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Zajímavosti: prezidentka Čaputová v Hodoníně,  

župní ples, lužická jednota má zpět svůj prapor   



  

2 

  

   Vyrůstal jsem v masarykovsko-be-

nešovské rodině, ve které mně rodiče 

i prarodiče vštěpovali, že náš první 

prezident Tomáš Garrigue Masaryk 

se narodil ve stejném městě jako já, 

tedy v Hodoníně, a že je to ten nejvý-

znamnější Hodoňák, co se kdy naro-

dil. K majestátní soše často směřo-

valy i naše nedělní rodinné pro-

cházky a velmi často jsem po ní přes 

oka plotu pokukoval i v temných do-

bách, kdy byla neuctivě odklizena 

v podloubí galerie a zahalena celto-

vinou. Když se v roce 1990 vrátila 

počtvrté a snad definitivně na své 

místo, byli jsme my Hodoňané rádi, 

že TGM  je zase doma, mezi svými.  

Již plných třicet let se tak znovu se-

tkáváme u Masaryka a při slavnost-

ních chvílích často i svátečně v so-

kolském kroji. Přesto mám vždy dů-

vod skřípat zuby a nevěřit svým 

uším, když oficiálně pozvání hosté ze 

Slovenské republiky rok co rok bezo-

styšně a pokrytecky tvrdí, že tato 

Masarykova socha stojí jen pár kilo-

metrů od jeho rodiště, kterým je 

ovšem slovenská obec Kopčany.  

Považuji to, když ne za provokaci, 

tak za podobnou drzost, jako kdyby 

třeba fanoušek pražské Slavie před-

stoupil před letenský kotel a z plných 

plic zařval, že Sparta je ona po-

věstná parta. Jak by to asi dopadlo? 

Naštěstí k nám nedávno dorazila slo-

venské prezidentka paní Zuzana Ča-

putová, a dala všem jasně najevo, 

proč si udělala krátkou zastávku 

právě v Hodoníně.  

Děkuji jí za to… 

 

br. Eduard Mezera  

(redaktor) 

 Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová 

nečekaně přijela uctít památku  

nejvýznamnějšího hodonínské rodáka 

 HODONÍN - Na krátkou a především nečekanou návštěvu Hodonína 
zavítala 10. března při své cestě do Brna slovenská prezidentka Zuzana 
Čaputová. Jednalo se zároveň o její první návštěvu Masarykova rodiště 
a Jihomoravského kraje ve funkci hlavy státu. Návštěva slovenské pre-
zidentky se kvůli postupující koronavirové nákaze uskutečnila bez ozná-
mení i významnějších oficialit, přesto ji u pomníku TGM vítalo asi 150 
lidí.  
Po krátkém přivítání se starostou města Liborem Střechou položila 
květinový věnec k pomníku prvního československého prezidenta To-
máše Garrigua Masaryka a následně pronesla krátký projev. „Přichá-
zím uctít památku Tomáše Garrigua Masaryka, je to jeden z největ-
ších státníků v naší historii, spoluzakladatel naší i slovenské státnosti 
a velmi inspirující osobnost i pro mě samotnou při výkonu mého 
mandátu. Považuji proto za samozřejmé při tomto výročí zastavit se v 
tomto městě a vzdát úctu tomuto státníkovi,“ řekla krátce po polo-
žení květin nejvyšší představitelka Slovenské republiky. Připomněla 
také, že jižní Moravu zná poměrně dobře a dříve sem často jezdívala, 
ať už za kulturními památkami nebo při jiných příležitostech. Po slav-
nostním ceremoniálu a krátkém rozloučení pokračovala ve své cestě 
do moravské metropole, kde ji čekal další oficiální program. (em) 

