Sokol v kraji T. G. Masaryka
zpravodaj Sokolské župy Slovácké

Číslo vydání:
2 / červen 2019

Zajímavosti: hodonínští tenisté trénovali v Chorvatsku, strážnický florbal hledá novou generaci hráčů,
raftaři Sokola Hodonín uspěli na MS v Austrálii
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Informace pro sokolské župy
a jednoty k Památnému dni sokolstva
– významnému dni ČR (8. 10. 2019)

Česká obec sokolská má za sebou 12.
sjezd, který byl především volební. O
tom, že funkci nejvyšší, tedy pozici starostky ČOS, obhájí sestra Hana Moučková, nemohlo být pochyb. Po tak dokonale připraveném, zorganizovaném a po
všech stránkách vydařeném XVI. všesokolském sletu, prostě pouze ona byla
jednoznačná volba, tutovka, non plus ultra. Během celého roku 2018, kdy se navíc slavilo i sto let naší státnosti, vedla
svůj početný tým, nesla největší tíhu
zodpovědnosti, v médiích byla nejvíc vidět a musela udělat i několik strategických rozhodnutí či změn, které ne
všichni přijali s libostí. Pocta vést Sokol
ve čtvrtém volebním období jí patří
zcela právem, což se dozvěděla i od většiny delegátů sjezdu.
Místa v nejužším vedení ČOS obhájili
také místostarosta Miroslav Kroc a aktuálně policejně obviněný 1. místostarosta Oldřich Lomecký. A právě jeho
znovuzvolení bezprostředně po sjezdu
rozvířilo jinak poklidné sokolské vody.
Je to prý ostuda všech Sokolů…
Oldřich Lomecký určitě nemá svatozář,
s tou by se asi stěží mohl tak dlouho pohybovat ve vrcholové pražské politice.
Ale protože platí presumpce neviny, tak
je zatím bezúhonný. A protože Sokol je
demokratický a apolitický, tak musíme
vyčkat na rozhodnutí soudu. Potom už
to případně bude pouze na cti bratra
prvního místostarosty…

br. Eduard Mezera
(redaktor)
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PRAHA – Vážené sestry, vážení bratři,
letos poprvé si budeme připomínat osmý říjen nejen jako Památný den
sokolstva, ale nově i jako významný den České republiky. Věnujte, prosím, tomuto datu větší pozornost než obvykle a zavzpomínejte na
padlé sestry a bratry během všech odbojů. Přidejte se i Vy, Vaše župa a
jednota k již tradičním všesokolským akcím.
Bližší informace k jednotlivým bodům jsou dostupné na webových
stránkách, které budou průběžně aktualizovány: https://sokol.eu/obsah/5932/pamatny-den-sokolstva-8-rijen
1) Večer sokolských světel
Byli bychom rádi, kdyby co nejvíce jednot uspořádalo Večer sokolských světel. Pozvěte sokoly i nesokoly, děti i věrnou gardu, starosty
a městské či obecní zastupitele uctít památku tak, že se sejdete u
vodních toků či ploch a symbolicky po nich pošlete za sokolské oběti
lodičky s hořícími svíčkami. Dbejte, prosím, na to, aby lodičky byly
ekologické. K této akci bude vytvořen zvací plakát, do kterého si budete moci doplnit místo a čas. Co je večer sokolských světel, manuál
Jariny Žitné (autorky nápadu), fotky, návody na výrobu lodiček viz
zmíněný odkaz na web.
2) Pietní akty
Zorganizujte pietní akty u pamětních desek na sokolovnách nebo u
pomníků padlým a položte k nim květiny, věnce. Pozvěte zastupitele
měst a obcí, spoluobčany a další spolky a instituce. Návod na organizaci pietních aktů, vzhled, manipulace s prapory a vlajkami a další informace viz zmíněný odkaz na web.

3) Doplněk k oblečení
Pro informování široké veřejnosti o novém významném dni ČR bychom byli rádi, aby co nejvíce sokolů i nesokolů v tento den připnulo
na oděv jednotný symbol – byla vybrána kokarda se znakem Sokola,
která se dá připnout na klopu či jinou část oblečení. Noste ji celý den
jako symbol sokolské perzekuce. Obstarejte kokardy pro členy Vaší
jednoty a s předstihem je o tom informujte tak, aby co nejvíce sokolů
mělo 8. 10. tento doplněk. Kokardy budeme vyrábět ve větším
množství za příznivé ceny. Co je to kokarda, proč jsme ji vybrali, kde
si ji obstarat a další informace viz zmíněný odkaz na web.

