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ÚVODNÍ SLOVO  
_________________________________________________________________________________ 

 

Milé sestry, vážení bratři, čtenářky a čtenáři! 

        

 Přeji si, aby každý úvodník nového ročníku našeho župního 

zpravodaje byl nadále vždy brán jako jakési naše sokolské novoroční 

poselství.  

       Rok 2019 byl pro naše sokolské hnutí velice významný. 

Poprvé jsme slavili 8. října Památný den sokolstva jako Významný 

den ČR, a to s praporem, věnovaným sokolům prezidentem repub-

liky, starostka ČOS obdržela Medaili I. stupně za zásluhy o stát 

v oblasti výchovy a byl uzákoněn 21. srpen jako Den památky obětí invaze v roce 1968 a 

následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Ve své podstatě jsme z různých hledisek 

hodnotili posledních 30 let vývoje naší společnosti. Mám za to, že žádnému občanskému 

spolku nepřísluší hodnocení mezinárodních, vnitropolitických a hospodářských záležitostí.  

      Čeho si však musíme všímat, je úroveň a morální stav naší společnosti. Sametová 

revoluce nám přinesla opět svobodu a demokracii. Je skutečností, že étos, tj. soubor principů 

a ideálních hodnot svobodného odpovědného mravního jednání, tehdejších událostí nás již 

dávno opustil. To však neznamená, že si uvedené hodnoty nemusíme opakovaně 

připomínat: Jednejme čestně podle pravidel fair play. Nikdo vám nezakazuje mít svůj vlastní 

názor. Svoboda každého z nás končí právě tam, kde začíná svoboda toho druhého. 

Dodržujme mezi sebou vzájemnou úctu, respekt a toleranci. Pěstujme v sobě slušnost a 

pokoru. Buďme empatičtí a co nejvíce pozitivní. Posilujme a rozvíjejme společné kladné 

stránky (máme více společného, než si sami myslíme). Pamatujme si, že každý, i ten 

nejmenší úspěch, přímo závisí na lidech a jejich vzájemné komunikaci. Mějme rozdílné 

názory, ty však spolu projednávejme a na základě argumentů hledejme společně ta nejlepší 

řešení. Buďme hrdí na naši sokolskou minulost, buďme každým dnem pro všechny ostatní 

vzorem mravního chování.  

       Všem nám přeji pevné zdraví a hodně elánu při plnění programu naší pestré sokolské 

činnosti.  

„SPĚJME DÁL a NAZDAR!“ 

 

 

        Váš župní starosta     

Ing. Jiří Růžička 

 

____________________ 

 

 

 

„Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, 

ale v tom, 

že vždy vstaneme, kdykoli padneme.“ 

 

         Konfucius 
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Památný den sokolstva s novým praporem prezidenta republiky 
 

Dne 8. října 2019 si nejen sokolové připomněli 

významný den ČR – Památný den sokolstva. Po celé 

republice se konalo množství vzpomínkových akcí, 

jejichž vrcholem bylo pietní shromáždění v Tyršově 

domě v Praze.   

 Při příležitosti tohoto významného dne předal 

prezident republiky Miloš Zeman do rukou starostky 

ČOS Hany Moučkové prezidentský prapor, který nechal 

pro Sokol zhotovit. 

Po praporech T. G. Masaryka a Edvarda Beneše je to 

třetí prezidentský sokolský prapor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

____________________________________________ 
 

 

Státní vyznamenání pro starostku ČOS 

 

U příležitosti výročí založení samostatné republiky 28. října udělil prezident ČR Miloš Zeman 

Medaili Za zásluhy I. stupně starostce České obce sokolské Haně Moučkové, a to za 

zásluhy o stát v oblasti výchovy. Sestra Moučková převzala ocenění na slavnostním 

ceremoniálu ve Vladislavském sále Pražského hradu: 

 

 

 „Beru to jako ocenění celého hnutí, 

činnosti všech sokolů v každém koutu 

naší republiky, našeho významu pro 

historii i současnost české společnosti. 

Jistě reflektuje i úspěšné uspořádání 

loňského Sletu i současnou zvýšenou 

aktivitu sokolského hnutí ve veřejném 

prostoru. Proto jsem na toto ocenění 

hrdá,“ uvedla Hana Moučková.  
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Běh republiky v Babicích - úžasná atmosféra na trati i v cíli! 
 

