve Vracově a po 

dokončení studií na Univerzitě Komenského v Bra-

tislavě zakotvil roku 1977 v Bučovicích, kam se 

přiženil a nastoupil jako učitel na Střední ekonomické 

škole (pozdější Obchodní akademie). Prakticky ihned 

začíná v novém působišti rozvíjet aktivity, které ve 

výsledku přinesly zviditelnění celého města. Zakládá 

oddíl sportovní gymnastiky a závod hochů „Memoriál 

prof. Antonína Součka“, ze kterého se kromě 

připomínky památky sokolského činovníka a význam-

né bučovické osobnosti stává i prestižní akce s 

mezinárodní účastí. V roce 1991 se zásadní měrou 

podílí na obnově tělocvičné jednoty Sokol Bučovice. 

Sokolské ideály pro něj nebyly pouhým klišé, ale 

opravdovým posláním a kulturním dědictvím. Jeho 

zásluhou se podařilo navázat vztahy s předválečnými 

členy Sokola v Bučovicích a vybudovat Síň slávy s medailonky zasloužilých trenérů a 

funkcionářů.  Svých hlubokých znalostí historie sportu a sportovního prostředí využívá s 

humorem a nadsázkou nejen jako komentátor gymnastických akcí, současně se věnuje i 

dalším oblastem. Vydává česko-německý slovník sportovních frazeologizmů a několik 

sborníků citátů. Jeden z nich je věnován i další jeho vášni – vinařství. Po celou dobu 

neodmyslitelně patří k bučovickým vinařům a jejich koštům. Nezapomíná však ani na své 

kořeny, ve vracovském kroji se pravidelně účastní folklorních akcí a na jeho pozvání 

cimbálová muzika pravidelně navštěvuje také Bučovice. Po několikaleté přestávce 

v soukromém sektoru se roku 2002 vrací ke své učitelské profesi, nastupuje na Gymnázium 

Bučovice a zde vyučuje německý jazyk a tělesnou výchovu až do roku 2016.  

 Petr Petržela byl osobností s širokým záběrem a neutuchající činorodostí, která 

přinášela užitek, zábavu i poučení nejen nejbližší rodině, ale i všem známým a kamarádům. 

Dokázal zaujmout všude, kam přišel - od divadla, přes náměstí a školu až po sklípek. Za 

odzbrojující bezprostředností se přitom skrývalo obrovské množství každodenní dřiny.  

 Za všechno už mu nemůže nikdo z nás poděkovat jinak, než vzpomínkou… 

 

Čest jeho památce.    

 

 

 

 

    T.J. Sokol Bučovice             
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SOKOL PODOLÍ 

● 41. ročník Turnaje osvobození 

V neděli 30. dubna 2017 se v Podolí uskutečnil tradiční basketbalový Turnaj osvobození. 

 

VÝSLEDKY       POŘADÍ     body 

T.J. Sokol Podolí – SK Vinohrady Brno  43 : 21  1. T.J. Sokol Podolí 132 :   51    6  

Lokomotiva Břeclav – Tatran Kohoutovice 16 : 39  2. Tatran Kohoutovice 106 :   81    5 

Lokomotiva Břeclav – SK Vinohrady Brno 30 : 33  3. SK Vinohrady Brno   83 : 119    4  

T.J. Sokol Podolí – Tatran Kohoutovice  36 : 21  4. Lokomotiva Břeclav   55 : 125    3 

SK Vinohrady Brno – Tatran Kohoutovice 29 : 46 

T.J. Sokol Podolí – Lokomotiva Břeclav  53 :   9  

 

4 x 10 tr. hodů    Královská disciplína  Fair Play 

1. Břeclav  18   1. Břeclav 69,94  1. Vinohrady  31 

2. Kohoutovice  17   2. Podolí 77,06  2. Podolí   32 

3. Vinohrady      16   3. Kohoutovice 79,35  3. Kohoutovice  38 

4. Podolí           12   4. Vinohrady 90,88  4. Břeclav  43 

 

 

NEJLEPŠÍ STŘELCI 

1. Marek Jež  37 bodů    Podolí 

2. Veronika Mejtská 25    Vinohrady 

3. Natálie Jeschke 22     Podolí 

4. Vojtěch Jež  18  Podolí 

5. David Peterka 18  Kohoutovice 

Pavel Rafaj, 

T.J. Sokol Podolí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězné družstvo Turnaje osvobození T.J. Sokol Podolí 
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● Předsletový turnaj U 10 

 

Basketbalový oddíl Sokola Podolí byl jako jediný v republice pověřen Českou obcí sokolskou 

uspořádat Předsletový turnaj U 10. 

Turnaj se uskutečnil v Podolí v sobotu 6. května a startovala zde družstva T.J. Sokol Podolí, 

T.J. Sokol Šlapanice, Tatran Brno-Kohoutovice a SKB Brno-Vinohrady, celkem 54 hráčů a 

hráček. I když je tato kategorie v soutěžích nejmladší, utkání byla plná velké bojovnosti a 

pěkných akcí. Dívky se hochům ve výkonech vyrovnaly.  