4) Zorganizujte další slavnostní akce
Připomeňte si Památný den sokolstva i jinak – za nápady a
zpětnou vazbu budeme rádi, my Vám níže pro inspiraci
přiblížíme další možnosti: Stolpersteine tzv. kameny zmizelých jsou umístěny na veřejných plochách po celém
světě a připomínají oběti nacistické perzekuce. Věnujte i
Vy kámen padlému členu Vaší jednoty/župy. Více informací o těchto kamenech a návod, jak je instalovat viz zmíněný odkaz na web. Dodatkové cedule k názvům ulic –
možná jste je již někde viděli. Mají modrou barvu a bývají
umístěny pod červenou cedulí s názvem ulice a vysvětlují
původ názvu. Je ve Vašem městě pojmenovaná ulice po
zavražděné sestře/bratrovi? Pokuste se na příslušném
úřadě projednat zhotovení a instalování dodatkové cedule. 5) Medailonek padlého sokola U příležitosti letošního Památného dne sokolstva plánuje Česká obec sokolská vydat medailonky padlých sokolů zapojených do domácích odbojů ze všech sokolských žup. Vyberte za župu
jednoho sokola nebo sokolku, napište jeho příběh a zašlete nám jej společně s fotografiemi.
Vážené sestry, vážení bratři, předem děkujeme, že Památný den sokolstva – významný den České republiky –
společně důstojně uctíme.
Se sokolským pozdravem
Ing. Hana Moučková, starostka ČOS
Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc., vzdělavatel ČOS

Na Křástelce opět zavlají naše prapory
VELKÉ BÍLOVICE - T. J. SOKOL Velké Bílovice ve spolupráci se Sokolskou župou Slováckou pořádá dne 6. července
2019 KULTURNĚ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE na KŘÁSTELCE.
Slavnostní průvod se sokolskými prapory vyjde od Machové studny, z rozcestí (100 m od Křástelky) ve 14.45
a dle pořadatelů bude z důvodu tropického počasí zkrácen na minimum.

PROGRAM:
1. Vzpomínka na Mistra Jana Husa
2. Slovácká beseda
3. Pěvecký soubor Marijánky
4. Zacvičme si – sokolky ze Svatobořic
5. Hledá se žena – Velká nad Veličkou
6. Sólo Vlasta a Petr
7. Mažoretky z Vlčnova
8. Dámy z 30. let – Svatobořice
9. Princezna republika – sletová skladba
10. Country tance – Sokol Velké Pavlovice
11. Zapálení hranice
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K tanci a poslechu hrají harmonikáři, občerstvení zajištěno.
Sylva Novotná (starostka T. J. Sokol Velké Bílovice)

Florbalisté Hodonína triumfovali ve Vídni
VÍDEŇ (Rakousko) - Dne 26. 5. 2019 odjel poměrně oslabený florbalový tým Sokola Hodonín na mezinárodní turnaj Sokolských týmů do rakouské Vídně.
Sestava: brankář: Martin Hůser, hráči: Vladimír Jordán, Lukáš Procházka, František Navrátil, Roman Taibl,
Martin Ondrovič, Milan Furik, Jan Zahradník, Filip Šimanovský, Michal Blahůšek.
Tým Sokolu Hodonín se zúčastnil mezinárodně obsazeného turnaje v rakouské metropoli a bojoval o nejvyšší
příčku s týmy z ČR, a to Sokolem Komín a Sokolem Syrovice, ze Slovenska Sokol Gajary, a poté domácí Sokol
Vídeň. První utkání odehráli Hodonínští proti Syrovicím, které porazili jasně v poměru 6:1.
Druhý zápas si vybral Hodonín slabou chvilku a po boji nakonec padl se Sokolem Komín 2:4. Třetí zápas byl
vyrovnaný a bylo to drama až do konce, ale nakonec byli šťastnější hráči Hodonína a vyhráli 2:0. Čtvrtý zápas
Sokol nastoupil proti Sokolu Vídeň, kde tým podal vynikající výkon, takže po závěrečné siréně svítilo na světelné tabuli skóre 4:1 pro Sokol Hodonín. Nakonec postoupili Hodonínští do play off z druhého místa a v semifinále si dali odvetu se Sokolem Vídeň, celou dobu byl zápas velice vyrovnaný a po závěrečné siréně svítilo na
tabuli skóre 1:1, a tak se šlo do nájezdů, které se jely na 3 série. Nakonec byli Hodonínští v dovednostní disciplíně úspěšnější a postoupili do finále po skóre 2:1 z nájezdů.
Ve finále se Hodonín setkal se svými pokořiteli ze skupiny, a to Sokolem Komín. Zápas se hrál ve středně vysokém tempu, jelikož oba týmy už mleli z posledního a dávali do toho vše, co v nich ještě zbylo. Po první polovině vedli Hodonínští 2:0, ve druhé nervy drásající polovině padla jediná branka a to, když se Sokol Komín prosadil ze standartní situace při hře bez brankáře. Poté již branka nepadla a Sokol Hodonín se mohl radovat z
výhry na turnaji. Všichni hráči nechali na hřišti vše, a jelikož tým může být úspěšný jedině tehdy, když všichni
makají na doraz a bojují jeden za druhého, a to se událo, a proto se nedá ani s určitostí říct, že by měl na
úspěchu někdo větší podíl než jiný, a tento tým může být na svůj výkon po právu pyšný.