 

Babicemi nad Svitavou se 

v pondělí 28. října, v den 

výročí vzniku Česko-

slovenska, prohnalo osm-

desát běžců. Z nich se 52 

účastnilo hlavního závodu 

pro dospělé a v dětských 

kategoriích si změřilo své 

síly 28 dětí. 

I když ráno bylo zatažené 

a chladné, na odpolední 

program se vyjasnilo. Bylo 

příjemných 14°C a sluneč-

ní paprsky provázely 

závodníky jak na startu, 

tak i po celé trati. Atmosféra v zázemí babické sokolovny byla velmi příjemná. Startovní čísla, 

stuhy do vlasů a drobné dárky od sponzorů potěšily děti hned při prezenci. Dospělí a 

fanoušci si zase užívali občerstvení v předsálí sokolovny. 

 Po celou dobu závodu panovala v Babicích uvolněná atmosféra, kterou doplňovala 

příjemná hudba. První odstartovaly děti svůj běh na 500 metrů. V kategorii mladších dětí 

vyhrál Ondřej Bartoš s časem 5ʹ 23ʺ. V kategorii starších doběhl v čase 2ʹ 53ʺ David Došek. 

 Hlavní závod byl odstartován za přítomnosti starosty obce Babice nad Svitavou, Edy 

Levého. Závodníky také přišel podpořit starosta Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka bratr Jiří 

Růžička. Atmosféra na trati i v cíli byla úžasná! Řada fanoušků podél trati závodníkům 

neúnavně fandila a dodávala jim síly. Nejrychlejším běžcem se stal Patrik Bejček, který 7 km 

trasu přírodním terénem zvládl za 27ʹ 22ʺ.  Nejrychlejší závodnice, Klára Nossová, doběhla o 

necelých 5 minut později s časem rovných 32 minut. 

 Babice nad Svitavou se tak po úspěšném prvním ročníku Běhu republiky mohou 

pyšnit jako zakladatelé nové sokolské tradice. A už teď se moc těší na Sokolský běh 

republiky 2020! 

Richard Valoušek, 

Sokol Babice nad Svitavou 
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N o c   s o k o l o v e n    

28. září 2019 

●  SOKOL BRNO-ŘEČKOVICE 
  

 Naše tělocvičná jednota se Noci sokoloven zúčastnila poprvé. Připravili jsme program 

pro děti i dospělé, na své si přišli i senioři. Kromě cvičení se každou sudou hodinu konala 

komentovaná prohlídka prostor sokolovny, návštěvníci se mohli dozvědět spoustu 

zajímavých informací z historie naší jednoty a také shlédnout prostory sokolovny, které 

nejsou při běžném cvičebním provozu přístupny. 

Odpoledne bylo věnováno především 

dětem. Tělocvična se proměnila 

v jeden velký sportovní areál. Jednak 

probíhala dobrodružná výprava po 

stopách lva Aslana, kde děti plnily 

různé úkoly na stanovištích a za 

splnění všech úkolů (5 sportovních – 

různé přelézání, prolézání, skákání, 

trefa na cíl, a 5 vědomostních – 

znalost přírody, 3D paměť a 

zabrousily i do pohádky) získaly 

odměnu (z materiální podpory ČOS).  

Dále si mohly vyzkoušet různé 

sportovní atrakce, jako kruhy, hrazdu, 

jednokolky, skákání přes gumu nebo šplh s pomocí úvazku. Ale jednoduché to neměli ani 

rodiče. Snažili jsme se zapojit do sportování nejen maminky a tatínky, ale i babičky a 

dědečky. V podvečer se v malé tělocvičně sešly především ženy, ty si zacvičily aerobik a 

následně jógu pod vedením zkušených cvičitelek. Na pódiu souběžně probíhala střelba 

z luku. Pod vedením zkušených trenérů si mohli střelbu vyzkoušet dospělí, starší děti, ale i ti 

nejmenší. Večer patřil turnaji ve volejbale dospělých a seniorů. 

 

 Po celou dobu akce bylo připraveno 

v Pekle občerstvení. Akce se celkem 

zúčastnilo 51 dětí, 68 dospělých a 15 seniorů. 

V průběhu odpoledne jsme vytvořili několik 

živých obrazů na téma Den v Sokole. 