 Turnaj byl doplněn soutěžemi v basketbalových dovednostech. Střílelo se 4x10 trest-

ných hodů a běžela se Královská disciplína (štafetový běh pěti hráčů, kteří driblují a 

dvoutaktem střílí na koš. Pokud je hod úspěšný, pokračují na druhý koš. Při neúspěšném 

pokusu hází tak dlouho, dokud netrefí. Potom přihrávají dalšímu hráči.). Obě soutěže byly 

velmi dramatické a divákům se líbily.  

 Akci finančně zajistila ČOS, která také na turnaj dodala medaile, diplomy a účastnické 

listy. Domácí jednota zajistila pro prvá tři družstva pamětní talíře, ceny pro pět nejlepších 

střelců a ceny pro nejlepší družstva v basketbalových dovednostech. A všichni účastníci si 

smlsli na tradičních ledňáčcích. 

 Pozvání na turnaj přijali hejtman Jm kraje JUDr. Bohumil Šimek, místostarostka obce 

Podolí paní ing. Gabriela Marciánová a předseda odboru sportu Sokolské župy Dr. Jindry 

Vaníčka Bc. Tomáš Hlobil. Jmenovaní předali dětem ceny a svou přítomností dodali turnaji 

patřičnou vážnost. Dokázali, že si práce s dětmi váží a podporují ji. 

Pavel Rafaj, 

T.J. Sokol Podolí 

 

VÝSLEDKY       POŘADÍ     body 

T.J. Sokol Podolí – SKB Vinohrady Brno 63 : 12  1. T.J. Sokol Podolí 118 :   51    6  

T.J. Sokol Šlapanice – Tatran Kohoutovice 21 : 22  2. Tatran Kohoutovice   93 :   59    5 

T.J. Sokol Šlapanice– SKB Vinohrady Brno 39 :   3  3. T.J. Sokol Šlapanice   80 :   53    4  

T.J. Sokol Podolí – Tatran Kohoutovice  27 : 19  4. SKB Vinohrady Brno   26 : 154    3 

SKB Vinohrady Brno – Tatran Kohoutovice 11 : 52 

T.J. Sokol Podolí – T.J. Sokol Šlapanice 28 : 20  

 

4 x 10 tr. hodů    Královská disciplína  Fair Play 

1. Podolí  17   1. Šlapanice 79,67  1. Šlapanice  12 

2. Vinohrady    13   2. Podolí 80,09  2. Kohoutovice  13 

3. Kohoutovice  12+4   3. Kohoutovice 82,99  3. Podolí  21 

4. Šlapanice      12+0   4. Vinohrady   175,35  4. Vinohrady  21 

 

NEJLEPŠÍ STŘELCI 

1. Viktor Matějek 27 bodů    Podolí 

2. Viktor Šilhan  21    Kohoutovice 

3. Pavlína Jelínková 21     Šlapanice 

4. Tomáš Rotrekl 20  Kohoutovice 

5. Robin Pleskač 19  Podolí 

 

 

 

 

 

Natálie Jeschke,  

nejsvědomitější basketbalistka Sokola Podolí 2016-17  
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Medaile předávají hejtman Bohumil Šimek 

a předseda odboru sportu Tomáš Hlobil 

 

 

 

Účastníci soutěže s  hejtmanem Bohumilem Šimkem a místostarostkou Podolí Gabrielou Marciánovou 
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SOKOL ŠLAPANICE 
 

● Úspěšná prvoligová basketbalová sezóna 
 

Šlapaničtí basketbalisté se rozloučili se sezónou dvěma porážkami ve čtvrtfinále s Králov-

skými sokoly z Hradce Králové. V pátek v Hradci jsme podali kromě 1. čtvrtiny snad nejlepší 

výkon v sezóně a sahali tam po výhře. V nedělní odvetě v domácí hale jsme však jakž takž 

vzdorovali jen v 1. poločase, ale po přestávce jsme utkání odevzdali a vysoko prohráli. Je 

nutno přiznat, že Hradec má nejlepší kádr v 1. lize a netají se ambicemi na postup do 

nejvyšší soutěže. Nás může těšit, že jsme v tomto duelu nehráli úplně podřadnou roli a 

dokázali jsme, že se náš čtvrtfinálový soupeř  musel chvílemi o postup do "Final Four" 

obávat. Přes vyřazení a útlum v zápasech skupiny o 7. - 12. místo však celkové hodnocení 

našeho vystoupení v letošní ligové soutěži může být pozitivní. V nejhorším případě skončíme 

celkově na 7. místě, a jestliže se budou započítávat i vzájemné zápasy čtvrtfinalistů, 

poskočíme  dokonce o příčku výš.  

 Ať tak či tak je to určitě historicky nejúspěšnější sezóna šlapanického basketbalu, 

podtržená ještě postupem B-týmu do krajského přeboru 1. třídy. V příští sezóně, pokud se 

podaří udržet stávající kádr nebo jej případně i posílit, bychom mohli reálně uvažovat o ještě 

lepších výsledcích.  