Náročný finálový turnaj
ORFL hostilo Blansko
BLANSKO - Dne 18. 5. 2019 vyrazil tým Sokola Hodonín do
Blanska na finálový turnaj ORFL, kam postoupilo 8 nejlepších
týmů z 5 skupin.
Sestava: brankáři: Patrik Šottl, Martin Hůser, hráči: Vladimír Jordán, Lukáš Procházka, František Navrátil, Jan
Bureš, Tibor Taibl, Roman Taibl, Martin Ondrovič, Milan Furik, Rostislav Štarha.
První zápas ve skupině tým Sokolu odehrál proti Hranicím, jejichž barvy hájili i někteří hráči současného českého mistrovského týmu z Vítkovic. Začátek zápasu byl opatrný z obou dvou stran a gól padl až ke konci první
poloviny, bohužel do brány Sokolu, a ten tedy po půli prohrával 0:1. Do druhé půle nastoupil tým s tím, že
dokáží nepříznivý stav zvrátit a povedlo se. Krátce po zahájení druhé půle Sokol srovnal na 1:1, následovaly
góly na 2:1 a 3:1 ve prospěch Sokolu. Hranice se ale nevzdaly nakonec skončil zápas za stavu 3:3.
Do druhého zápasu nastoupil Sokol proti Boskovicím. Zápas nezačal pro Sokol příznivě a brzy prohrával 0:2.
Tento stav ovšem nevydržel dlouho a krátce nato byl stav opět nerozhodný. Poté už však síťku rozvlnili jen
Boskovice a tým Sokolu i přes statečný bojovný výkon padl 2:4. Třetí zápas ve skupině nastoupili hodonínští
proti domácímu Blansku, zápas se od začátku nevyvíjel pro Sokol dobře a stejně jako ve druhém zápase prohrávali krátce po začátku utkání 0:2, i nyní se Hodonínu podařilo srovnat stav, ale poté už skóre mluvilo ve
prospěch Blanska a nakonec přestřelka mezi týmy skončila vysokou prohrou Sokolu 5:11 a zakončil skupinovou fázi s jedním bodem na 4. místě. Poté tým využil volného odpoledne a zašel na společný teambuildingový
posed do místní restaurace. Následující den nastoupil Sokol do čtvrtfinálového utkání proti Valašským Kloboukům, který se hrál již tradičně na 3x12 minut. Zápas byl po většinu času vyrovnaný a po dvou třetinách byl
stav 2:2. Poté však už tým Sokolu bohužel tahal za kratší konec a nakonec padl v poměru 2:6. Tým se nakonec
umístil na 7. místě z celkem 32 mužstev. I přes nepříznivě vypadající výsledky podal tým Sokolu na finálovém
turnaji hrdinský výkon a rozhodně se nemá za co stydět. T. J. Sokol Hodonín (oddíl florbalu)
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Australský šampionát patřil
i hodonínským raftařům