S některými odvážnými jsme také postavili 

lidskou pyramidu s heslem „My se výšek 

nebojíme!“ 

 Ze strany veřejnosti máme samé 

kladné ohlasy. V šatně byl položen sešit, do 

kterého nám každý mohl napsat jakýkoli 

poznatek, přání či pozdrav, ale i kritiku. Sešit 

se dme pýchou z krásných slov ze strany dětí 

i dospělých, ba dokonce z toho, že se těší na 

další ročník. 

 

Irena Zahrádková a Eva Janovská,  

cvičitelky, organizátorky 
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●  SOKOL VINIČNÉ ŠUMICE 
  

Již tradičně jsme se zúčastnili akce 

„NOC SOKOLOVEN“, letos na téma: 

ŽIVÉ OBRAZY.  

 Celý večer byl plný různo-

rodých aktivit. V počátku jsme 

všechny prostory sokolovny vyzdobili 

svíčkami, abychom ji, jak se setmí, 

mohli celou rozsvítit. Děti měly 

možnost vyzkoušet kompletní původní 

vybavení sokolovny, a to i takové 

prvky, se kterými se již při běžné 

výuce nesetkají. Po letech si skočit 

přes kozu, pohoupat se na kruzích, vyšplhat na tyči a totéž si mohli vyzkoušet všichni 

dospělí. Jako hudební doprovod na kytaru zahrál a dětem zazpíval pan Dan. Po hudebním 

programu přišlo na řadu vytvořit společně s ostatními jednotami nový rekord – vytvoření 

živého obrazu, sestaveného z co nejvíce lidí v tento den. Pro nejodvážnější malé děti 

připravily ty starší strašidelnou stezku odvahy. Jako vyvrcholení večerní zábavy byla pro děti 

připravena diskotéka, která se již obešla bez jejich doprovodu, a ony tak mohly popustit uzdu 

svým tanečním kreacím. Po ukončení diskotéky se děti připravovaly k tolik očekávanému 

noclehu na sokolovně. 

 

O průběhu akce vypovídají „reportáže“ holčiček:  

 „Mně se líbilo strašení dětí na stezce odvahy. Jsem s „dobrou vílou“ velká kama-

rádka. Moc děkuji za dobré jídlo.   Anča Sváča 

 „Nám se tady líbila stezka odvahy a moc nám tady chutná jídlo. Na stezce odvahy se 

nám moc líbilo strašení a pomáhání dětem.   Zora Blaháková, Terezka Železná. 

 „Mně se líbilo spát na sokolovně a ráno chystat snídani“. Podpis bohužel chybí. 

 

Naše Noc sokoloven by se natolik nepovedla, nebýt obětavých rodičů, kteří jakýmkoli 

způsobem pomáhali tuto akci uskutečnit. Pro nás byly největším důkazem spokojenosti 

dotazy dětí: „Teto, kdy zase budeme spát na sokolovně?“  

 

Jana Železná, 

Sokol Viničné Šumice 
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Zemřel bratr Milan Kratochvil 

 

Dne 2. listopadu 2019 ve věku 88 let navždy opustil naše řady bratr 

Milan Kratochvil, dlouholetý aktivní činovník župy Dr. Jindry Vaníčka. 
  

 

 Bratr Kratochvil se po roce 1989 významnou měrou zasloužil o 

znovuobnovení sokolského hnutí ve Šlapanicích a na Brněnsku. 

 

 

 

 

Zemřel bratr Ing. Oldřich Pařízek 
 

V Babicích nad Svitavou zemřel dne 10. ledna 2020 bratr Oldřich Pařízek, bylo mu 89 let. 

 Bratr Pařízek působil jako místostarosta a ekonom Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka, 

v Babicích nad Svitavou byl po několik volebních období starostou obce i starostou místního 

Sokola. 

 

 

  

 

  

 

 

 

Č E S T   J E J I C H   P A M Á T C E 

                                             

 

 

 

V Š E S T R A N N O S T  
__________________________________________________________________________________________ 
 

Vážené sestry, vážení bratři,  

 stojíme na prahu nového cvičebního roku - roku, kdy byl před 30 lety obnoven Sokol. 

Počáteční ideály na obnovení spolku se zachováním odkazů a tradic jsou během období, jak 

už to v lidské společnosti bývá, doprovázeny nejen úspěchy, ale ovlivňovány i negativy jako 

důsledek digitální doby, která nás obklopuje, zejména shon a stres. 
  

