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    Datum 8. říjen bude od letošního 

roku v kalendáři zapsán jako Památný 

den sokolstva. Je třeba všem těm, co 

se o tento počin zasloužili, patřičně 

poděkovat a zvolat: no konečně! 

Vždyť Sokol se přímo podílel na for-

mování české národní identity a spo-

luvytvářel samostatný českosloven-

ský stát, a poté i český stát. Jak řekl 

Tomáš Garrigue Masaryk: bez So-

kola by nebylo legií, bez legií by ne-

bylo republiky. A po loňském sokol-

ském megaroce, zakončené bájným 

pražským Všesokolský sletem, jenž 

byl neskutečně náročný, podnětný a 

vlastenecký, je nutno ještě dodat: bez 

současného Sokola by nebylo pokra-

čování národních tradic.     

Svůj svátek tedy máme, nyní je ale 

potřeba ho náležitě slavit. Možná by 

pro jednoty za Slovácka nebylo od 

věci na podzim během první oslavy 

PDS uspořádat v centru naší župy, 

tedy v Hodoníně, nějakou hodně vi-

ditelnou sokolskou veselici spojenou 

třeba s průvodem od sochy TGM na 

Masarykovo náměstí, kde by se 

mohla Sokolská župa Slovácká záro-

veň prezentovat. Kde jinde by k tomu 

měl být větší důvod, než v rodném 

městě demokrata a hrdého Sokola, 

jenž dal našemu národu svobodu? 

Aby zkrátka sokolské barvy, kroje, 

čapky, šátky, uniformy či logo  ČOS 

byly zase alespoň jednou v roce po-

řádně k vidění…  

br. Eduard Mezera  

(redaktor) 

Senát na konci ledna uzákonil 

8. říjen Památným dnem sokolstva 

PRAHA – Poslední den úvodního měsíce roku 2019 se možná navždy 
zapíše do novodobých dějin ČOS. Senát totiž koncem ledna uzákonil 
8. říjen Památným dnem sokolstva.  
Senátor Zdeněk Papoušek z Brna, který byl zpravodajem návrhu zá-
kona, jej na plénu Senátu přednesl dokonce v sokolské čapce (viz 
foto nahoře). Horní komora Parlamentu České republiky tak na-
prostou většinou hlasů schválila poslaneckou novelu o státních 
svátcích, která toto datum řadí mezi významné české dny. Novelu 
nyní dostane k podpisu prezident republiky Miloš Zeman.  (em)  
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Valná hromada SŽS: důvěru si udržel tým  

pod vedením starostky Vladimíry Potůčkové, 

župa má po letech opět svého náčelníka  
 HODONÍN – Konec dubna byl ve znamení řádné valné 
hromady, která měla buď dát důvěru stávajícímu před-
sednictvu SŽS anebo oslovit nové zájemce o práci v dů-
ležitém sokolském orgánu našeho kraje. Nakonec se 
delegáti rozhodli, že jejich důvěře se bude i nadále těšit 
tým vedený dlouholetou župní starostkou sestrou Vla-
dimírou Potůčkovou.  
 