AUSTRÁLIE – Sokolští sportovci Blanka Martinková a Vojtěch Přikryl, členové Raft klubu Sokol Hodonín, se v
květnu zúčastnili MISTOVSTVÍ SVĚTA v Austrálii v raftingu. Výsledkově se blýskli hodně vysoko a vynesli české
vlajky až na stupně vítězů.
Blanka Martinková závodila s posádkou Czech rafting team women a přivezla: sprint - bronz; H2H-bronz;slalom-bronz;sjezd-bronz, a to znamená celkový bronz.
Vojtěch Přikryl závodil s posádkou AC rafting Bula a vybojoval: sprint-zlato;H2H-zlato;slalom-stříbro;sjezdzlato a celkově se tedy stal (již potřetí - Spojené arabské Emiráty 2016, Argentina 2018) absolutním mistrem
světa. Jedná se o obrovský úspěch odchovanců hodonínského raftingu, za což patří poděkování i tělocvičné
jednotě Sokol Hodonín.
Alena Přikrylová (Raft club Sokol Hodonín)

V dnešní době je v oddíle Raft club Sokol Hodonín okolo 20 aktivních závodníků a my stále
hledáme nové kamarády, závodníky i sponzory. Zajímá tě alespoň trošku tento sport? Neboj se nám napsat a přijít na trénink.
Nejaktuálnější informace přímo ze závodů najdeš
vždy na FB stránkách - Raft klub Hodonín/Czech Raft Team.
EMAIL: chrenkav@gmail.com TELEFON: +420 601 326
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Do Podivína přiletěly dobrotivé čarodějnice

PODIVÍN - Poslední dubnovou sobotu ožily i letos polní a lesní cesty kolem Podivína velkými čarodějnicemi a
mnoha malými kouzelnými bytostmi. Sokol Podivín s pomocí dvacítky nadšenců přichystal Čarodějnou stezku,
na které děti putovaly za různými úkoly. U dobrotivých čarodějnic si vyzkoušely slalom na koštěti, poznávaly
vůně koření, proplétaly se pavučinou mezi stromy, pojmenovávaly zvířátka z tajemných pytlíčků, lovily pohádkové rybičky, házely žáby či pařáty do hladové tlamy namalované čarodějnice, kreslily podle zrcadel a na závěr
nemohlo chybět vaření lektvarů. Za odměnu pak na konci stezky na dvoře Besedního domu děti dostaly jablíčko
a želatinovou myšku nebo tarantuli.
U Besedního si také mohly nechat pomalovat obličeje čarodějnými motivy k nepoznání. Až všechny děti doputovaly do cíle, zapálila se veliká vatra, na které shořela jediná zlá čarodějnice toho večera. Když se plameny trochu zmírnily, mohli si hladoví poutníci opéct na ohni dobré špekáčky. Až byli všichni nasycení, začala hrát kapela Wind band. Při jejích skvělých písničkách si zatancovaly nejen čarodějnice a večer se protáhl
do hluboké noci.
Martina Robošová (náčelnice Sokola Podivín), fotografie: Helena Macánová
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Všechno krásné jednou končí, i ve florbale