 Masaryk byl zapsán do matriky v Hodoníně 
Proti Kopčanům jako místu jeho narození hovoří následující skuteč-
nosti: Kopčany patřily k farnímu obvodu městečka Holíč, vzdáleného 
tři kilometry, a nebyl tedy důvod zapisovat Tomáše do matriky v po-
měrně vzdáleném Hodoníně. Ačkoliv Kopčany (jako součást holíčsko-
šaštínského panství) i Hodonín patřily stejně k císařským velkostat-
kům, spadaly do dvou různých farních a matričních obvodů a dokonce 
ležely ve dvou různých částech rakousko-uherské monarchie s rozdíl-
ným právním řádem: Hodonín na Moravě, tedy v Předlitavsku, Kop-
čany v Uhrách. Pokud by se Masaryk skutečně narodil v Kopčanech, 
byl by nepochybně pokřtěn a zapsán do matriky v Holíči, protože nebyl 
žádný důvod k jeho převážení do vzdálenějšího Hodonína. Zde, ve  
svém rodném městě a v rodném kraji slováckém, byl ale pokřtěn (kos-
tel sv. Vavřince) i zapsán do matriky. (em)  
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HODONÍN - V sobotu 7. března jsme si připomněli 170. výročí narození 
T. G. Masaryka, zakladatele československé republiky a jejího prvního 
prezidenta. Samozřejmou součástí organizací, které vyjádřily poctu TGM 
byla i delegace a sokolská stráž naší župy, složená z členů tělocvičných 
jednot Hodonín, Lužice a Strážnice.    
Už ráno odstartoval od Masarykova muzea štafetový běh, který sym-
bolicky propojí místa spojená s životem a jménem TGM. Odpoledne se 
pomníku TGM na nám. 17. listopadu uskutečnilo vzpomínkové shro-
máždění. Kromě členů Masarykovy rodiny ze Slovenska, Moravy i Čech 
přicestovali i hosté ze Senátu PČR, Poslanecké sněmovny PČR, Velvy-
slanectví USA v Praze, Jihomoravského kraje a Trnavského kraje.  
Odpolední program vyvrcholil vzpomínkovým shromážděním u sochy 
T. G. Masaryka. Za ideálního počasí s hlavním projevem vystoupil sta-
rosta města Libor Střecha a ředitelka muzea Irena Chovančíková. 
Krátké zdravice přednesli za Masarykovu rodinu paní Beata Končo-
šová, předseda senátu PČR Miloš Vystrčil, kulturní atašé Velvyslanectví 
USA v Praze Erick W. Black, hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Ši-
mek, primátorka města Skalica Anna Mierna a primátor města Holíč 
Zdenko Čambal.  Po položení věnců a kytic zazněly slovenská a česká 
hymna, které vzpomínkové shromáždění zakončily. (em) 

   Sokolská stráž byla součástí oslav 

170. výročí narození T. G. Masaryka 

 Na březnovém pietním aktu u sochy prvního československého  
prezidenta promluvili šéf Senátu PČR Miloš Vystrčil (vlevo), a také  
hodonínský starosta Libor Střecha (vpravo uprostřed).   

                  Foto: Hana Vlasáková (4x)  
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Pohovka  
sokolské 

osobnosti 

Sestro Vlaďko, rozhodně tě nepovažuji za neznámou 
osobu, ba naopak je tě vidět na řadě akcí u nás v regi-
onu, včetně Všesokolských sletů v Praze, kde jsi po-
každé vůdčí postavou slovácké výpravy. Přesto tě po-
žádám o přiblížení tvého sokolského původu i osob-
nostního růstu během svých sokolských let od žákyně 
až po členku Věrné gardy.  
Oba rodiče byli členy Sokola a přihlásili mě do hodo-
nínského Sokola hned po válce v roce 1945. Byla jsem 
mladší žákyně a spolu s ostatními děvčaty jsem těžce 
nesla, že nás nevzali na XI. všesokolský slet do Prahy v 
roce 1948, protože Hodonín byl od Prahy přece jen 
dost vzdálený a mladšího žactva bylo v bližším okolí 
Prahy dostatek. Tato skutečnost mě nikdy nepřestala 
mrzet, protože podle účastníků to byl slet, na který se 
nedá zapomenout. 

Na koho nejraději vzpomínáš ze svých začátků v So-
kole, ať už to byli kamarádi z tělocvičny, přátelé z jed-
noty nebo zasloužilí činovníci. 
Byly to samozřejmě sestry cvičitelky, které nás vedly, 
a které nás učily prvním sokolským krůčkům.  