Delegáti valné hromady se pod střechou hodonínského Domu kultury nejprve shodli na programu a posléze 
jednomyslně i na složení komisí: mandátová komise zasedla ve složení ses. Chalupová, ses. Poňuchálková a 
br. Mičala, návrhová komise ve složení ses. Janková, br. Ženata a br. Igor Varga a volební komisi tvořili br. 
Václavík, ses. Havlová a br. Bezucha. Úvodní slovo patřilo stávající starostce SŽS sestře Vladimíře Potůčkové, 
která připomenula hlavní události loňského roku: XVI. všesokolský slet a oslavy 100. výročí od založení Čes-
koslovenska. Poděkovala současně všem jednotám, které se aktivně zapojily do nácviku a účastnily se sleto-
vých cvičení a informovala i o oslavách stého výročí založení Sokol na Slovensku, kterých se zúčastnili zá-
stupci Župy Slovácké.  
Poté již došla řada na samotné volby v režii 26 vyslanců z celkového počtu 35 pozvaných zástupců jednot,     
z 24 pozvaných jednot se registrovalo 17 jednot, takže s nadpoloviční většinou byla valná hromada usnáše-
níschopná. Řízení voleb se ujal bratr Milan Václavík, jenž na úvod informoval, že svými odbory již byli zvoleni 
zástupci do předsednictva župy: župní náčelník br. Ondřej Miškar, župní náčelnice ses. Radmila Dvořáčková, 
župní vzdělavatelka ses. Sylva Novotná a předseda odboru sportu br. Milan Václavík (všichni jsou zároveň 
členy předsednictva).  
Starostkou župy byla opět zvolena dlouholetá zástupkyně naší župy ses. Vladimíra Potůčková, místostaros-
tou br. Zdeněk Hlobil, jednatelem br. Josef Ženata a hospodářkou ses. Jana Chalupová. Dalšími členy před-
sednictva (snímek nahoře) se stali: ses. Jitka Janková, br. Miloš Kadala, br. Přemysl Karas, ses. Janka Poňu-
chálková, ses. Marie Řiháková, br. Vojtěch Studénka. 
Do kontrolní komise župy byli zvoleni: br. Antonín Baloun, ses. Helena Bartoňková, ses. Marta Berková, ses. 
Marie Houserová, ses. Jitka Chromečková. Vyslancem do Výboru ČOS byla zvolena ses. Vladimíra Potůčkova, 
jejím náhradníkem br. Zdeněk Hlobil. Vyslancem na XII. sjezd ČOS byla zvolena ses. Vladimíra Potůčková, je-
jím náhradníkem br. Milan Václavík. Delegát na XII. sjezd ČOS byl zvolen br. Zdeněk Hlobil, jeho náhradníkem 
ses. Sylva Novotná.  
Zástupci župy do KKR v Brně: ses. Vladimíra Potůčková a br. Zdeněk Hlobil, náhradníci: ses. Eva Havlová, ses. 
Jana Chalupová.  
Delegáti si minutou ticha připomněli památku sestry Věry Matuštíkové, která pro sokolské hnutí odvedla ob-
rovský kus práce. Vedle piety přišla řada i na radostné zprávy, když sestra Potůčková hrdě oznámila, že župa 
Slovácká má opět po několika letech svého župního náčelníka, a to bratra Ondřeje Miškara ze Sokola Bzenec. 
Vyslanci byli informováni i o tom, že pět jednot si stále neodebralo členské známky pro letošní rok, a tak se 
zvažuje, že pokud si jednota neodebere členské známky, bude na to brán zřetel při rozdělování dotací. Sestra 
vzdělavatelka Sylva Novotná nově informovala, že je možnost nechat si vyrobit repliky sokolských praporů u 
firmy Inter Flag s.r.o., a to za poměrně příznivé ceny. (em)  
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Delegáti valné hromady rozhodli: novým 

starostou Sokola Hodonína je Jan Bezucha 
HODONÍN – Řádná valná hromada na konci března měla za úkol vybrat případné nové adepty do čela TJ Sokol 
Hodonín, především ale bylo prvotní, aby našla nového starostu jednoty. Dosavadní starosta Ján Lahvička totiž 
již dopředu oznámil, že ze zdravotních důvodů dále nehodlá ve své funkci pokračovat. Delegáti nakonec téměř 
jednohlasnou volbou zvolili novým starostou nejpočetnější slovácké jednoty sedmapadesátiletého Jana Bezu-
chu z oddílu stolního tenisu.      

Slavnostně vyzdobený hlavní sál hodonínské sokolovny hostil 47 delegátů z celkového počtu 58 pozvaných 
zástupců, což činilo účast 81,03%, a tak hromada byla usnášeníschopná. Řízení voleb se ujal předseda vo-
lební komise Milan Václavík a jeho návrh, aby volby starosty, místostarosty, jednatele a hospodáře byly 
přímé, byl jednomyslně přijat.  

Výsledky voleb valné hromady TJ Sokol Hodonín:  
do funkce starosty byl zvolen Jan Bezucha (pro: 44, proti: 2, zdržel se: 1) 
do funkce místostarosty byl zvolen Ondřej Fialík (pro: 42, proti: 2, zdržel se: 3) 
do funkce jednatele byl zvolen Igor Varga (pro: 46, proti: 0, zdržel se: 1) 
do funkce hospodáře byla zvolena Jana Čadová (pro: 47, proti: 0, zdržel se: 0) 
do funkce vzdělavatele byl zvolen Miloš Hynek (zvolen jednomyslně na zasedání předsednictva SŽS) 
do funkce náčelníka byl zvolen Jaroslav Míšek (zvolen jednomyslně na zasedání předsednictva SŽS) 
do funkce náčelnice byla zvolena Radmila Dvořáčková (zvolena jednomyslně na zasedání předsednictva SŽS) 

Další členové výboru TJ Sokol Hodonín: Petr Tkáč, Ján Lahvička, Karel Svoboda, Radomír Janošek, Tomáš Da-
dák, Martin Zlámal, Vladimír Komorný, Otakar Vyrůbalík, Jaromír Kalábek, Radim Chaloupka, Jana Pijáčková.  
Volební období všech činovníků je dle stanov tříleté, tj. pro období 2019 – 2022. (em)  
 