STRÁŽNICE - Letos se rozuteče obdivuhodná florbalová parta, shromážděná kolem našich trenérů. Ti se svými
svěřenci, kteří více než sedm let tvořili skvělou partu, dosáhly hodně úspěchů, utužili kolektiv a vzájemné kamarádství. Ke konci letošní sezóny se účinkování hráčů překulí do nové etapy jejich sportovních životů. Od září bude
tato parta starších žáků – dorostenců pokračovat jinde.
Velké zápasy a turnaje, tisíce hodin tréninků, soustředění, florbalové a jiné akce s hráči nebo rodiči, procestovaný náš kraj…… Tak by se dalo pár slovy popsat společné putování těchto hráčů.
S trenéry jsme se shodli, že se nedá ani slovy napsat, co nám tato parta za těch (x):))) let dala.
Loučení nemá rád žádný člověk, ale toto bude obzvláště výjimečné. V září přijdeme na trénink a čekají nás
nové tváře.
Tato parta skvělých kluků a holek dokázala uhrát spoustu výborných výsledků nejen v České florbalové unii,
Sokolské florbalové lize a Orelské florbalové lize, kde pravidelně nastupovala. Nikdy nezapomeneme na jejich
hlášky a doufáme, že ani oni na ty naše. Byli jsme tým, parta a my jim ze srdce chceme poděkovat za každou
strávenou chvíli nejen na tréninku a turnaji. Věříme, že ať budou jejich florbalové a životní kroky putovat
kamkoliv, vzpomenou si, že v T. J. Sokol Strážnice začínali svoje první florbalové dovednosti. Tajně doufáme,
že některé z nich uvidíme v těch nejlepších týmech v ČR nebo zahraničí.
Sjezdili jsme nespočet neligových turnajů. Mnoho našich hráčů prošlo i výběry žáků a je dobře, že se v nich
dokázali vyrovnat konkurenci. Nejvíce nás těší, že se nám (alespoň doufáme), podařilo pozitivně ovlivnit jejich
život – nejen přístupem ke sportu - a charakter. Doufáme, že se nejen ve florbalu, ale i v životě neztratí. Rádi
bychom všem hráčům a hráčkám ročníku 2004-2005 poděkovali za skvělou reprezentaci nejen florbalového
oddílu T. J. Sokol Strážnice, ale také města Strážnice, obou našich základních škol. Těšíme se na nové hráče v
naší „domovské hale na Čápovce. Trenéři florbalových oddílů T. J. Sokol Strážnice.
Co náš ještě čeká?
-další ročník florbalového maratonu na Čápovce
-pokračují návštěvy pohybového studia L. R. Fit Bzenec
-ukončení florbalové sezóny s hráči a jejich rodiči
-mezinárodní florbalový turnaj starších žáků v Brně
-letní florbalové soustředění mladších a starších žáků
-letní florbalové soustředění přípravky a elévů
Rádi mezi sebou přivítáme děti, které si chtějí zahrát florbal.
Trénujeme každou středu, čtvrtek a pátek od 17:00 hodin v tělocvičně ZŠ Školní. Další informace na
http://www.florbal-straznice.cz nebo na fcb skupině Milujeme florbal.
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Na malebném chorvatském otrově Mali Lošinj
se poctivě trénovaly všechny tenisové údery

CHORVATSKO - Tenisový oddíl T. J. Sokol Hodonín uspořádal již tradiční soustředění v Chorvatsku na ostrově
Mali Lošinj, jehož součástí bylo i tradiční turnajové zápolení.
V termínu od 1. 6. do 8. 6. 2019 probíhaly tenisové zápasy ve skupinách. Ve středu se konal tenisový turnaj
čtyřher losovaných dvojic, jenž měl velkou sportovní úroveň a jeho vítězové David Sasínek a Igor Polanský
(na snímku uprostřed) naplnili pohár pro vítěze šampaňským.
Druhé místo obsadila dvojice Jiří Hladký a Zdeněk Kronus.
Poděkování patří místopředsedovi oddílu Jiřímu Hladkému za vzorné
zabezpečení celkového průběhu soustředění.
Igor Varga (předseda tenisového oddílu T.J. Sokol Hodonín)
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Mladé sokolky ze Bzence v Praze
aneb Přebor ČOS ve všestrannosti