Tomáš Hlobil, 

T.J. Sokol Šlapanice 

 

● Valná hromada  
 

Na letošní VH Sokola Šlapanice bylo pozváno 42 zletilých delegátů a dostavili se všichni. 

Zahájil starosta jednoty bratr Radek Jurníček. Přivítal hosty, jmenovitě Mgr. Trněnou a Mgr. 

Klašku, a další zúčastněné.  Ve zprávách o činnosti jednoty a jednotlivých oddílů zaznělo 

hodně pozitivního k výkonům družstev, zejména košíkové a volejbalu, ale i povzdech nad 

chybějícími trenéry u mládežnických složek, např gymnastiky. Byla vyzvednuta soustavná 

snaha a činnost při opravách našich budov (sokolovna, sportovní hala na ulici Smetanova 

nebo hřiště volejbalu). Starosta jednoty poukázal na vysoké nájemné za cvičební hodiny 

v tělocvičně ZŠ, kdy roční nájemné se takřka rovná finanční dotaci za strany města.  Vyzval 

zástupce města k jednání o snížení nájemného za cvičební jednotku. Kritika také zazněla na 

adresu kvality našich webových stránek. Do diskuse se poté zapojilo pět diskutujících.  

 

Hlavními body usnesení jsou: 

 -- snaha o zajištění dotací na dofinancování II. etapy rekonstrukce sokolovny, 

 -- zlepšení propagace činnosti T.J. Sokol, 

 -- zlepšení vzhledu našich webových stránek, 

 -- jednat s městem Šlapanice o snížení ceny za pronájem tělocvičny ZŠ pro   

    mládežnické složky, 

 -- i nadále usilovat o získávání všech zdrojů financování, jako jsou státní dotační   

 tituly, různé formy grantů, dotace z JMK, města Šlapanice, sponzorské dary. 

 

T.J. Sokol Šlapanice má 327 členů, z toho 141 dospělých a 186 mládeže.  

  

Jaroslav Zeman, 

T.J. Sokol Šlapanice  
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SOKOL TELNICE 

 

Zdravotní cvičení pro muže 

 

Pravděpodobně se shodneme na tom, že při vší snaze a píli ať už v životě nebo sportu je 

potřeba i trochu štěstí. A my jsme ho v naší jednotě měli v podobě dnes již zesnulé sestry 

MUDr. Jarmily Matějkové. Jen pro vysvětlenou uvádím, že byla dlouhé roky přední lékařkou 

na katedře vrcholového sportu u Sv. Anny v Brně. Nejen, že nás odborně vyšetřovala pro 

účely sportu, ale mnoho z nás ji navštěvovalo po různých zraněních. Z vlastní zkušenosti 

mohu potvrdit, že vždy úspěšně.  
 Po znovuobnovení Sokola v naší obci se sestra Jarmila obětavě zapojila do činnosti. 

Pochopitelně i se svojí kvalifikací a založila zdravotní cvičení pro ženy. Toto trvá bez přestání 

celá léta a je hojně našimi ženami navštěvováno, a to nejen ze Sokola. Dnes ho vedou 

zkušené sestry cvičitelky.  

 Loni na podzim se zrodil nápad, že bychom se měli zapojit i my muži. Slovo dalo 

slovo a přihlásilo se nás hned osm. Organizaci převzal bratr Jiří Sekanina a předcvičování se 

ujal bývalý náčelník bratr Milan Kocmunda (jeho žena je jednou z cvičitelek žen). Při vytížení 

tělocvičny je vždy problém s dalšími hodinami. Při dobré vůli se řešení najde. Tak jsme 

cvičení začali podle metodiky.  Zprvu se nám některé cviky zdály hodně obtížné, ale po čase 

a dobrém vedení je už zvládáme.  

 Dnes nás chodí dvanáct a dokonce jsme získali další dva členy do sokolských řad. 

Průměrný věk máme hodně přes sedmdesát a není nouze o osmdesátníky. Časem jsem si 

uvědomil, že jsme v podstatě tým, který stál u znovuobnovení Sokola. Takže je pochopitelné, 

že si dobře rozumíme a máme hodně společného. Snad nejlépe to vystihují slova našeho 

náčelníka, když mi při cestě domů říká, že zprvu měl trochu obavy, jestli cvičení zvládneme, 

ale nyní je vidět, že už se dostavují výsledky. Jsme prostě ohebnější. Co si přát více? Sestra 

Jarmila a bratr Tyrš by z nás měli určitě radost. 

  

                                                               Jiří Netolický,      

T.J. Sokol Telnice 

 

 

                      Telničtí sokolové                 Cvičí bratr Milan Kocmunda 

 

 

„Některé věci jsou těžké jen proto, že si na ně netroufáme.“ 

Jan Werich 



 
31 

SOKOL BRNO-ŽIDENICE 
 

● Zelený čtvrtek v pohybu 

 

Děti mají volno, ale rodiče musí do 

práce. Tak půjdeme s dětmi na 

výlet. Počasí opravdu aprílové… 

Sešlo se nás celkem dvanáct. 