4 

  
Hodonínské sokolské šibřinky  

HODONÍN - Koncem měsíce února se každoročně v 
hodonínské tělocvičné jednotě konají dětské šibřinky. 
Ve vyzdobených tělocvičnách čekaly na děti dvě ho-
diny zábavy, her a soutěží. Děti se těšily na maškarní 
rej a sladké odměny. 
Na začátku cvičební hodiny na děti čekal velký rej 
masek. Nechyběly nejrůznější kostýmy. Bylo možno 
vidět dinosaura, kočičky i včelku. Pobíhali tady čer-
nokněžnice, vodníci, berušky, víla, Sněhurka i 
krásná princezna. Potom se společně rozcvičily, tak 
aby zvládly všechny další úkoly, které na ně čekaly. 
Malí cvičenci soutěžili v probíhání mezi metami, ve 
shazování plechovek, přehazovali obruče, vhazovali 
míčky do tygří tlamy a lovili myšky, které pobíhaly 
po tělocvičně. Mohli si také vymalovat pěkný obrá-
zek a vystavit si ho na výstavce a snažili se strefit 
míček florbalkou do branky. Dalším úkolem bylo 
správně přiřadit ke zvířátkům jejich mláďata (kočka 
– kotě, pes – štěně apod. 
 Po splnění všech úkolů obdržely děti odměnu – balíček s překvapením a také malou sladkostí. Děti si užily 
plno zábavy a hodně legrace. Díky hrám a soutěžím se unavené, ale spokojené, odebraly domů. Budou se 
těšit a vymýšlet masku na šibřinky, které budou zase příští rok.      TJ Sokol Hodonín (odd. RD) 
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 Hodonín hostil jubilejní 65. ročník  

nejstaršího karambolového turnaje 

HODONÍN - Ve dnech 8. - 10. března 2019 uspořádala TJ Sokol Hodonín, oddíl biliardu, již 65. ročník nejstaršího 
turnaje v karambolovém kulečníku v disciplině Kádr 52/2 na MS (malý stůl). 
Celkem 11 hráčů se mělo zúčastnit tohoto nejstaršího turnaje historie karambolové sekce ČMBS. Avšak vli-
vem technických problémů při cestě do dějiště turnaje se musel v den konání odhlásit hráč z klubu Vital 
sports Petr Vaněk. Do hlavní soutěže bylo nasazeno pouze 5 hráčů, zbylí hráči se utkali v kvalifikaci o zbýva-
jící tři postupová místa. Kvalifikační skupina A byla ovlivněna skrečí zápasů Vaňka. A tak s jistotou po vyhra-
ném zápase nad Bothem postoupil přerovský hráč Martin Mirga.  
Poražený Both musel čekat na vývoj skupiny B a spoléhat na to, že se hráči na druhé příčce nepovede zahrát 
vyšší GP než jeho dosažených 11,83. Kvalifikační skupinu B vyhrál domácí Pepa Kopl, který porazil brněn-
ského Jaroše v poměru 100:61 na deset náběhů a přerovského Slaměníka na 4 náběhy 100:49. V boji o po-
stup se oproti papírovým předpokladům zadařilo Jarošovi, který porazil Slaměníka o 47 bodů na 4 náběhy. 
Nicméně jeho GP měl hodonotu 11,50, což bylo méně než dosáhl Both a tak v turnaji skončil. 
V hlavní fázi se hrálo do 200 bodů na maximálně 15 náběhů. Průběh ve skupině A byl jasný. 

Ráček s Cebulou porazili zbylé dva soupeře Friedu a Botha, a tak před svým vzájemným soubojem měli jis-
totu postupu do nedělního semifinále. Ve skupině B se hned v úvodním zápase postaral Miroslav Andrejov-
ský o nejlepší výkon celého turnaje. Kvalifikantu Mirgovi povolil pouze 2 náběhy a výkon ozdobil nejvyšší sé-
rií turnaje 144. V závěrečném kole sobotního dne si pak o postup do semifinále zahráli  Kopl s Mirgou. Ke 
smůle domácích Pepa prohrál s Martinem o 30 bodů.  
V neděli se již hrály dlouhé partie do 250 -ti bodů. Vítěz skupiny A Milan Ráček předvedl svůj 
nejlepší výkon na turnaji a přerovského Mirgu porazil v poměru 250:63 na 5 náběhů. Zápas mezi Andrejov-
ským a Cebulou byl vyrovnanější. Z postupu do finále se ale nakonec radoval Mirek Andrejovský, který pora-
zil Cebulu 250:141 na 6 náběhů. Finálový zápas skončil velice těsně ve prospěch Milana Ráčka. Andrejovský 
zahrál ve finálovém zápase sérii 134 bodů. Ale ani ta mu k celkovému triumfu nepomohla. Konečný stav 
250:231 na osm náběhů pro Milana Ráčka. Milan Ráček tak navazuje na svůj 10. republikový titul. 
Závěrem je třeba poděkovat také oddílu biliard karambol za výbornou reprezentaci TJ Sokol  
Hodonín, i když ve velmi stísněných podmínkách, které do značné míry ovlivnily možnost účasti většího po-
čtu diváků.    Ivan Meško  
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Sokolové, legionáři a skauti 