Vzpomínat určitě musíš i na těžké začátky při obnově 
Sokola po roce 1989. Kdo z činovníků tehdy měl nej-
větší podíl na tom, že se podařilo dát dohromady žac- 

 

a o své sokolské  

činnosti usedla: 

sestra  

Vladimíra Potůčková 

HODONÍN – První sokolskou osobností, která pomyslně usedla do naší pohovky 
k rozhovoru o sobě a o své sokolské činnosti je sestra Vladimíra Potůčková z Ho-
donína.  
Absolventka Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně pracovala dlouhá 
léta jako středoškolská profesorka na Střední ekonomické škole v Hodoníně 
(dnes obchodní akademie), kde také řadu let žije a aktivně působí ve funkci sta-
rostky Sokolské župy Slovácké.     
 

tvo, dorost, dospělé cvičence i seniory, aby obnovili 
zašlou slávu sokolského hnutí?     
Byla jsem členkou přípravného výboru pro obnovení 
Sokola už v roce 1968. Ráda na ty schůzky vzpomí-
nám, členy toho výboru byla tehdy ještě řada vý-
znamných sokolských činovníků, známých z doby 
před rokem 1948. Známé tragické okolnosti ale způ-
sobily, že k obnovení Sokola nemohlo dojít. Podařilo 
se to až v roce 1989, kdy jsem také byla u toho, ale 
staří sokolové už se toho bohužel nedočkali. Obnova 
Sokola po tolika letech nebyla jednoduchá, ale dělali 
jsme to všichni s velkým nadšením. 

Kolik jsi absolvovala Všesokolských sletů, a který ti 
nejvíce ulpěl v paměti?  
Cvičila jsem spolu s manželem ve skladbách Věrné 
gardy na čtyřech polistopadových všesokolských sle-
tech (1994, 2000, 2006, 2012). V roce konání XVI. 
Všesokolského sletu už manžel nežil. Já jsem se s vý-
pravou Sokolské župy Slovácké sletu zúčastnila, ale 
už jsem necvičila. 

Jak hodnotíš poslední setkání Sokolů z celého světa v 
pražském Edenu, a které body nabitého šestidenního 
programu tě nejvíce nadchly?   
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Zatím poslední všesokolský slet v roce stého výročí 
vzniku republiky byl nádherný a nadchl mě úplně 
celý. 

Můžeš nám přiblížit i svůj osobní život? Dětství, škol-
ská a studentská léta, práci, rodinu… 
Jak už jsem se zmínila, vyrůstala jsem v sokolské ro-
dině a sokol byl i můj manžel, kterému jsem strašně 
záviděla, že – ač stejně starý jako já – mohl cvičit ve 
skladbě mladších žáků na XI. sletu v roce 1948 v 
Praze. Pocházel totiž z Litoměřic, které jsou Praze 
přece jenom blíž než Hodonín. 

Čemu jste se s manželem společně během působení 
v Sokole věnovali a co vás nejvíce lákalo?  
Kromě již zmíněných cvičebních aktivit byl jako sta-
vař aktivním členem stavební komise při T. J. Sokol 
Hodonín. 

Které ze sportů jsi nejvíce preferovala během své ak-
tivní kariéry a k čemu jste například s manželem vedli 
své děti? 
Já sama jsem se aktivně sportu nevěnovala. Pokud 
se týká dětí, tak velmi aktivní sportovec byl syn Mar-
tin, který hrál závodně tenis a ještě jako dorostenec 
byl krajským přeborníkem v tomto sportu. 

Na který sport se dnes ráda podíváš v televizi? 
Jsem velkým televizním sportovním fanouškem, dí-
vám se na většinu sportovních přenosů, nejraději 
sleduji tenis, hokej a v poslední době i fotbal, který 
jsem dřív moc „nemusela“. 

Asi nežiješ pouze Sokolem a tělocvičnými aktivitami. 
Jaké máš další zájmy a koníčky?    
Mé další zájmy jsou především z oblasti kultury. 

Působila jsi i ve funkcích v rámci celorepublikového 
Sokola?  
Ano, působila. A doposud jsem členkou Výboru 
České obce sokolské v Praze. 