Letos chceme vyzkoušet i Zálesác-

ký závod zdatnosti (ZZZ). Běhat 

děti umí, je třeba doplnit vědo-

mosti. 

Nejdříve si v Sokole povídáme o 

mapě a o orientaci v přírodě.  

Tajemní kamenní sokolové – Tyrš 

a Fügner – nám nechávají vzkaz: 

čísla 44 a 57. Co to asi může být? 

Máme to! Čísla autobusů! 

Vyrážíme. Cestou z Útěchova pozorujeme přírodu. Dvě družstva spolu soupeří – musí najít a 

určit 5 stromů a keřů, 5 květin a 5 živočichů. Všímáme si značek a zajímavostí na trase. 

Hledáme ukryté píšťalky, hrajeme „na pozorovatele“. Komu chybí zvířátka, snadno je doplní 

u Ořešína. Jsou tu koníčci, ovečky, u cesty v křoví šnečci, na sluníčku se vyhřívá kočička. 

Nad Ořešínem je spousta prolézaček, tak můžeme řádit… 

Počasí se kazí, začíná pršet. Ale my už jsme v autobuse na cestě do Sokola. O ohýnek na 

špekáčky se postaral náš dlouhodobý pomocník Pepa Černý. Zapaloval ho na hřišti ještě 

pod deštníkem, ale na opékání už nám nepršelo. Po „zálesáckém obědě“ si odpočineme 

v klubovně. Naučíme se pár uzlů, zkoušíme rozluštit něco v morseovce. Ještě si zahrajeme 

hru s obrázky a hurá do tělocvičny. Příští sobotu jsou závody v gymnastice a šplhu, tak 

musíme ještě vše dopilovat. 

Blíží se 17. hodina a náš Zelený čtvrtek končí. PĚKNÉ VELIKONOCE! 

Běta Stará, 

T.J. Sokol Brno-Židenice 

 

 

 

● Seniorky: Návštěva slovenského královského města Skalica 

 

Pátek co pátek se seniorky Sokola Židenice vydávají na turistické výlety do blízkého i 

vzdálenějšího okolí města Brna. V pátek po Velikonocích jsme navštívily slovenské okresní 

město Skalica, kdysi uherské královské město, které leží nedaleko našich hranic v regionu, 

zvaném Záhoří (Záhorie). Má bohatou historii i mnoho pamětihodností.  
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Nejprve jsme přišly k nejvýznamnější z nich, rotundě sv. Jiří. Je to starobylá románská 
stavba z počátku 13. století, stojí na kopečku a je součástí bývalého městského opevnění, 
jehož části jsou dodnes dochovány. V bezprostřední blízkosti rotundy je židovský hřbitov ze 
17. století a naproti se nachází klasicistní kalvárie. Rotunda i všechny kapličky křížové cesty 
jsou obklopeny parkem a jsou výborně udržovány. Odtud jsme zamířily do centra města. 
Zachovalé historické jádro je dnes městskou památkovou zónou. Dominantou hlavního 
náměstí je gotický farní kostel sv. Michala, stojí zde také pozdně renesanční radnice a 
krásný secesní Dům kultury, postavený podle návrhu arch. Dušana Jurkoviče. Dříve to byl 
Spolkový dům a sídlí v něm také Záhorské muzeum.  
 

Nenechaly jsme si ujít ani ochutnávku místní speciality, 
Skalického trdelníku, který se zde peče od 18. století. 
Výrobna této dobroty je součástí vinotéky a obsluhující 
paní nám dovolila nahlédnout do kuchyně. Skalický 

trdelník (to je chráněné 
zeměpisné označení) se 
vyrábí z kynutého těsta, 
obaleného ořechy, a navi-
nutý na dřevěném válci 
(trdle) se za stálého otáčení 
peče na otevřeném ohni. To 
trdlo je dlouhé asi 50 cm. 

Výsledný trdelník se potom pocukruje a krájí na kroužky. My jsme si koupily jeden kus a bylo 
z něho 14 porcí, každá jsme měla dvě. Chutnal báječně.  
 

Po tomto kulinářském zážitku jsme vyrazily na 
turistickou trasu. Bylo hezky, svítilo sluníčko a 
my jsme cestou mezi poli a loukami přišly 
k přístavišti Baťova kanálu. Stojí tam dřevěná 
rozhledna, ze které jsme se podívaly do okolí a 
pak po hrázi Baťova kanálu došly k Perunské 
louce a potom zpátky do Skalice. 

 

Cesta z Brna do Skalice a zpět byla pohodlná, 
využily jsme IDS Jihomoravského kraje. 

 
Za seniorky T.J. Sokol Brno-Židenice 

Helena Ryšková  
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● Čestné členky Sokola Brno-Židenice 

 

Tělocvičná jednota Sokol Brno-Židenice udělila v posledních letech titul „čestný člen“ dvěma 

dlouholetým cvičitelkám a jedné trenérce za celoživotní práci s dětmi a dospělými. Dvě další 

cvičitelky jsou již delší čas čestnými členkami jednoty a rovněž obohacují činnost naší 

jednoty jak v dětských tak v dospělých kategoriích. 