vzdali hold svému prezidentovi 
HODONÍN – Ve čtvrtek 7. března proběhla u příleži-
tosti jeho dne narození vzpomínka na prvního česko-
slovenského prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, 
kterou uspořádalo Město Hodonín, Masarykovo mu-
zeum a Masarykova společnost v Hodoníně.  
Za přítomnosti čestné stráže vytvořené z řad členů 
České obce sokolské, Československé obce legionář-
ské, Klubu vojenské historie a organizace Skaut – 
Junák položili květiny a kytice zástupci Hodonína, 
sousední Holíče a další významní činitelé. Zajímavostí 
bylo, že mladí skauti drželi svoji čestnou stráž po celý 
slavnostní den, ve kterém by TGM oslavil 169. naro-
zeniny.  (em)  
 

                  Tato fotografie je plně v souladu s památnými slovy prezidenta T. G. Masaryka – „Bez Sokola by nebylo legií, bez legií  
                   by nebylo Československa.“  

                  Zástupci župy a sokolských jednot z Hodonína a Lužic u sochy TGM. 
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Sokolové z centra Horňácká oslaví  

sté výročí svého trvání 
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Na budovu hodonínského nádraží  

mířily hlavně děla a těžkých kulometů 

HODONÍN – Nebyl to v sychravém pondělním ránu zrovna veselý pohled, když na konci jedné z kusých kolejí stál 
ponurý obrněný vagon a z něj mířily hlavně děla a těžkých kulometů přímo na budovu hodonínského vlakového 
nádraží. Přestože bylo období májových válečných oslav, tak se jednalo o zcela neškodný mírový jev upomínající 
na vznik samostatného Československého státu – projekt s názvem Legiovlak.  
 
Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku 
legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné ope-
race československých legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 
2020 a jednu ze svých zastávek si vyhradil i pro Hodonín – rodné město prezidenta budovatele a osvoboditele 
Tomáše Garrigua Masaryka. Byl to právě filosof, demokratický politik a zakladatel zahraničního odboje, kdo v 
květnu roku 1917 dosáhl toho, že se česko-slovenské jednotky roztroušené u ruských útvarů spojily a začaly 
se organizovat podle řádu francouzské armády. Založením vlastních ozbrojených legií Češi a Slováci získali 
značného renomé u ruského velení, které na to konto povoluje nábor do jednotky mezi českými a sloven-
skými zajatci. Třítisícová jednotka tak stojí u zrodu budoucí šedesátitisícové legionářské armády složené z Če-
chů, Moravanů a Slováků, operujících na ruském území. Podstatná část z nich přitom udávala ve své přihlášce 
v kolonce politická příslušnost údaj Sokol, z čehož právě pramení památná slova prezidenta T. G. Masaryka – 
„Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa.“ Slova, jež trvale připomínají rozhodující roli, 
jakou členové Sokola sehráli při budování samostatné republiky. Později právě i ze sokolských řad vznikla pro-
vizorní armáda a policie, na východě bránili vojáci sokolové hranice nového státu a později se významně zapo- 
                jili i do odboje proti nacistům. (em) 
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Legiovlak tvoří 14 zrekonstruovaných vagonů, mezi kterými je i salonní vůz (pro velitele) a ošetřovna s operačním sálem (vpravo).  

Promítací vůz. Zde prohlídka začíná podrobným pohledem do historie čs. legií. 

Co je Legiovlak? 
Legiovlak tvoří 14 zrekonstruovaných va-
gonů, které představují vojenský ešalon. 
Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů 
přepravily v letech 1918–1920 napříč 
Ruskem po Transsibiřské magistrále a 
průjezd si často musely vynutit bojem s 
bolševiky.  
Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, 
těplušky, zdravotního, filmového, velitel-
ského, štábního, obrněného, prodejního, 
krejčovského, kovářského (zrekonstruo-
ván na Slovensku), ubytovacího a dvou 
plošinových vozů. Ve všech vozech ná-
vštěvníci mohou spatřit věrné rekon-
strukce vybavení, legionáře v dobových 
stejnokrojích, ale také originální expo-
náty a několik stovek fotografií na pane-
lech mapujících historii čs. legií. (em) 
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V  bzeneckém lese se běhalo i střílelo z luku  