Jak hodnotíš třicetiletý vývoj sokolského hnutí u nás 
na Slovácku a na Podluží?  
Udělal se bezesporu velký kus práce. Škoda jen, že 
se neobnovila po roce 1989 celá řada dalších jednot. 
Vždyť Sokol byl dříve skoro v každé vesnici.  

Můžeš jmenovat některé jednoty, které udělaly ob-
rovský kus práce a mohly by být příkladem sokolské 
práce?   
Většina jednot z naší župy si vede velmi dobře. Je 
velmi těžké někoho jmenovat. 

 

 

Co říkáš tomu, že si Sokol získává celorepublikově ob-
libu u dětí a mládeže?     
To je velice pozitivní jev. Vždyť jedině v dětech a v 
mládeži je budoucnost Sokola. 

Sídlo župy se nachází v budově hodonínské sokolovny. 
Jak hodnotíš spolupráci s tamní jednotou i postupnou 
modernizaci budovy?      
Spolupráce mezi župou Slováckou a T. J. Sokol Hodo-
nín je velmi dobrá.   

Občas lze ze sokolských řad zaslechnout připomínky k 
existenci sokolských žup, že jsou v podstatě zbyteč-
ným mezičlánkem mezi ústředím ČOS a jednotami. 
Můžeš tento názor vyvrátit?    
S tím nemohu souhlasit. Podle mě jsou župy důleži-
tým článkem ČOS. 

Nejdůležitější pro řádný chod celé župy je součinnost 
jednotlivých členů předsednictva, přičemž v dnešní 
hektické době asi není jednoduché sehnat dobrovol-
níky pro výkon této funkce. Můžeš přiblížit jednotlivé 
posty v předsednictvu a třeba i osobně své nejbližší 
spolupracovníky?    
Předsednictvo župy čítá v současné době čtrnáct 
osob. Kromě starostky, místostarosty, jednatele, ná-
čelníka, náčelnice, předsedy odboru sportu, vzděla-
vatelky a hospodářky je to ještě šest dalších členů.  

Je něco, co naši župu trápí dlouhodobě?  
Trochu nás trápí celkový úbytek členstva, uvítali by-
chom zejména více dětí a mládeže. Jsme také smutni 
z toho, že Sokol nemá dostatek finančních pro-
středků na opravu sokoloven, a je tudíž bohužel 
nutné některé sokolovny převádět na obce. 

Dlouho řadu let spolupracuješ s tajemnicí župy se-
strou Evou Havlovou. Čeho si na ní nejvíce ceníš?  
Sestra Havlová je velmi spolehlivá, má organizační 
schopnosti. 
Župa Slovácká zanedlouho oslaví významné jubileum - 
100 let od svého založení. Můžeš již prozradit datum 
případné oslavy i to, jak asi bude vypadat?  
Sokolská župa Slovácká byla založena 13. února 
1921. Toto jubileum si chceme připomenout přesně 
v den výročí v sobotu 13. února 2021 slavnostní aka-
demií v Hodoníně v historickém sále Evropa.   

Funkci župní starostky se věnuješ již řadu let. Jak 
osobně vidíš posun ČOS jako celku za těch třicet let od 
znovuobnovení činnosti Sokola? 
Starostkou župy jsem šest funkčních období, celkem 
již přes dvacet let. Česká obec sokolská má za těch 
třicet let za sebou hodně úspěšné činnosti, samozře-
jmě by se dalo i leccos zlepšit. (em)  
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Župní přebory všestrannosti ve šplhu a plavání 
 BZENEC - V sobotu 29. února 2020 se v areálu ZŠ ve Bzenci konaly župní přebory ve šplhu a plavání. Přeborů se 
zúčastnilo 114 účastníků ze šesti tělocvičných jednot naší župy – Bzenec, Vacenovice, Břeclav, Podivín, Mutěnice 
a Hodonín a z toho bylo 63 soutěžících.  
Všechno začalo v tělocvičně, kde se všichni snažili co nejrychleji zdolat šplhací tyč. Když se odšplhalo, přesu-
nuli jsme se k plaveckému bazénu. Také zde se soutěžilo podle věkových kategorií. Sokolíci se snažili za vel-
kého povzbuzování svých kamarádů co nejrychleji zaplavat svoji trať. Z hodonínské jednoty se přeborů zú-
častnilo 5 soutěžících a přivezli si i medaile. 