PRAHA - Na začátku června se konal v Praze Přebor ČOS ve všestrannosti. V letošním ročníku tohoto sportovního
zápolení nejlepších sokolů z celé ČR měla zastoupení i naše župa. Na základě výsledků župního přeboru byly nominovány 4 starší žákyně z T. J. Sokol Bzenec.
Za kategorii III. (2006, 2007) nás reprezentovaly Barbora Halámková a Martina Těžká, za kategorii IV. (2004,
2005) Anna Rákošová a Andrea Šmejdovcová. Účast na celostátním přeboru jim umožnilo založení nového
oddílu sportovní gymnastiky ve Bzenci pod vedením sestry Martiny Horákové, jehož roční fungování doplnilo
chybějící disciplínu do všestrannosti – gymnastiku.
V pátek 7. 6. 2019 vyrazily děvčata a jejich trenérka vlakem do Prahy. Jejich cílem bylo vyzkoušet něco nového, nasbírat co nejvíce zkušeností a podat své nejlepší výkony. Již při příjezdu do Tyršova domu (TD), kde
většina soutěží probíhala, je zastihla velmi příjemná atmosféra a výborná organizace. Po ubytování v Hostelu
TD (výhoda spaní na postelích, ne na zemi na karimatkách) se stihly zorientovat v přilehlém areálu a projít se
po Kampě a Karlově mostě. A večer hurá na kutě. Zatímco vedoucí schůzovali o organizaci, děvčata se na pokoji seznámila se svými „soupeřkami“, ze kterých se záhy staly kamarádky. Noc plná předstartovního vzrušení,
halasného pokřikování „někoho“ pod okny, pozdního návratu spolubydlící – rozhodčí a brzké ranní vstávání
neposkytly příliš mnoho odpočinku. Přesto ale naše mládí náročnou situaci zvládlo a na slavnostním nástupu a
při dopoledním závodění byla děvčata svěží.
Soutěž začínala šplhem a následovaly 4 gymnastické disciplíny – přeskok, prostná, hrazda a kladina. Nástrah
byla celá řada, ale děvčata zabojovala a podala pěkné výkony. Odpolední program se přenesl na atletický stadion, kde se soutěžilo také ve čtyřboji – sprint na 60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem a běh na 600 m.
Děvčata ve velkém horku ze sebe vydala maximum a vytvořila si nové osobní rekordy. Náročný den ukončila
naše výprava uvolňující večerní procházkou na Petřín a potěšila se panoramatickou vyhlídkou na osvětlenou
Prahu. Na pokoji si dívky užily spoustu legrace v nové partě a zažily tak sokolského ducha pospolitosti a vzájemnosti.
Nedělní dopoledne bylo ve znamení plavání, na kterém si všechny vytvořily „osobáky“. Celé dvoudenní sportování bylo završeno společným nástupem a vyhlášením výsledků všech zúčastněných kategorií – od staršího
žactva až po dospělé. Každá z našich děvčat úspěšně zdolala všech 10 disciplín. Mezi prvních 10 nejlepších v
atletice a plavání se probojovala Anička Rákošová, v celé soutěži obsadila pěkné 27. místo. Ostatním se také
podařilo předvést své nejlepší výkony. A pak hurá domů!
Naše župní výprava přijela v neděli 9. 6. večer značně unavená (přiměřeně náročnosti celé akce) a zároveň
velmi radostná a plná dojmů. Sportovní zkušenosti, nová přátelství a pestré zážitky byly a jsou nejlepší odměnou, jakou si naše mladé sokolky a jejich nadšená, svědomitá a zodpovědná trenérka Martina mohly z Prahy
přinést. Získané podněty obohatí především gymnastickou část naší župní všestrannosti.
Děkujeme bzeneckým účastnicím za jejich elán a odvahu, s jakými reprezentovaly naši župu na poli sportovním i společenském.
Nazdar!
Pavla Rákošová (náčelnice T. J. Sokol Bzenec)
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Mladí hodonínští zápasníci vybojovali na
turnajích v Srbsku a Chorvatsku osm medailí
SRBSKO, CHIORVATSKO - Mladí členové
oddílu zápasu T.J. Sokol Hodonín oslavili
Mezinárodní den dětí aktivitou, která je
jim nejmilejší, neboť se zúčastnili hned tří
turnajů v zápase řecko-římském. Nejpočetnější skupina borců, vedená předsedou
oddílu Vladimírem Komorným, se vypravila do dalekého města Pula, kde se zúčastnila kvalitního mezinárodního turnaje
žáků a kadetů „Arena Open Pula“. Hodonínští zápasníci na chorvatských žíněnkách opět ukázali, že patří k evropské
špičce, když v konkurenci 222 závodníků
z 37 chorvatských, srbských, slovinských,
bosenských, maďarských, ukrajinských,
řeckých, černohorských a italských oddílů vybojovali čtyři zlaté a dvě bronzové
medaile.
Ve skvělé formě se v Pule ukázal kadetský reprezentant Jakub Šimčík, který je v plné přípravě na Evropský
olympijský festival mládeže, jež se uskuteční na konci července v ázerbajdžánském Baku. Šimčík ve váze do
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sekund před koncem utkání, když se mu
podařilo provést rychlou točenou záruč,
čímž zvítězil pět dva na body.

Hodonínský reprezentant Jakub Šimčík v červeném dresu.

Hodonínský borec Martin Hvorecký v modrém dresu.