a nechyběl ani test z historie Sokola  

BZENEC – Župní zálesácké závody zdatnosti uspořádala poslední dubnovou sobotu Tělocvičná jednota Sokol 
Bzenec, respektive oddíl Pobytu v přírodě. Závody se konaly v lesní školce Petrklíč a trať vedla bzeneckým lesem. 
Zúčastnily se jich děti ze Bzence a Podivína. Na trať vyběhlo 16 hlídek (celkem 42 dětí) ve třech věkových kate-
gorií. 
Na tříkilometrové trati je čekalo 18 stanovišť, které otestovaly nejen teoretické znalosti, ale také prověřily, 
jak jsou děti šikovné a čekal na ně například šplh na laně, lanový žebřík, střelba z luku, hod na cíl, rozdělávání 
ohně, plížení apod. Samozřejmě nemohl chybět testík z první pomoci a historie Sokola. Pro předškolní děti 
byl připraven asi půl kilometrový okruh s úkoly s přírodní tématikou.  
Velká pochvala patří cvičitelce Martině Robošové a dětem z TJ Podivín, které se nezalekly, sestavily hned 6 
hlídek a ukázaly, že naše závody zálesácké zdatnosti nejsou stavěné jen pro děti z oddílu Pobytu v přírodě. 
Děti z Podivína si ze Bzence odvezly jednu zlatou a dvě stříbrné medaile. Doufám, že si z nich vezmou příklad 
i ostatní jednoty a příští rok si přijedou náš oblíbený ZZZ vyzkoušet. Nazdar! 

Ondřej Miškar, župní náčelník a župní vedoucí  (podrobné výsledky naleznete na webu SŽS) 
 

Fotopostřehy z bzenecké školy Petrklíč, 
která hostila zálesácké závody zdatnosti.  



11 

  

Den konání:  středa 1. května 2019 od 15.30 

Místo konání:  sportovní areál Křástelka  

Pořadatel:                 TJ Sokol Velké Bílovice  

Počet závodníků: 59 

 

Předškolní děti (ročník 2013 a mladší) – 120 m 

Umístění Příjmení a jméno Ročník Jednota/Bydliště Čas (vteřiny) 

1. Lachetová Lucie 2013 Velké Bílovice 31:38 

2. Šálková Terezie 2013 Sokol Břeclav 35:29 

3. Křivánková Mia 2013 Velké Bílovice 36:17 

4. Heráková Veronika 2013 Sokol Břeclav 38:15 

5. Haklová Martha 2014 Velké Bílovice 39:19 

6. Zapletalová Sofie 2015 Velké Bílovice 50:39 

7. Jeřábková Adéla 2016 Velké Bílovice 73:50 

8. Sychová Sabina 2016 Velké Bílovice 74:06 

9. Soukupová Berenika 2016 Břeclav 84:79 

 

Předškolní děti (ročník 2013 a mladší) – 120 m 

Umístění Příjmení a jméno Ročník Jednota/Bydliště Čas (vteřiny) 

1. Pešl Lukáš 2013 Sokol Břeclav 29:96 

2. Řepa Šimon 2015 Velké Bílovice 42:70 

3. Zapletal Štěpán 2014 Velké Bílovice 49:01 

4. Zapletal Samuel 2016 Sokol V. Bílovice 60:50 

 

  Podrobné výsledky XIX. ročníku 

 Běhu bílovickým vinohradem  



12 

  

Ž  

Mladší žákyně II (ročník 2008-2009) – 450 m 

Umístění Příjmení a jméno Ročník Jednota/Bydliště Čas (min.) 

1. Hasíková Anežka 2008 Břeclav 1:53 

2. Pálková Ellen 2009 Velké Bílovice 1:54 

3. Osičková Markéta 2008 Sokol Podivín 1:55 

4. Heráková Adéla 2009 Sokol Břeclav 2:01 

 

Mladší žáci II (ročník 2008-2009) – 450 m 

Umístění Příjmení a jméno Ročník Jednota/Bydliště Čas (min.) 

1. Mádl Jakub 2009 Velké Bílovice 1:56 

2. Palaj Vít 2009 Velké Bílovice 2:06 

3. Bravenec Denis 2009 Velké Bílovice 2:13 

 

Starší žákyně III (ročník 2006-2007) – 900 m 

Umístění Příjmení a jméno Ročník Jednota/Bydliště Čas (min.) 

1. Mádlová Lenka 2007 Velké Bílovice 4:15 

2. Střižíková Alexandra 2007 Sokol Podivín 4:20 

3. Heráková Markéta 2007 Sokol Břeclav 4:22 

4. Palajová Anna 2006 Velké Bílovice 5:23 

 

Starší žáci III (ročník 2006-2007) – 900 m 

Umístění Příjmení a jméno Ročník Jednota/Bydliště Čas (min.) 

1. Střižík Matěj 2007 Podivín 4:00 

2. Palaj Jan 2007 Velké Bílovice 4:25 

3. Vlk Patrik 2006 Sokol Podivín 5:00 
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Starší žákyně IV (ročník 2004-2005) – 900 m 

Umístění Příjmení a jméno Ročník Jednota/Bydliště Čas (min.) 

1. Střižíková Tereza 2005 Podivín 3:47 

2. Jarošová Kateřina 2005 Břeclav 4:03 

 

Starší žáci IV (ročník 2004-2005) – 900 m 

Umístění Příjmení a jméno Ročník Jednota/Bydliště Čas (min.) 