                   Radka Dvořáčková (T. J. Sokol Hodonín) 

 Štafeta TGM 2020: Hodonín – Praha – Lány 

 HODONÍN - Hodonínem, Mutěnicemi i Čejkovicemi proběhl v sobotu 7. března štafetový běh na oslavu 170. 
výročí narození Tomáše Garrigue Masaryka. Běžecký tým tvořili především pražští sokolové, kteří zavítali 
zejména do míst, která jsou významně spjatá s životem prvního československého prezidenta. Ke štafetě se 
mohl kdokoli přidat, a to třeba jen na několik málo kilometrů. T. G. Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodo-
níně, zemřel 14. září 1937 v Lánech a prezidentem byl v letech 1918 až 1935. 

Muselo se dodržovat pravidlo, že štafetová vlaječka České republiky musí doputovat od startu do cíle, tzn. že 
na každém úseku musel být minimálně jeden jakýkoli běžec nesoucí vlaječku. Běh propojil nejen dvě vý-
znamná místa narození a úmrtí Masaryka, ale také místa, která jsou spjatá s jeho jménem.  
Předávky štafet se tak uskutečnily například v Čejkovicích u sochy Masaryka, v Hustopečích na Masarykově 
náměstí nebo v Brně u Masarykovy sochy před Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Trasa byla rozdě-
lena na cca 10 km úseky a vedla těmito městy a obcemi: Hodonín – Mutěnice - Čejkovice – Židlochovice – 
Brno – Chrudim – Pečky – Praha – Lány.  (em) 
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  Župnímu švihadlovému víceboji kraloval Bzenec 

HODONÍN - Poslední lednovou sobotu 25. ledna 2020 se uskutečnila v hodonínské sokolovně župní soutěž ve 
švihadlovém víceboji. Soutěžit přijelo celkem 89 účastníků ze šesti jednot – Bzenec, Dubňany, Podivín, Lužice, 
Vacenovice a Hodonín a do samotného přeboru se přihlásilo 66 soutěžících. 

Všechny kategorie soutěžily ve slalomu mezi kuželkami a ve vytrvalosti – libovolný styl na čas. Předškolní děti 
a žáci a žákyně I. a II. skákali snožmo na čas. Žáci a žákyně III. a IV. a dorostenky skákali povinné skoky 
(školku). Všichni se vrhli do soutěže s velkou vervou a snažili se o co nejlepší výsledky.  
Na prvním místě se umístila jednota Bzenec, druhý byl Podivín, třetí Dubňany, čtvrté Vacenovice, pátý Hodo-
nín a šesté byly Lužice. Nejlepší tři závodníci v každé kategorii obdrželi diplom a medaili a ostatní diplom za 
účast. Nechyběla ani sladká odměna pro všechny. 

R. Dvořáčková (T. J. Sokol Hodonín)  

 

 Dětské šibřinky v bzenecké sokolovně 
BZENEC - Tradiční šibřinky nemohou chybět ani 
u nás ve Bzenci. I letos je pro naše nejmenší so-
kolíky, ale i pro ostatní děti ze Bzence připravily 
ženy ze zdravotního cvičení. A protože jsou to 
sokolské šibřinky, tak nemohla chybět ukázka z 
naší činnosti a vystoupení našich cvičenců.  
Pohybovou skladbu se švédskou lavičkou si 
připravil oddíl předškolních dětí a vystoupení 
na hudbu s akrobatickými prvky si společně 
nacvičili žákyně z oddílu sportovní gymnastiky 
a žáci z oddílu parkouru. 
Kromě toho jsme vytvořili malou tělocvičnu 
pro předškolní děti s využítím sady Rinogym, 
aby si i ostatní děti mohly vyzkoušet, jak se 
cvičí v Sokole ve Bzenci. 