 Nastupujeme Strategii SOKOL 2030 s novým vizuálním stylem, která k modernímu 

spolku bezpochyby patří. Přála bych nám všem, aby to byla cesta úspěšná a stále rozvíjela 

základní myšlenku aktivit zdravého těla i ducha a přinášela příjemné pocity sebeuspokojení i 

hrdosti.  A právě nezištná práce ochotných činovníků dělá Sokol jedinečnou historickou 

organizací, proto všem přeji do dalších let hodně štěstí, nadšení, energie i vytrvalosti. 
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 Nový vizuální styl vychází z charakteru Sokola – Sport, Občanství, Komunita, 

Osobnost, Laskavost. Nejvýraznější součástí identity jsou základní barvy – červená a bílá a 

výrazný font nového písma ve dvou podobách. Právě v písmu se očekává největší síla, 

neboť elegantně propojuje grafiku se sdělením. Logo, které v sobě nese nesmazatelný 

historický odkaz, zůstalo až na pár detailů nezměněné. Očekává se, že změna vizuální 

identity přinese sjednocení vizuální prezentace a bude mít zásadní vliv na komunikaci 

s veřejností. Nicméně základní předpoklad úspěchu bude skutečnost, když bude přijata ve 

vlastních řadách. Podklady k novému grafickému stylu jsou k dispozici na internetovém 

úložišti BrandCloud. Ke zpracování je možné využít i grafický program CANVA. Komunikační 

tým ČOS nabízí v rámci prezentace nového vizuálního stylu při pořádání akcí pro veřejnost 

možnost zapůjčení promosetů - brány, banery, stánky apod., proto si je neváhejte včas 

rezervovat a využít, aby nový vizuální styl přispěl k tomu, že vaše akce budou nejlepší, 

nejpřitažlivější a nejmodernější! 
  

 A co nás čeká v letošním roce? Ohlédneme - li se za obdobím uplynulých 30 let, bylo 

to období 5 všesokolských sletů, což je vynikající statistika vyvrcholení naší činnosti. V tomto 

roce by naše činnost nad rámec pravidelných akcí měla směřovat k přípravě významné akce 

příštího roku - Sokolské Brno 2021, které se uskuteční ve dnech 12. – 13. 6. 2021 v rámci 

projektu Sokolgym a jehož pořadatelem budou obě brněnské župy. Čeká nás opět velké úsilí 

i odříkání, abychom vytčených cílů dosáhli. Osloveni byli autoři skladeb, předpokládá se, že 

do prázdnin proběhnou nácvičné srazy. Po návratu z dovolených se pak můžeme pilně 

vrhnout do nácviku se svými cvičenci. Bude vydáván zpravodaj sletu, kde potřebné 

informace včas naleznete.  

  

  

 

 

 

 

  Pro 1. pololetí odbor všestrannosti plánuje tyto akce: 
  

  

 18. 01.  Župní kuželkový turnaj, Brno - Černovice   

 25. 01,  Přebor ČOS Teamgym, Praha – účast 5 družstev TJ Židenice  

 05. 02.  Rozšířené zasedání N+N, Brno - Židenice   

 29. 02.  Župní přebor v plavání, Brno – Řečkovice 

 14. 03.  Oblastní sraz dorostenek a mladších žen Brno, ZŠ Horní 

 28. 03.  Župní vycházka Tišnov – Březina s návštěvou galerie Skleněnka 

 18. 04.           Župní přebor SG a šplhu, Brno - Židenice    

 25. 04.  Župní přebor atletiky, Brno, Čichnova 

 26. 04.  Župní přebor ZZZ 

 duben  Župní turnaje družstev  

 22. - 24. 05. Přebor ČOS ZZZ 

 25. – 31. 05.    Move Week 

 29. – 31. 05.    Přebor ČOS - SV ml. žactva, Pardubice 

 12. - 14. 06. Přebor ČOS st. žactva, dospělí, Praha 

 

       Nazdar! 

Hana Kvapilová, za náčelnictvo župy 
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Župní závod ve šplhu 
 

 Každoročně na podzim se schází cvičenci na župní soutěži ve šplhu. Zatím poslední 

se uskutečnila  17. října 2019 v Sokole v Králově Poli. Celkem šplhalo 14 cvičenek, 11 

cvičenců a 3 předškolní děti. Všichni byli pouze ze dvou tělocvičných jednot, což se mně zdá 

málo. Škoda, že se nepřipojí další jednoty, stejně jako při župních závodech v gymnastice.  