1. Hasík Kryštof 2005 Sokol Břeclav 3:05 

2. Hlucháň Jakub 2004 Sokol Břeclav 3:06 

 

Ženy (ročník 2000 a starší) – 900 m 

Umístění Příjmení a jméno Ročník Jednota/Bydliště Čas (min.) 

1. Pálková Marta  Sokol V. Bílovice 4:21 

2. Kršková Jana  Velké Bílovice 4:41 

3. Lachetová Hana  Velké Bílovice 5:09 

3. Mádlová Vendula  Velké Bílovice 5:09 

4. Vlková Martina  Sokol Podivín 5:57 

 

Muži (ročník 2000 a starší) – 900 m 

Umístění Příjmení a jméno Ročník Jednota/Bydliště Čas (min.) 

1. Vrzal Tomáš 1988 Sokol Břeclav 3:09 

2. Pazderka Martin 1991 Velké Bílovice 3:28 

3. Lacheta Lukáš 1981 Velké Bílovice 3:41 

4. Palaj Jan 1970 Velké Bílovice 3:50 

 

     Jaroslav Paul, náčelník T.J. Sokol Velké Bílovice  

                          (www.sokolvb.maweb.eu) 

 

 

 

http://www.sokolvb.maweb.eu/
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HODONÍN -  V sobotu 23. března 2019 se v hodonínské sokolovně konal župní přebor ve švihadlovém víceboji. 
Přijelo celkem 87 účastníků a z toho bylo 52 závodníků, kteří svedli nelítostný boj o co nejlepší umístění. 
 
Soutěžící byli ze šesti jednot – Dubňany, Podivín, Bzenec, Lužice, Vacenovice a Hodonín. V letošním roce se 
soutěžilo v přeskoku snožmo na čas, ve slalomu mezi kuželkami (na čas) a ve vytrvalostním maratonu (libo-
volný styl). Na prvním místě se umístila jednota Bzenec, druhé byly Vacenovice, na třetím místě se se stej-
ným počtem bodů umístily Dubňany a Podivína o čtvrté místo se dělí Lužice a Hodonín. 
 
 

 
Výsledky švihadlového víceboje:  
Kategorie: 
mladší žáci II.: 1. Jakub Skřivánek – Bzence,   2. Adam Matyas Ilčík – Dubňany 
 
starší žáci III.: 1. Matěj Pichler  –  Bzenec, Marek Strážnický – Bzenec, Robert Vitoul –  Podivín 
 
předškoláci dívky:  1. Emma Sofie Ilčíková – Dubňany, 2. Ema Pochylá – Hodonín, 3. Elisabet Vlasáková – Ho-
donín 
 
mladší žákyně I.: 1. Andrea Hájková – Podivín, Kristýna Kučová – Vacenovice, Julie Příkazská – Dubňany 
 
mladší žákyně II.: 1. Adéla Havelková – Vacenovice, Ivana Hájková – Podivín, Lucie Pospíšilová – Vacenovice 
 
starší žákyně III.: 1. Terezie Zálešáková – Bzenec, 2. Adéla Peringerová – Bzenec, 3. Beáta Púčková – Vaceno-
vice 
 
starší žákyně IV.: 1. Linda Kobzáňová – Bzenec, 2. Karolína Pecková – Lužice, 3. Julie Pecková – Lužice 
 
První tři závodníci a závodnice obdrželi diplom a medaili a ostatní soutěžící diplom za účast. Nechyběla ani 
sladká odměna. 
 
Radmila Dvořáčková (župní náčelnice) 
 

Švihadlový víceboj přilákal do hodonínské 

sokolovny mládež ze šesti jednot  
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Župní přebor v atletice hostilo hřiště bzenecké ZŠ  