               Jarka Miškarová (T. J. Sokol Bzenec) 
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 Prapor s vysokou uměleckou hodnotou  

je opět majetkem lužického Sokola 

LUŽICE - Na valné hromadě tělocvičné jednoty Sokol Lužice, která se uskutečnila dne 1. března 2020, bylo ofici-
álně oznámeno, že po mnohaletém a náročném jednání je historický sokolský prapor Sokola Lužice s mimořád-
nou uměleckou hodnotou znovu majetkem T. J. Sokol Lužice.  

 

Vyšití a slavnostní rozvinutí praporu jednoty bylo mimořádnou událostí v historii Sokola Lužice. Slavnost se 
konala na budoucím stanovišti Sokolovny a byla spojena s průvodem účastníků obcí. Je málo sokolských jed-
not v republice, které vlastní prapor s tak vysokou uměleckou hodnotou a dnes i nevyčíslitelnou hodnotou 
historickou, jako má Sokol Lužice. Od roku 1930 byl prapor jednoty ozdobou každé sokolské slavnosti, všech 
veřejných cvičení. U praporu skládali tradičně slib noví členové jednoty a celkem třikrát krášlili průvody So-
kolů na všesokolských sletech v Praze. Za 2. světové války, kdy byl Sokol zrušen, byl prapor ukrýván před za-
bavením. Po zrušení Sokola v 50. letech byl prapor v roce 1985 odvezen do Hodonínského muzea a zapsán 
do sbírek. Po obnovení Sokola v roce 1996 byl hodonínským muzeem zapůjčen lužické sokolské jednotě.  
Od té doby se datuje úsilí představitelů této organizace, aby se prapor stal opět legálním majetkem lužic-
kého Sokola.   (T. J. Sokol Lužice)  

 

Historie sokolského praporu 

Návrh na vytvoření praporu vzešel z oslav 20. výročí založení jednoty v 
roce 1928. Ideový záměr vypracoval učitel a vynikající grafik Jaroslav 
Dobrovolský a výtvarné řešení navrhl člen jednoty František Kaňa. Ve-
dením všech prací souvisejících s jeho tvorbou byla pověřena vyšívačka 
sestra Lidmila Kotásková. Vyšití praporu si vyžádalo celkem 1.708 ho-
din trpělivé práce. V tvořivé atmosféře u Kotásků, kde se prapor po ve-
čerech vyšíval, se vystřídalo celkem 18 vyšívaček – členek Sokola. V 
dubnu 1930 bylo toto umělecké dílo dokončeno. Hotový prapor byl na 
slavnosti rozvinut dne 11. května 1930 a předán do rukou starosty So-
kola Josefa Marady.  
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Chcete vyrobit prapor nebo jeho kopii? 
Pro jednoty, které by chtěly vyrobit nový prapor případně jeho kopii, máme tip na firmu, která to dokáže 
velmi dobře a za velmi solidní peníze. Pokud dodáte originální prapor, vytisknou jeho kopii z lehkého ne-
promokavého materiálu. Je možné vytvářet i další grafické úpravy, prapor případně zmenšit nebo zvětšit 
a podobně. (em) 

Kontakt: Inter Flag, s.r.o., 512 51 Lomnice nad Popelkou, Za školou 234 

tel. 481.629.080, e-mail: vlajky@interflag.cz, www.vlajky.cz 

Úsměvná vzpomínka sestry Marie Mrkývkové 

na konec roku ve Svatobořicích 
SVATOBOŘICE - Jaro se nám hlásí, příroda se probouzí. Já se přesto vrátím do zimních měsíců, a tak naváži na 
poslední akci, u které jsem skončila, a to byla vánoční výstava. Potom následovalo zpívání u stromečku před 
sokolovnou a posezení na sokolovně, jak jinak než také u stromku. Svařené víno, pohoštění, koledy a dobrá ná-
lada umocněná vánoční atmosférou. Se starým rokem jsme rozloučili zase všichni dohromady hezky z vesela, na 
sokolce.  
Dobrou náladu nám nezkazila ani skutečnost, že jsme zase o rok starší. Nový rok jsme přivítali jako každo-
ročně pochodem okolo dědiny. Jedna část pochodovala a byla to trasa pěkně dlouhá, Svatobořice - cyklos-
tezka, Mistřín - Ořechovka a potom zpátky přes Mistřín - část Baráky, které podle mně patří mezi nejstarší 
části Mistřína, stejně jako ve Svatobořících část Zmola. Druhá část chystala na sokolovně pohoštění, které se 
po tom vysilujícím pochodu konzumovalo.  