První červnový den proměnil olomouckou sokolovnu v jedno velké zápasiště, neboť se zde uskutečnil 30.
ročník Memoriálu Josefa Musila v zápase řecko-římském. Hodonínský oddíl zápasu, který patří mezi nejstarší
a největší kluby v republice, si mohl dovolit bez větších problémů vyslat i na třetí turnaj, konaný ve stejný
den, silnou výpravu. Hodonínští sokoli se u olomouckých bratrů cítili jako doma, což se výrazně projevilo v
jejich výkonech a výsledcích. Zlatou medaili vybojovali Roman Žáček, Jakub Holek, Tadeáš Letocha, a Lukáš
Grochál. Na druhém místě skončil Alexandr Lucký. Bronzovou medaili vyzápasili Filip Machálek, Vítězslav Zimák, Viktor Běloch a Jakub Neuročný. Těsně pod stupni vítězů se umístili Patrik Bartošík, Štěpán Šimeček a
Martin Pavlík.
Jiří Baják (organizační pracovník a trenér oddílu zápasu T.J. Sokol Hodonín)
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Zápasník hodonínského Sokola Alexandr Harca v modrém dresu.

Stařičká sokolovna v Moravském Písku
prochází rozsáhlou rekonstrukcí
MORAVSKÝ PÍSEK – Tak to přece jenom vyjde a historická budova sokolovny v Moravském Písku bude zase
sloužit svému původnímu účelu. Tedy tradičnímu cvičení, sletovým nácvikům, moderním sportům, a také
kultuře a zájmovým organizacím. V rámci investic za
27 milionů korun se opraví hlavní sál a jeho zázemí,
přistaví se byt pro správce a obnoví se i venkovní
hřiště.
Nový vzhled sokolovny nastínil vedení obce i dalším
zájemcům ve své velmi povedené studii architekt Ivo
Ondračka. Stavební práce již započaly a budou se
provádět na etapy. Začnou novou elektroinstalací,
na což dělníci naváží výměnou oken a pracemi na sociálním zařízení. Další fází bude demolice přístavby,
kterou nahradí nové prostory pro přípravnu a zázemí účinkujícím. Součástí plánů je i výstavba venkovního hřiště s moderním povrchem. (em)

Něco málo z historie sokolovny:
hlavním důvodem výstavby Sokolovny byl požár místního hostince u Mičů, ve kterém byly dosavadní spolkové místnosti sokolské. V sobotu 2. února 1929, kdy zde tělocvičná jednota Sokol pořádala Šibřinky, z neznámé příčiny začala následujícího dne kolem 5 hod. ranní hořet střecha (venkovní teplota dosahovala přitom -32°C). Dne 15. února proběhla schůze Sokola na níž se vážně začalo uvažovat o výstavbě, začaly přípravné práce. Výstavba nové Sokolovny byla započata 12. června 1929 podle plánů stavitele Josefa Horáka z
Uh. Hradiště a slavnostní otevření Sokolovny se uskutečnilo 29. června 1930 (užívána byla ale již i dříve). Sokolovna byla vždy velmi využívanou stavbou všemi občany. Stala se centrem společenského dění v obci.
Nyní, po 88 letech je třeba provést zásadní rekonstrukci. Zadání občanů při veřejném projednávání znělo:
zachovat co nejvíce původní charakter stavby a nově řešit jen nezbytné součásti objektu.
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Jednota z Masarykova rodného města
zakončila cvičební rok veselým posezením
HODONÍN – V pátek 21. června uspořádala ukončení cvičebního roku sokolská jednota z Masarykova rodného města, tedy z Hodonína. V krásném přírodním prostředí sokolského stadionu
v Rybářích se sešly tři desítky členů jednoty,
kteří se pobavili při opékání špekáčků a v příjemné hudební atmosféře. (em)