Při své bohaté cvičitelské činnosti působí také jako činovnice v jednotě a jako organizátorky 

sportovních akcí, výletů a táborů.  

Především však jsou to skvělí lidé s velkým srdcem, atlasové, držící sportovní klenbu naší 

židenické sokolovny.                                                  

Táňa Cikurasová,  

starostka T.J. Sokol Brno-Židenice 

Sestra Marcela Bezděková  

Moderní gymnastika je její celoživotní láskou. Po své vlastní 

gymnastické kariéře začala předávat bohaté zkušenosti dalším a 

dalším generacím. Ukázala jim nejen zdravý přístup ke sportu, ale 

také radost z pohybu a krásu gymnastického světa.  Učí je pokoře, 

sportovnímu chování a vzájemné pomoci. Vychovala mezi nimi i 

několik špičkových závodnic a mistryň ČR, které reprezentovaly 

republiku po celém světě. To vše vykonávala při práci, ve svém 

volném čase jako dobrovolník. Ve své činnosti nepolevuje, ale 

naopak, k letnímu soustředění začala pořádat i  příměstský tábor. 

Stále je ve formě a nezaskočí ji  předvést děvčátkům cviky, a to včetně skoků přes švihadlo 

nebo práci s náčiním. V kondici se udržuje procházkami se svým pejskem. Děkujeme, že 

dělá pro oddíl nejen práci, která je vidět, ale i zázemí, 

bez kterého by oddíl nemohl fungovat.  

Úsilí a práce do tohoto sportu vložená se jí vrací 

nadšením a šťastnými obličeji děvčátek, spokojeností 

jejich rodičů i vděčností starších svěřenkyň. Nebýt naší 

Marcelky, moderní gymnastika by už v židenickém 

Sokole svoje místo neměla (citace trenérek oddílu MG, 

které Marcela vychovala a které dodnes ochotně 

pomáhají vést oddíl). 

Již několik let sestra Marcela dochází na schůze 

výboru, na kterých mnohdy přispěje svým konstruktivním nápadem či názorem. Jejího klidu a 

rozvážnosti si kolegové z výboru váží. Od roku 2016 je sestra Marcela Bezděková 

místostarostkou jednoty. 

 

Sestra Bětuška Stará  

Bětuška Stará, které v jednotě nikdo neřekne jinak než Bětka, již jako malé dítko velmi ráda 

cvičila. V 80. letech se věnovala cvičení nejprve mladších (ještě za ZRTV), později starších 

žákyň.  

Po obnovení židenické jednoty byla vedoucí oddělení staršího žactva, účastnila se 

rozhodování na gymnastických soutěžích všestrannosti, věnovala se přípravě žákyň na 

závody ve všestrannosti. Vychovala řady dalších cvičitelů naší jednoty současných i 

minulých, kterým předávala a dodnes předává své bohaté zkušenosti. 
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Lidé z její blízkosti znají Bětku jako obrovského „hecaře“ a hybný 

motor pro nové věci a ostatní cvičitele. Obnovila oddíl pobytu v 

přírodě, spoluorganizovala výlety pro děti, pobyty na kolech pro 

dorostenky. V letech 1990 - 2000 vedla a podílela se na vedení 

letních táborů pro žactvo - opět výchova pokračovatelů. 

Na začátku 90. let založila oddíl TeamGym  a zasloužila se o jeho 

rozkvět z pár členů na současných 102 členů (údaj z matriky 2016), 

které vede s partou skvělých cvičitelek. Svým svěřencům se věnuje 

s láskou, ale zároveň se snaží z nich vydolovat výkony a sportovní 

disciplínu. Pro děti ze svého oddílu pořádá pravidelná letní 

soustředění a příměstský tábor. Téměř 12 let 

se podílí na organizaci závodů TeamGym a 

TeamGym junior. 

Několik let byla Bětka náčelnicí ženských 

složek jednoty, pracovala v náčelnictvu, 

v kontrolní komisi a od roku 2016 i ve výboru 

jednoty. Byla členkou také župního 

náčelnictva a působí jako lektorka a 

spoluorganizátorka mnoha školení a srazů. 

Je dlouholetá cvičitelka zdravotní tělesné 

výchovy a cvičení pro seniorky. 

 

Sestra Vlasta Pospíšilová  

Vlasta Pospíšilová je dlouholetou členkou židenické jednoty. Od 

svého mládí prošla mnoha oddíly jako 

cvičenka, později jako cvičitelka. Aktivně se 

podílí na nácviku skladeb pro veřejná 

vystoupení i sokolské slety. 

Několik let vedla Vlasta oddělení rodičů a 

dětí, založila oddíl seniorek a nejenže s nimi 

pravidelně cvičí, ale organizuje také zájezdy 

do lázní i k moři. Přes veškeré povinnosti 

vůči své početné rodině nezanedbává ani tu 

svoji sokolskou rodinu a svojí vitalitou a dobrosrdečností může být 

příkladem pro mnoho z nás.  