Největší akcí byl maškarní ples, který se opravdu vydařil. Byl to ples maškarní dohromady s plesem župním. 
Přijela nám spousta hostů, masek bylo také hodně, hudba navodila tu správnou atmosféru, bohatá tombola 
a dva vstupy, břišní tanec a my jsme předvedli vystoupení, které jsme nacvičili na senior dance ve Skoroni-
cích. Poslední zimní akcí bude valná hromada, o které se zmíním příště. Bude se hodnotit, plánovat, přesně 
tak jak to bývá. Teď už aby se otevřelo to dlouho očekáváné jaro, které bude ve znamení zeleně, květin a 
slunce. A když svítí sluníčko, je i dobrá nálada. A jak to u nás chodí?  

Ve Svatobořicích tam je dobře, jsou tam šikovná děvčata na sokolovně Napéct ko-
láčky, přichystat ples, není žádný problém, všechno zvládnou hravě. Bohatá tom-
bola, spoustu masek, kdo pak to letos vyhraje? Je to jasné, jako loni - Sedláčkovic 
partije. Při tančení úkrok vlevo, doprava se zatočíme, na senior dance vše se daří, 
diváky tam oslníme.  
Při cvičení vypneme prsa, protneme ruce, že nám rupne v kříži, nevadí. Tabletky to 
všechno spraví, na nohy nás postaví. Všechny klouby namažeme, nejlepší je koň-
ská mast, zítra musíme být fit, protože jdeme pinkat volejbal. Příští rok vás rádi 
přivítáme, župní, maškarní ples přichystáme.  
     Budeme se snažit ještě víc, vždyť jsme  
      šikovná děvčata - sokolky ze Svatobořic!  

Marie Mrkývková (členka TJ Sokol Svatobořice)  
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Na župním plese ve Svatobořicích tančily 

břišní tanečnice, Rusky i Cikánky 

SVATOBOŘICE - Tělocvičná jednota Sokol Svatobořice uspořádala ve své sokolovně 8. února 2020 Župní maš-
karní ples. Do vyprodaného sálu přišla spousta krásných masek, které bavily hlavně návštěvníky, kteří přišli v 
civilu. Kromě bohaté tomboly připravily svatobořické sokolky i občerstvení - vynikající koláče a víno. Po přivítání 
hostů následovala promenáda masek a v průběhu plesu ukázaly své umění "břišní tanečnice", které tentokrát 
zase zaujaly hlavně mužskou část publika. 
O další zábavu se postaraly sestry ze Svatobořic pod vedením Františka Sedláčka. Předvedly, jak se žije v ráji i 
v RAJi, a to s písní Nádherný ráj. Po vydání tomboly následovala promenáda masek a jejich hodnocení. 
Všechny masky byly hezké a vtipné, porota měla nelehký úkol při vybírání těch nejlepších, a proto vytvořila 
tři kategorie. 

I. kategorie (jednotlivci): 1. místo - Drak z Bílovských vinohradů, 2. místo - Čaroděj-dobroděj z Velkých Bílovic, 
3. místo – Pes (neznámý podvraťák), II. kategorie (dvojice): 1. místo - Cikánky (pravděpodobně zrovna kočo-
valy ve Svatobořicích), 2. místo - Křemílek a Vochomůrka z mechové chaloupky ve Velkých Bílovicích, 3. 
místo - Kráska a zvíře (zatoulali se z neznáma), 4. místo - Kuchař a servírka (asi hledali práci), III. kategorie 
(skupiny): 1. místo - Nemocnice Kyjov s pacientem (tým ze Svatobořic), 2. místo - Fotbalistky (okresní přebor 
– Svatobořice), 3. místo – Rusky (žijící t. č. ve Velkých Bílovicích).  
Sylva Novotná (T. J. Sokol Velké Bílovice)  
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      Vážené sestry, vážení bratři, 