BZENEC - Sokolská župa Slovácka připravila v květnu 2019 poslední část soutěže všestrannosti ČOS – atletiku. 
Doplnila tak předcházející disciplíny – šplh, plavání a sportovní gymnastiku, které proběhly v únoru a dubnu 
2019. 
Župní přebor v atletice probíhal již tradičně v Bzenci na hřišti ZŠ. 11. května 2019 se sešlo rekordních 131 
účastníků tohoto sportovního zápolení. Ke startu nastoupilo 87 závodníků a závodnic v 9 kategoriích, od nej-
menších předškoláků (nejmladšímu účastníkovi jsou v letošním roce 3 roky) až po starší žáky a žákyně ve 
věku 14 let. 
Bojovalo se ve 4 disciplínách podle kategorií – ve sprintu (40m, 50m, 60m), skoku dalekém, v hodu kriketo-
vým míčkem (předškoláci tenisovým míčkem) a v běhu na dlouhou trať (300m, 600m, 800m). Chlapci a děv-
čata ze 7 tělocvičných jednot naší župy soutěžili s velkým nasazením a mnozí z nich si vytvořili své osobní re-
kordy. Na základě absolvování 4 disciplín bude mít SŽS své zastoupení i na celostátním přeboru ČOS ve vše-
strannosti, které se bude konat 7. – 9. 6. 2019 v Praze. Naši župu budou reprezentovat 4 starší žákyně z TJ 
Sokol Bzenec. Výkony všech mladých sportovců byly podpořeny nádherným, pro atletiku ideálním počasím. 
O hladký průběh celé soutěže se zasloužilo 26 organizátorů z celé župy pod vedením TJ Sokol Bzenec. Všem 
patří velký dík za přípravu a průběh celé akce, která umožnila sportovní zážitky nejen mladým závodníkům, 
ale i vedoucím oddílů a divákům. Zvláštní poděkování patří ZŠ a MŠ Bzenec za ochotu při poskytnutí technic-
kého zázemí. Nazdar!                                                                   Pavla Rákošová (náčelnice TJ Sokol Bzenec) 
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Hodonínský zápasnický tým mladších žáků  

je nejlepším družstvem České republiky 
CHOMUTOV - Zápasníci z pětadvaceti oddílů se kvalifikovali na Mistrovství ČR mladších žáků a kadetů v zápase 
řecko-římském, které se na začátku dubna uskutečnilo v Chomutově. Zápasníci TJ Sokol Hodonín odcestovali do 
severozápadních Čech v silné sestavě a s velkým odhodláním vybojovat pro svůj oddíl, který v tomto roce slaví 
95. výročí svého založení, co nejlepší umístění v populární soutěži družstev. S potěšením oznamujeme všem fa-
nouškům hodonínského sportu, že se jejich zápasníci svého nelehkého úkolu zhostili na výbornou. Na chomu-
tovských žíněnkách se totiž opět po roce ukázalo, že je-li hodonínské družstvo mladších žáků (12-13 let) v plné 
sestavě, tak nemá v ČR přemožitele. Za vítězným Sokolem Hodonín skončilo na druhém místě družstvo TJ PSK 
Olymp Praha a bronzový pohár si odvezl tým TJ Lokomotiva Krnov.  

 

Uvážíme-li skutečnost, že se dokázali hodonínští sokoli na národním šampionátu prosadit i v soutěži kadet-
ských družstev (16-17 let), kde vybojovali skvělé třetí místo, tak nezbývá nic jiného, něž vyjádřit obdiv nad 
tím, s jakou úspěšností dokáže hodonínský oddíl zápasu, který patří k běžným klubům, soupeřit s giganty 
typu TJ Jiskra Havlíčkův Brod, TJ PSK Olymp Praha a Czech Wrestling Chomutov, tedy s kluby, při nichž jsou 
zřízena Sportovní centra mládeže.  
Svůj premiérový titul Mistr ČR si v Chomutově vybojoval mladší žák, Dominik Kubeš, který opanoval váhu do 
43 kg. Cestou za zlatou medailí Kubeš absolvoval čtyři těžké souboje, ve kterých ukázal nejen technickou a 
fyzickou připravenost, nýbrž také skvělou taktiku. Asi nejtěžší utkání Kubeš odzápasil v semifinále proti členu 
Sportovního centra mládeže Havlíčkův Brod, Petru Žákovi, kterého porazil 9:8 na body. Toto krásné a napí-
navé utkání nejedenkrát postavilo zúčastněné diváky ze sedaček. O zisk druhého mistrovského titulu pro Ho-
donín se postaral Martin Vališ junior, který zvítězil ve váze do 31 kg. Svůj oddíl předvedenými výkony hrdě 
reprezentovali i bronzový medailisté Alexandr Harca a Alexandr Lucký. 
Ve věkové kategorii kadetů se v rámci mistrovství současně odehrály kvalifikační boje o posty reprezentač-
ních jedniček. Z tohoto pohledu se stala ostře sledovanou váhovou kategorií hmotnost do 65 kg, kde se ut-
kali hned tři příslušníci širší státní reprezentace, mezi kterými nechyběl ani Jakub Šimčík. Tento hodonínský 
talent si počínal velmi zkušeně a v přímé konfrontaci s oběma reprezentačními kolegy byl bezchybný. V se-
mifinálovém souboji Šimčík porazil Ivo Švíglera z TJ PSK Olymp Praha 7:5 na body a ve finále pak nedal šanci 
Jiřímu Čapkovi z Havlíčkova Brodu, kterého vybodoval 9:1. Parádním vystoupením si tak Šimčík vybojoval 
titul Mistr ČR a zároveň se stal jedničkou české státní reprezentace. Velkou radost oddílovým funkcionářům 
způsobili předvedeným zápasnickým uměním i další kadeti, kteří se umístili na medailových pozicích. Byl to 
stříbrný medailista Zdeněk Chládek a držitelé bronzových medailí Tomáš Kotzian a Denis Lišťák. 
Šikovnost hodonínských zápasníků dokládá i životní úspěch Martina Pauluse, který jako řecko-římský specia-
lista dokázal na národním šampionátu kadetů v zápase ve volném stylu, jež se konal o týden dřív ve Vítkovi-
cích, vybojovat ve váze do 65 kg titul Mistr ČR. Paulus svedl ve vyřazovacích bojích tři vítězné souboje a poté 
v infarktovém finále porazil 16:11 na body Ladislava Rakytu z Nejdku. Na vítkovických žíněnkách se po delší 
přestávce, zaviněné nemocí, představil také několikanásobný šampion, Jan Jaroš, který překvapil jasným ví-
tězstvím ve váze do 110 kg. O mistrovský titul si to Jaroš rozdal s Vítem Vlčkem z Tiché, kterého rozdrtil 11:0 
na technickou převahu. Jiří Baják (organizační pracovník a trenér oddílu zápasu TJ Sokol Hodonín)  