 

Sestra Vladimíra  Štěrbová 

Vlaďka Štěrbová navštěvovala Sokol od svých dvou let až do jeho 

zrušení v roce 1949. Po obnovení sokolské činnosti v roce 1990 se 

ihned přihlásila do Sokola Židenice a pomáhala všude, kde bylo třeba. 

V současné době aktivně vede oddíl rodičů s dětmi, pomáhá ve 

cvičení seniorek a ve zdravotním tělocviku. Nepostradatelná je i v 

oddíle Sokol-ka pro malé děti. Organizuje kulturní akce, jako 

Mikulášské a maškarní zábavy, Vítání jara a různé zábavně-sportovní 

akce pro předškolní děti.  

Kromě toho se Vlaďka stará o archív, je vzdělavatelkou jednoty a 

členkou výboru Sokola Židenice. Je velmi oblíbená pro svoji družnou 

povahu, vstřícnost, ochotu, spolehlivost a nezištnost. 
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Sestra Dáša Várnayová 

V mládí úspěšně soutěžila ve společenských tancích a také vedla dětský taneční soubor, se 

kterým se úspěšně umístila v televizní soutěži.  

Po obnovení Sokola se stala členkou židenické jednoty a 

začala cvičit u Jarmily Slezákové. Tato legendární cvičitelka 

už byla v té době nemocná a využila Dášiných schopností 

k předcvičování oddělení seniorek. Když potom Jarmila 

odešla, nastoupila na přání cvičenek jako jejich vedoucí. 

Dášiny cvičební hodiny mají vždy vysokou úroveň a cvičenky 

se na ně těší. Kromě oblíbených cvičebních hodin nacvičila se 

svými cvičenkami sletové skladby „Karneval“ a „Bolero“, 

předvedené úspěšně na krajských sletech i na dvou všesokolských sletech v Praze. Dále 

nacvičila skladby „Moravská beseda“, „Polka“, „Menuet“ a „Country“, se kterými děvčata 

vystoupila v Brně, Ostravě, Liberci, Hodoníně, slovenské Skalici, ale také na veřejných 

cvičeních jednot v Újezdě a Sokolnicích. 

Zásluhy Dáši Várnayové pro Sokol ocenila židenická jednota jmenováním čestnou členkou 

T.J. Sokol Brno-Židenice.  

Táňa Cikurasová, 

starostka T.J. Sokol Brno-Židenice  

 

*   *   * 

 

         

ZAJÍMÁ NÁS 
_________________________________________________________________________________ 

Zamyšlení po valné hromadě 
 

Jiří Netolický, svobodný pán na Telnickém mlýně, T.J. Sokol Telnice 
 

Dne 20. 4. 2017 proběhla valná hromada naší Vaníčkovy župy. Chci se vyjádřit ke třem 

tématům, která v současnosti tzv. hýbou životem nejenom župy.  

 Když jsme znovuobnovovali Sokol ČOS, byli jsme plni elánu a naděje. Soudili jsme se 

o sokolovny a sváděli mnohdy nerovné boje. Jednot v naší Vaníčkově župě bylo 44 s počtem 

nad 10000 členů. Dnešní skutečnost je taková, že jednot je 39 a členů na 6500. Jsme i 

svědky situací, kdy některé jednoty převádí sokolovny pod obce. Krok je to pochopitelný, 

protože nadšení a vůle je věc jedna, ale k provozu jsou potřeba peníze a ty jak známo 

nemáme. S počtem 160 000 členů jsme 4. nejpočetnější neziskovka. Mnohokrát jsem slyšel 

od vyšších politiků, jak jsme nepominutelní. Hlavně před volbami.  Opak je však pravdou. 

Jen pro zajímavost si dovolím poznámku, že máme tolik neziskovek, že pokud jimi podělíme 

počet obyvatel, tak nám vyjde číslo 86 na jednu. Další nepominutelnou skutečností je, že 

neziskovky mají např. sazby energií jako podnikatelé. I tady jsem slýchával sliby politiků o 

změně. Jak všichni vidíme, skutečnost je jiná. 

 Dozvěděli jsme se, že druhá nejstarší jednota Sokol Brno 2 opustila naše řady za 

nestandardních podmínek.  Prosím, dle stanov má každá jednota na tento krok právo. Mělo 

by se tak ovšem dít za určitých pravidel. Z tohoto pohledu je opravdu zajímavé, že vstoupila 

do nějakého nově vzniklého spolku sportu v Brně, kde je jen jedna osoba starostkou. 
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Naprosto jiný pohled se jeví, když zjistíte, že pozemky, které jednota Sokol Brno 2 vlastní, se 

nachází mezi ulicí Francouzskou a Merhautovou.  

 No a 3. téma je dlouhodobé a hodně ožehavé a už dlouho ovlivňuje debaty na 

valných hromadách župy. S novým uspořádáním samospráv do 14 krajů se také i různé 

organizace tomuto uspořádání přizpůsobily. Naše jednoty vznikaly živelně mimo jakékoliv 

hranice, dle potřeb jejich členů. Přesto bylo uspořádání zohledněno dle hranic nového kraje. 