 Závody proběhly tak jako vždy v přátelském duchu. 

Eliška Šrubařová, 

místonáčelnice župy 

 

 

 

Soutěže TeamGym 
 

V sobotu 23. listopadu 2019 se v sokolovně 

v Brně-Židenicích již poněkolikáté usku-

tečnila soutěž v Malém TeamGymu a 

TeamGymu Junior – Malá oblast Brno.  

Účast byla opět veliká. Zúčastnilo celkem 

296 závodníků, z toho v Malém TeamGymu 

227 a v TeamGymu Junior 69. I při tak velké 

účasti se závod obešel bez zranění a 

komplikací. Závodníci předvedli své nejlepší 

výkony, za které byli odměněni a dál 

postupovali na Velkou oblast Východ, která 

se konala v Olomouci o víkendu 7. - 8. prosince 2019. Nejlepší družstva se 25. ledna 2020 

zúčastní přeboru ČOS v Tyršově domě v Praze. 

Tereza Mrázková 
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Z P R Á V Y   Z   J E D N O T 
___________________________________________________________________________________________ 

 

SOKOL BUČOVICE 
 

● Sportovní gymnastika: Pohár studentstva a přebor Vaníčkovy župy 
 

 V sobotu 2. listopadu 2019 přivítala hala ZŠ 710 Bučovice už 40. ročník Poháru 

studentstva ve sportovní gymnastice dívek. V závodu, který byl současně otevřeným 

přeborem Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka, se představilo 12 družstev z celé Moravy. 
 

Celou soutěž ve všech kategoriích 

ovládly zcela zaslouženě závodnice 

z SGC Ostravy A, když s velkým 

náskokem tří bodů zvítězily před 

druhým družstvem TJ Prostějov a 

třetím ŠK Uherský Ostroh. Domácí 

závodnice vybojovaly 11. místo. 

  

 

  

 

Družstva – zleva: 2. TJ Prostějov,  

1. SGC Ostrava, 3. ŠK Uherský Ostroh 

 

 

 

Soutěž jednotlivců nabídla napína-

vější podívanou, ale jako vítězka 

z něj vyšla opět ostravská Natálie 

Pospíšilová, na kterou dotírala 

nakonec těsně stříbrná Anežka 

Koláčková z TJ Prostějov. Bronzovou 

příčku pro sebe získala Klára 

Nyklová z GKM Olomouc.  

Nejlepší zástupkyně Bučovic Zuzka 

Nebojsová se musela spokojit s 24. 

místem. 

  
 

Jednotlivci – zleva: 2. Anežka Koláčková, 1. Natálie Pospíšilová, 3. Klára Nyklová, 4. Eliška Kartu-

sová, 5. Marjana Matušková, 6. Nela Conková 

 

 V rámci závodu se pořádá také finále na kladině, kde svůj zlatý hattrick dovršila 

Natálie Pospíšilová z Ostravy. Za ní se seřadily Eliška Kartusová (Ostrava) a Klára Nyklová, 

která tak brala druhý bronz v závodě. 

 Oddíl SG Bučovice děkuje všem svým příznivcům a sponzorům za podporu této 

mládežnické akce a těšíme se na další ročníky závodu. 

Petr Stavělík,Sokol Bučovice 



 
12 

● Volejbal: Sokol Bučovice přeborníkem ČOS na rok 2020 
     

 První lednový víkend je tradičním termínem pořádání Přeboru ČOS ligových 

družstev mužů a žen. Naše družstvo mužů odjíždělo do Chocně letos oslabené, přesto 

s odhodláním dosáhnout - jako obhájce loňského vítězství - co nejlepšího výsledku.  

 Turnaje mužů se zúčastnilo 8 družstev, která byla rozlosována do dvou skupin. Naše 

družstvo bylo nasazeno do první skupiny a přilosována byla družstva Šlapanic, Chocně a 

Velkého Meziříčí. Do druhé skupiny byl nasazen účastník nejvyšší rakouské soutěže Sokol 

Vídeň a dále Dobřichovice, Brno-Komárov a Česká Třebová II.  