 



17 

 

 

 

 

 

Sokol v kraji T. G. Masaryka 
Vydavatel: Sokolská župa Slovácká, Velkomoravská 2, Hodonín, 695 00, tel. č.: 518 355 496, e-
mail: zupaslovacka@seznam.cz, sídlo kanceláře: budova sokolovny TJ Sokol Hodonín (II. patro). 
Redakční rada: Eduard Mezera, Miroslav Novotný, Vladimíra Potůčková, Eva Havlová. 

ÖETZ (RAKOUSKO) – Každý Sokol by alespoň jednou v životě měl vyrazit do malého tyrolského městečka Öetz, 
na jehož okraji je v kamenu vtesaná pamětní desce u místa, kde v roce 1884 ve věku jednapadesáti let tragicky 
zahynul spoluzakladatel Sokola - Dr. Miroslav Tyrš.  
Pokud tak ještě někdo neučinil, tak má další šanci za pár týdnů. V pořadí již 46. ročník sokolského setkání v 
Tyršově Oetzu se letos uskuteční ve dnech 8. – 10. června, přičemž organizační taktovky se ujmou členové 
bavorské jednoty Sokol Mnichov. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Údolí Öetztal je sice daleko známější díky nálezu těla pravěkého muže z 5. tisíciletí před Kristem, jenž byl nale-
zen náhodou v roce 1991.  Méně je známo, samozřejmě s výjimkou sokolských řad, že v Öetzu život dr. M. 
Tyrše ukončila 8. srpna 1884 tragická smrt v rozvodněné horské říčce Aache. Tělo bylo nalezeno až po dlou-
hých 13 dnech 21. srpna. Až 9. listopadu bylo tělo M. Tyrše slavnostně uloženo do hrobu vedle jeho přítele a 
prvního starosty Sokola Jindřicha Fügnera. V místě nálezu utonulého těla dnes najdeme prostý kámen s pa-
mětní deskou Americké obce sokolské, vedle je od r. 1989 bronzová deska České obce sokolské.  
Od roku 1973 na památku tragické Tyršovy smrti pořádají střídavě sokolské župy bavorská, rakouská a švý-
carská v Öetzu slavnostní srazy. Program naplňuje heslo sokolstva, neboť vedle turnajů v odbíjené, nohejbalu, 
běhu zdatnosti, her mládeže a večerního táboráku, kde jsou vyhlášeny výsledky zápolení, je součástí setkání i 
vyhledávaná slavnostní mše pod širým nebem. (em) 

 

Letošní setkání v Tyršově Öetzu  

připravuje bavorský Sokol Mnichov 

BRNO - Nádherný a rozsáhlý areál Sokola Brno 1 v brněnské Kounicově ulici asi většině členů Sokolské župy 
Slovácké nemusíme představovat, vždyť pravidelně bývá hostitelem krajských sletových setkání. Dovolu-
jeme si vás ale upozornit na nový díl pořadu Překvapivé stavby architekta Adama Gebriana, který prezentuje 
právě v poslední době nákladně rekonstruovaný Stadion Sokola Brno I. Tento sokolský stánek je navíc jedi-
nou sokolovnou a zároveň i jedinou brněnskou stavbou, kterou tento pořad prezentuje. Pořad Překvapivé 
stavby se zaměřuje na architektonicky nejdůležitější stavby v České republice a každý díl tohoto pořadu má 
statisícovou sledovanost. Bezesporu zajímavý díl Překvapivých staveb o Stadionu Sokola Brno I můžete 
shlédnout zde: https://www.mall.tv/gebrian-prekvapive-stavby/nejvetsi-sokolovna-na-svete   (em)  

Brněnský sokolský stadion přibližuje pořad Překvapivé stavby  

mailto:zupaslovacka@seznam.cz