Dnes máme v Jihomoravském kraji 6 žup. Snaha vedení kraje po jednom partnerovi vyústila 

v memorandum o spolupráci a ustanovení koordinační rady všech žup. V ní mají župy 

zastoupení dle počtu členů a to 3,3,2,1,1. Kde jsou zástupci 6. župy, jsme se nedověděli. 

Naše župa obeslala všechny jednoty s dotazem na vyjádření se k problematice sloučení 

v jednu župu na úrovni kraje. Přišlo jen 16 odpovědí z toho 11 kladných. Už z tohoto je 

patrné, že asi nikdo pořádně neví, oč jde. Na straně jedné je pochopitelná snaha kraje o 

jednoduchost, hlavně při přidělování dotací. Na straně druhé je např. skutečnost, že i když 

byly zrušeny okresy, tak jejich označení kraj pečlivě udržuje a např. okresní SÚSky jen 

přejmenoval na oblastní. Proč asi. No proto, je to pro něj praktické. Nedokážu si představit 

jeden ústřední sklad soli na posyp. Ale vraťme se k tématu. Jsem přesvědčen, že pokud se 

zeptáme řadového člena na tuto problematiku a zmiňované memorandum, tak vyvalí oči, 

otevře pusu a odpoví, že neví, oč jde. V lepším případě na to máme výbory. Nevím, co říkají 

stanovy o projednání přihlášení se k sloučení na valných hromadách jednot. Předpokládám, 

že u 11 se přihlásivších má župa zápisy z valných hromad jakožto nejvyššího orgánu jednot. 

Je tam o tom zmínka? Nebo to prostě napsal někdo z výboru? Tato otázka bude 

pravděpodobně ještě dlouho na pořadu dne, protože je hodně nezodpovězených otázek. Pro 

příklad jak se bude ovládat na 150 jednot, když nyní máme potíže se stávajícími? Nebo kdo 

bude a jak rozdělovat případné dotace? Měli bychom věřit, že sokolsky a čestně podle 

nějakých dohodnutých pravidel. Bohužel si nedělám iluze a dobře vím, že za tím budou stát 

jen lidé. Dotace obecně budí nedůvěru a nemusíme chodit daleko pro příklady jejich zneužití. 

V dnešní společnosti jsou asi nutné. Při pohledu zpět si uvědomuji, jak dotace pokřivily např. 

zemědělství. Po staletí žádné nebyly a národy se uživily. Pomiňme otázku jak.  Po 2. světové 

válce je začaly některé země přidělovat, aby své zemědělce zvýhodnily. Důsledky nás 

provází denně. A stačilo by podle mne jen stanovit slušné výkupní ceny s určitým ziskem 

jako u ostatních odvětví. Pro příklad si sáhněme do vlastní historie, kdy za války Eliášova a 

Moravcova vláda tímto opatřením zvedla produkci. Jistě mohu mít mnoho odpůrců, ale já to 

vidím pohledem prostého občana a sokola. Občas mi přijde na mysl Hamletova věta o 

království Dánském. Tak nevím.                                                           

 Co říci závěrem.  Je jasné, že návrhů na řešení bylo vysloveno hodně. Takže i já se 

připojím se svým. Domnívám se, že při existenci koordinační rady by se víc dělat nemuselo a 

tato by mohla kraji jako partner stačit. Určitě si dovedeme přidělené prostředky rozdělit i 

podle určených pravidel. Sokolové jsou a vždy byli slušnými a čestnými občany. Jednoty 

vznikaly a dělily se dle svobodné vůle jejich členů. I jejich slučování by mělo stát na těchto 

principech. Budou - li použity jakékoli násilné změny, určitě se to negativně promítne do 

jejich činnosti. Navíc je poctivé říci, že memorandum vzniklo za hejtmana pana Haška, takže 

je otázkou jednání, co bude dál.  

 

*   *   * 
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Zdravotní pojišťovny přispívají na cvičení 
 

Většina zdravotních pojišťoven přispívá nějakou částkou na organizované cvičení, plavání a 

podobné činnosti. Každá pojišťovna má pro tyto své aktivity jiný název a někdy také určité 

podmínky. Na internetových stránkách pojišťoven se lze dočíst podrobnosti ke všem 

programům, a proto jen krátce uvedu ty, které se mně zdají být nejbližší cvičení v Sokole: 

 Vojenská zdravotní pojišťovna poskytuje pojištěncům do 18 let příspěvek až 300 Kč 

na „organizovanou základní tělesnou výchovu”. Příspěvek do výše 500 Kč se poskytuje také 

na cvičení rodiče s dětmi do dovršení 6 let věku v „rámci odborně vedených kurzů 

pořádaných akreditovanými organizacemi”. Pojištěncům nad 18 let věku poskytuje pojišťovna 

na „léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci” (např. „organizovaná základní tělesná výchova”) 

příspěvek do výše 300 Kč. 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá všem svým pojištěncům na „pravidelnou 

pohybovou aktivitu” až 500 Kč ročně (nesmí se jednat o jednorázovou sportovní akci). 