 Po taktickém výkonu obsadili naši muži druhou příčku za Velkým Meziříčím, ve druhé 

skupině zvítězilo družstvo Brna-Komárova před Dobřichovicemi. V nedělním semifinále jsme 

tak narazili na Komárov a po výhře 2:0 jsme postoupili do finále. Ve druhém semifinále se 

utkaly Dobřichovice s Velkým Meziříčím a z vítězství 2:0 se radovaly Dobřichovice.  

 Finálové utkání tak bylo opakováním finále loňského. První set jsme dobrou obranou 

a kvalitním dohráním soupeřova útoku ovládli, ve druhém setu hráči Dobřichovic zlepšili útok 

i obranu, a tak o vítězi rozhodl až tie-break. V něm jsme zpočátku dobrým servisem a 

kvalitním útokem získali několikabodový náskok, který jsme udrželi až do konce. Vítězstvím 

2:1 jsme tak potřetí v řadě ovládli Přebor ČOS na rok 2020.  

 Závěrem je třeba poděkovat sportovnímu odboru ČOS a Sokolu Česká Třebová II za 

vzorné uspořádání této soutěže, která je vítanou příležitostí pro hráče k rozehrání po 

vánočních svátcích a před pokračováním ligových soutěží. 

 

   Výsledky našeho družstva:  Bučovice – Šlapanice           2 : 0 

                                           Bučovice – Choceň              2 : 1 

                                           Velké Meziříčí – Bučovice    2 : 1 

                             Semifinále:  Bučovice - Brno-Komárov    2 : 0  

                                            Finále:  Bučovice – Dobřichovice     2 : 1 

 

Sestava: Šimko, Mlčůch, Pery, Nezdařil, Masař, Přikryl, Hrtus, Červinka, Neubauer a Tezzele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vítězné družstvo Sokola Bučovice: Šimko, Mlčůch, Pery, Nezdařil, Masař, Přikryl, Hrtus a Červinka.  

V popředí předseda Odboru sportu ČOS  Mgr. Petr Syrový. 

 

Jan Forejtek, Sokol Bučovice   
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SOKOL BRNO-ŽIDENICE 
 

Seniorky: Podzimní výlety do Chřibů 

 Dva z našich podzimních výletů směřovaly do oblasti Přírodního parku Chřiby. 

Cílem toho prvního bylo dobýt gotický hrad Cimburk, tedy jeho zříceninu, druhý směřoval na 

nejvyšší místo této vrchoviny. 

 První výlet jsme zahájily v Osvětimanech. Byl krásný podzimní den a cesta lesem 

byla velmi příjemná. Míjely jsme chaty, rekreační středisko i dětský tábor, šly kolem 

Klimentského rybníka a pak začalo mírné stoupání až na velkomoravské hradiště sv. 

Klimenta. Je z 9. století a bývalo důležitým 

cyrilometodějským centrem – bratři Cyril a 

Metoděj sem při své misijní cestě na Moravu 

přinesli údajné ostatky sv. Klimenta. Od 19. 

století zde na místě původního kostela stojí 

poutní kaple sv. Klimenta a o Svatodušních 

svátcích tu bývá pouť.  
 

Po necelých 2 km jsme pak přišly k pískovco-

vému skalisku, zvanému Kazatelna. Jsou na 

něm vytesány schody, na vrcholu je kovový 

kříž a je odtud pěkný výhled na zalesněné 

kopce Chřibů i věž Cimburku. Kolem studánky 

U Mísy jsme přišly na rozcestí a konečně na 

vytoužený Cimburk. Sympatický pan kastelán 

nám uvařil kávu a po občerstvení jsme se 

prošly rozsáhlou zříceninou hradu. Byl vystavěn ve 14. století, od roku 1709 je uváděn jako 

pustý. Dnes hrad spravuje občanské sdružení Polypeje, které se stará o jeho údržbu. 

Prohlídkou hradu jsme splnily úkol a mohly se vydat do Koryčan, odkud už jsme autobusem 

a potom vlakem zamířily k domovu. 

  

 O tři týdny později jsme se vypravily zdolat nejvyšší vrchol Chřibů, Brdo. Start byl 

tentokrát v Roštíně. Opět jsme měly štěstí na počasí, modrou oblohu a sluníčko, jenom nad 
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lesy byla ráno ještě mlha. Polní cestou jsme 

přišly do lesa a první zastávka byla u 

Roštínské kaple z roku 1907 se sochou P. 