Česká televize obnovila vysílání Sokolského zpravodaje
PRAHA – Dobrá zpráva z Kavčích Hor - Česká televize obnovila vysílání Sokolského zpravodaje. Stejně jako v
loňském roce tak budou mít diváci ČT Sport možnost získat informace o nejdůležitějších událostech a zajímavých osobnostech sokolského hnutí.
Sokolský zpravodaj je vysílán premiérově vždy v sobotu dopoledne na ČT Sport, kde budou v průběhu týdne
zařazeny i reprízy pořadu. Ihned po premiéře se na pořad můžete podívat i v internetovém archívu ČT na
adrese www.ivysilani.cz, případně přes odkaz na facebookovém profilu České obce sokolské.
„Je to skvělá zpráva. Takový prostor jsme v televizi v mezisletovém období nikdy neměli! Věřím, že se dokážeme zajímavě představit veřejnosti, ale také, že se my sokolové dozvíme víc o sobě navzájem,“ uvedla starostka České obce sokolské Hana Moučková.
Pořad vzniká v osvědčeném „sokolském týmu“ ČT Sport vedeném dramaturgem a komentátorem Jakubem
Bažantem (na snímku dole vlevo). Tento tým vyráběl Sokolský zpravodaj vloni a podílel se i na vysílání České
televize z XVI. všesokolského sletu.
„Myslím, že si sokolové takový pořad zaslouží, především ti, kteří bez nároku na jakoukoliv odměnu vytváří
sokolskou činnost v jednotách v malých obcích. A mám radost, že sokolská témata oslovují i náš redaktorský
tým,“ pochválil Jakub Bažant redaktorky Veroniku Mackovou, Markétu Svozilovou a Markétu Srbovou. (čos)
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12. sjezd ČOS: v čele zůstává starostka Hana Moučková,
sokolové již začínají připravovat XVII. všesokolský slet
PRAHA – Českou obec sokolskou (ČOS) povede po
následující tři roky opět jeho současná starostka
Hana Moučková, která tak vstoupí již do svého
čtvrtého funkčního období. Ve funkci zůstanou nadále i první místostarosta Oldřich Lomecký a místostarosta Miroslav Kroc.
Dvanáctý sokolský sjezd se konal symbolicky v největší tělocvičně Tyršova domu. Sokolská obec si
na něm vybrala také nového jednatele Josefa Těšila, náčelníka Petra Svobodu a náčelnici Annu Jurčíkovou.
Nové vedení České obce sokolské, strategie dalšího rozvoje hnutí a zahájení příprav XVII. všesokolského sletu
2024. To jsou nejdůležitější výsledky víkendového jednání 12. sjezdu jedné z nejtradičnějších českých organizací v pražském Tyršově domě. V čele našeho spolku se 160 tisícovou členskou základnou stane již ve čtvrtém volebním období Hana Moučková, která Sokol vede od roku 2011. V tajné volbě získala 95 % hlasů.
„Každé období mělo své vlastní výzvy a úkoly. Dříve jsme řešili kritické ekonomické problémy, nyní nás čeká
spousta práce na zásadních otázkách strategického směřování hnutí. Schválili jsme si strategii Sokol 2030, ale
čeká nás její uvedení do života,“ uvedla po úspěšné volbě Hana Moučková.
Místa v nejužším vedení ČOS obhájili také 1. místostarosta Oldřich Lomecký, místostarosta Miroslav Kroc.
Jednatelem ČOS byl zvolen Josef Těšitel, náčelníkem ČOS je Petr Svoboda, náčelnicí Anna Jurčíčková, předsedou Odboru sportu ČOS Petr Syrový a vzdělavatelem ČOS Michal Burian.
Dokument SOKOL 2030 formuluje klíčové hodnoty sokolského hnutí, určuje klíčové oblasti činnosti i cíle, k
nimž by organizace měla v nejbližší době směřovat. První reálné kroky strategie budou k vidění už na podzim,
přičemž nejviditelnějším bude určitě zavedení nového vizuálního stylu, který pro Sokol vytvořilo renomované
studio Dynamo Design.
Sjezd mimo jiné rozhodl o zahájení příprav XVII. všesokolského sletu, který se uskuteční v roce 2024. Sokolové chtějí navázat na úspěch loňského XVI. všesokolského sletu, který byl součástí oficiálních oslav 100. výročí založené Československa. Ten se stal velkým impulsem pro činnost hnutí a také zaznamenal velký ohlas
v médiích a u české veřejnosti. (em)

Noční výstup na Sněžku za východem slunce
KRKONOŠE - Nazdar sokolové turisté, jménem TJ Sokol
Dolní Kalná se na vás s důvěrou obracím aby jste rozeslali na
jednoty vaší župy propozice na 43. ročník 50 km pochodu
s názvem Noční výstup na Sněžku za východem slunce,
který se letos koná z pátku 5. na sobotu 6. července 2019.
S krkonošským pozdravem „Přijďte pobejt“ a zhlédnout ten
nezapomenutelný přírodní úkaz východu slunce z nejvyšší
hory Česka.
Za T.J. Sokol Dolní Kalná Jirka Drahoňovský

Sokol v kraji T. G. Masaryka
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