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra přispívá seniorům (osobám, které dosáhnou 

v roce 2017 věku 65 let) až 200 Kč na „kolektivní skupinové cvičení”. 

 Česká podnikatelská zdravotní pojišťovna poskytuje příspěvek až 300 Kč na letní 

tábory pro děti od 6 do 16 let. Příspěvek bude uznán jen v případě jeho trvání v délce 

minimálně 4 kalendářní dny a lze jej uplatnit na tábory pořádané v období letních prázdnin, 

od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017. 

 Oborová pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví podobné výše 

uvedené programy nenabízí, resp. přispívá svým klientům na prevenci pomocí jiných aktivit 

(přinejmenším jsem na jejich internetových stránkách ani přímým dotazem nic podobného 

nenalezl). 

 Zdravotní pojišťovna zaměstnanců Škoda přispívá pojištěncům od 6 do 20 let a nad 

65 let max. 300 Kč na „sportovní a pohybové aktivity”. 

 Revírní bratrská pokladna přispívá všem svým klientům na „nákup permanentky na 

pohybové aktivity” příspěvkem ve výši 25 % z ceny permanentky, maximálně do 300 Kč. 

 

Prostudujte si nyní již sami výše uvedené programy podrobněji, jistě by byla škoda jich 

nevyužít. 

Vít Jakoubek, 

Zdravotní komise OV ČOS 

 

Z HISTORIE 

_________________________________________________________________________________ 

Běh cvičitelský r. 1896.  
 

Z kapitoly „Přehled cvičení prostných“: 

III. Postoje. 

Jsou trojí: vzpřímené, sehnuté a úpolnické (zápasnické).  

 A) P o s t o j e  v z p ř í m e n é. Stoj obyčejný jmenuje se též vztyk. Jestliže z tohoto 

postavíme jednu napjatou nohu špičkou na zem, povstane stoj  n o ž n ý,  a to tolikerý, kolik 

různých poloh nohy jsme rozeznávali, tedy: 1. stoj zánožmo dovnitř, 2. stoj zánožmo, 3. stoj 

zánožmo zevnitř, 4. stoj únožmo, 5. stoj přednožmo zevnitř, 6. stoj přednožmo, 7. stoj 

přednožmo dovnitř. 
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Postavíme-li však nohu na celé chodidlo, jako bychom chtíce udělati krok, na polovici cesty 

se zastavili, vzniká stoj  k r o č n ý. Na obou nohách stojíme stejně pevně, stejnou váhou těla. 

Jména stojů jsou opět dle nohy, která kročila, jako v předešlém: zákročmo dovnitř, zákročmo 

atd. 

 Stoji zákročmo dovnitř a předkročmo dovnitř se podobá stoj  s k ř i ž n ý  v zadu – 

v předu, noha kročná však je těsně přes stojnou položená. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Poskoky. 

 Provádějí se: na místě, s místa; poníž (nízko), povýš (vysoko); jednonožně, obounožně 

(snožně). 

 S místa: 1. předskok, 2. záskok, 3., 4. úskok (na pravo, na levo), 5. předskok na pravo, 

6. předskok na levo, 7., 8. záskok na levo, na pravo. 

 Na místě: poskok ve stoj rozkročný, úkročný, předkročný, zákročný – s obratem celým 

neb částečným, nebo bez obratu. 

 Cvičení prostná s místa jsou: kroky, suny, skoky a přerozmanitá spojení těchto tří 

prvků. Střídají-li se kroky pravou a levou nohou, povstává  c h o d  obyčejný, čili pochod (= 

krok levou + krok pravou). 

 Střídají-li se takto skoky, zoveme je cvičení  k l u s, velmi rychlý klus = m e t e š (skok 

levou + skok pravou). 

 Chod obyčejný stěžujeme různými pohyby při kroku neb mezi kroky: přednožujeme, 

zanožujeme, ohýbáme nohu v před (= zvedáme kolena), ohýbáme v zad (= zvedáme paty), 

vypínáme se na špičkách, jdeme ve výponu, v předponu, dřepu. 

 Spojujeme-li kroky, povstávají chody a klusy složené. Nejsnadnější z nich jsou: 

1. C h o d  p ř í s u n n ý (následuje podrobný popis). Klus přísunný zove se  c v a l. 

2. C h o d  p ř e m ě n n ý (podrobný popis) 

3. C h o d  s k ř i ž n ý (podrobný popis několika způsobů)… 
  

* * * * * 
Není to úžasné? Jak bohatý je náš český jazyk, jestlipak někdo z dnešních cvičitelů ví, co je 
to „meteš“?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z příručky Cvičení začátečníkův,  

vydané Cvičebním odborem Moravsko-Slezské Obce Sokolské v Brně 1895,  
vybrala Helena Ryšková. 
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SOKOLSKÁ ŽUPA DR. JINDRY VANÍČKA 

 

Plakát pro nástěnku v Tyršově domě v Praze připravily Helena Ryšková a Lada Pitrová  