Marie Loretánské. Pokračovaly jsme lesem a 

na rozcestí před rekreačním střediskem Bunč 

jsme odbočily směrem k nejvyššímu vrcholu 

Chřibů.  

 

Než jsme ho dosáhly, u cesty byla směrovka 

na skálu Jeřabčinu. Vylezly jsme nahoru a 

máme pěknou vrcholovou fotku. Zpátky na 

značenou cestu jsme se v lese trochu 

zamotaly, vysvobodila nás mapa z chytrého 

mobilu. Cestou jsme pak míjely pozůstatky 

nedokončené dálnice, která se budovala od 

roku 1936 a měla propojit celou délku ČSR. 

Ve válečném roce 1942 byla stavba 

zastavena.  
 

Brzy jsme pak došly na vrchol Chřibů. 

Jmenuje se Brdo a dosahuje výšky 587 m 

n.m. Stojí na něm kamenná rozhledna, a 

protože už byl 1. listopad, byla bohužel 

zavřená. Následoval sestup bukovým a 

smrkovým lesem, nad hlavou nám šuměl vítr 

a pod nohama šustilo spadané listí. Kus 

cesty vedl po historické hranici mezi 

klášterem velehradským a buchlovským 

panstvím, jsou zde zachovány hraniční kameny z roku 1807. Na rozcestí U padlých jsme se 

zastavily u Památníku obětem salašské 

tragédie. Několik dní před koncem války, 29. 

4. 1945, zde několik vlasovců a esesáků, 

vydávajících se za partyzány, zastřelilo 20 

místních obyvatel. Procházely jsme Salaší, 

což je obec, založená v 17. století v souvis-

losti s pasením dobytka. Táhne se v délce 

aspoň 2 km, jsou tu hezky upravené domky a 

na kopci rozhledna. Asi uprostřed obce jsme 

nastoupily do autobusu do Starého Města a 

odtud už nás další autobus zavezl do Brna. I 

přes chladnější počasí (však to byl den před 

Dušičkami!) se i tento výlet vydařil. 

Helena Ryšková, 

Sokol Brno-Židenice 
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SOKOL BRNO-ŘEČKOVICE 
 

Adventní čas v Sokole Řečkovice 
 

 Druhou prosincovou sobotu jsme již podruhé uspořádali „Adventní sokolskou 

vycházku“. Ráno v 9 hodin se u sokolovny sešlo celkem 25 účastníků – 13 dospělých a 12 

dětí.  Vydali jsme se pěšky k řečkovickému nádraží, pokračovali k lesu a cestou do kopce 

kolem Soběšických rybníčků až do Soběšic. Odtud naše cesta vedla Soběšickou stezkou 

zpět do Řečkovic. Adventní čas nám zpříjemnil mírný sněhový poprašek, příjemné počasí a 

skvělá nálada účastníků.  

 Po terénním výstupu do Soběšic jsme na okraji lesa našli krásný, sice listnatý, ale 

košatý stromek, který jsme společně nazdobili pro zvířátka, a to různými dobrotami od 

jablíček, mrkve, kaštanů, tak i děti donesly a nasypaly pod stromeček různá semínka. U 

stromečku jsme si pak společně zazpívali vánoční písně a koledy, vykouleli sněhuláka, 

udělali společnou fotku a vydali se na cestu zpět. Z kopce nám cesta příjemně ubíhala. Děti 

se zabavily zimními radovánkami – klouzáním a koulováním. Všichni jsme společně dorazili 

do cíle, tedy zpět k sokolovně. Zde jsme se rozloučili se slibem, že příští rok se zase 

v hojném počtu potkáme a vydáme se již na třetí ročník adventní sokolské vycházky. 

 

Irena Zahrádková, 

Sokol Řečkovice 
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Č E S K Á   O B E C   S O K O L S K Á 

 

Co nabízí župám a jednotám Vzdělavatelský odbor ČOS 

 

Vzdělavatelský odbor České obce sokolské je složen z volených vzdělavatelů 

sokolských žup. Organizační řád a závazný pokyn k organizování vzdělavatelské činnosti je 

zveřejněn na webu ČOS. 

Vzdělavatelský odbor 

 - má na starosti činnost kulturní, společenskou a historicko-dokumentační, 

 - stará se o sokolské soubory folklorní, divadelní, pěvecké, hudební a loutkářské, 

 - popularizuje sokolskou historii, 

 - připravuje metodické materiály v oblasti dokumentační a společenské, 

 - připravuje výstavy, sestavuje Vzdělavatelské listy, 

 - organizuje sokolské projekty Noc sokoloven a Památný den sokolstva. 

 - nabízí pomoc při organizování pietních aktů a kulturních akcí. 

V čem poradí: 

 - jak se starat o prapory, archiv, předměty, spisovnu, ukládání fotografií, 

 - jak psát a vést sokolské kroniky, 

 - kde si nechat vyrobit sokolský kroj a jak a kam jej nosit, 

 - kde hledat informace k dějinám jednoty, župy atp. 

K dispozici je sokolská knihovna (pouze prezenčně). 

 

Dotace župám a jednotám: Dvakrát do roka mohou jednoty a župy žádat o finanční příspě-

vek na podporu činnosti kulturních souborů a na podporu vzdělavatelských aktivit. Pro 

podání žádosti platí nově schválené Zásady pro rozdělování příspěvků z rozpočtu VO ČOS. 

 

Pamětní stuhy: Slaví vaše jednota/župa kulaté výročí? Zažádejte si o pamětní stuhu na 

prapor. Formulář je ke stažení na webu. 

 

Komise VO ČOS 

Společenská komise: předseda br. Lukáš Křemen (lkremen@sokol.eu, kremluk@gmail.com) 

Komise dvakrát ročně organizuje výcvik krojovaných sokolů u Hradní stráže. 
 

Komise pro práci s mládeží a seniory: předs. ses. Jana Rosáková (j.rosakova@seznam.cz) 

- každý rok vyhlašuje soutěž pro mládež. Letošním tématem je kreativní ztvárnění 

sokolského znaku (propozice jsou zveřejněny na webu). 
 

Kulturní komise: předseda br. Bohumil Gondík (pyselakof@centrum.cz) 

Na webu ČOS najdete seznam všech registrovaných kulturních souborů. Rádi byste v jed-

notě uspořádali kulturní program? Oslovte buď přímo konkrétní soubor nebo vzdělavatelský 

odbor, který má přehled o repertoáru souborů. 

 Letos proběhne Přehlídka pěveckých souborů v Jihlavě 25. dubna 2020 a Přehlídka 

folklorních sokolských souborů v Martínkově 16. května 2020 – jste srdečně zváni! 
 

Programová komise: předseda br. Milan Sobota (sobotak@seznam.cz) 

V současné době připravuje školení/workshopy nejen pro vzdělavatele. 
 

 

 

mailto:lkremen@sokol.eu
mailto:kremluk@gmail.com
mailto:j.rosakova@seznam.cz
mailto:pyselakof@centrum.cz
mailto:sobotak@seznam.cz
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Historická komise: předsedkyně ses. Kateřina Pohlová (Pohlova@sokol.eu) 

Máme připravené tři roll-upové výstavy, které lze zapůjčit:  

 Ženy v Sokole 

 Sokolové u zrodu republiky 

 Svět sletů 

Výstavy jsou vhodné do interiérů, ven jenom za bezvětrného počasí. Jednota si zajistí odvoz 

a následný dovoz výstavy, půjčení není zpoplatněno. O výstavy je zájem, doporučujeme 

včasnou rezervaci. 

Komise připravuje Vzdělavatelské listy. Monotematická čísla o naší sokolské historii 

vycházejí čtyřikrát za rok. 

Databáze sokolských památek v krajině – viz www.sokolskepamatky.eu. Vytvořme je 

společně! 

 

 

 Vzdělavatelský odbor ČOS – kontakty: 
  

 Vzdělavatel Mgr. Michal Burian, Ph.D. (mburian@sokol.eu) 
 
 Jednatelka Mgr. Kateřina Pohlová (kpohlova@sokol.eu    tel. 257 007 269) 
 
 Historička Bc. Marcela Janouchová (mjanouchova@sokol.eu   tel. 257 007 274) 
 
 Sekretářka Bc. Kateřina Byrouti (kbyrouti@sokol.eu   tel. 257 007 274) 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
 

Zdroj: Materiály Vzdělavatelského odboru České obce sokolské 
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