   situace nejen u nás na Slovácku a Podluží, ale v celé republice, je vážná. Nákaza koronavi-
rem COVID 19 omezila naše životy tak, jak se před měsícem nezdálo ani největšímu pesi-
mistovi. Zastavilo se takřka vše, na co jsme byli zvyklí, tedy i naše tělocvičné aktivity. Navíc 
se v jednadvacátém století, kdy je v podstatě ve všem blahobyt, nečekaně potýkáme s ne-
dostatkem určitého sortimentu zboží, omezováním služeb a dočasným krácením našich ob-
čanských svobod. Není to příjemné a není to populární. Ale při pohledu na situaci v Číně, 
Itálii nebo ve Španělsku je to naprosto nutné a odůvodnitelné.  

Děkujeme všem z vás, kteří se menší i větší troškou snažíte situaci ve svém bydlišti zlepšit. 
Například šitím roušek, pomáháním seniorům, ošetřováním nemocných nebo jenom prostě 
tím, že se chováte zodpovědně a dbáte nařízení odborníků. Naše velké poděkování za obě-
tavou práci si zaslouží samozřejmě lékaři, sestřičky, hasiči, policisté, pracovníci v sociálních 
službách, prodavačky v prodejnách a další profese, díky kterým stát funguje. 

Nezapomínejte prosím myslet i na sebe a zvláště vyzýváme naše sokolské seniory, aby ne-
propadali panice a mysleli na dostatek zdravé vyvážené stravy, dostatek spánku a odpo-
činku, dostatek pohybu - ideálně venku, ať už formou samostatných procházek, jízdy na 
kole a dalších běžných, středně náročných aktivit, nejlépe v přírodě. Víme, že v podmínkách 
karantény je to složitější, ale je to nutné.  

Držme se a věřme, že toto těžké životní období přečkáme všichni ve zdraví a bez zbytečných 
komplikací.    

       starostka Vladimíra Potůčková a členové předsednictva Sokolské župy Slovácké  

 

 

 

 

 

Prohlášení předsednictva  

Sokolské župy Slovácké  

k aktuální pandemické situaci  

HODONÍN – Předsednictvo Sokolské župy Slovácké navzdory aktuálnímu stavu nouze zahájilo na svém po-
sledním společném zasedání přípravy slavnostního odpoledne u příležitosti 100. výročí založení Sokolské 
župy Slovácké, které se uskuteční 13. února 2021.  

PSŽS při té příležitosti vyzývá jednotlivé jednoty, aby začaly přemýšlet nad programem, kterým by při-
spěly do scénáře slavnostního odpoledne. Zároveň žádá členy svých jednot o podíl na shánění případ-
ných sponzorských příspěvků a darů, které by vypomohly jak s finančním, tak i s materiálním zabezpeče-
ním akce. Děkujeme! (psžs)  

 

 

 

Předsednictvo SŽS zahájilo přípravy 

oslav 100. výročí založení naší župy  

 

Držme se! 
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 Ve stavu nouze SOKOL cvičí ON-LINE 

 
PRAHA - Zavřené sokolovny i venkovní sportoviště sokoly od pohybu neodradí. Od 12. března, kdy v České re-
publice platí nouzový stav kvůli šíření koronaviru, řada jednot spustila na sociálních sítích pravidelné online cvi-
čení pro zájemce všech věkových kategorií ze Sokola i široké veřejnosti. Seriál propracovaných cvičebních videí 
pro různé věkové kategorie, vedených zkušenými sokolskými cvičiteli, natáčí v Tyršově domě i Česká obec sokol-
ská. 

Cílem těchto sokolských aktivit je nejen udržet se v kondici a dobré náladě, ale také inspirovat své okolí a 
ukázat, jak aktivně využít volný čas - ať už můžete do sokolovny, nebo musíte být v obýváku. Česká obec so-
kolská začala sestavovat kalendář těchto on-line cvičebních aktivit na adrese https://sites.google.com/so-
kol.eu/sokolcvicionline/home . Všichni zájemci si zde mohou najít své cvičení i čas hodinu vysílání. Jsou zde 
také pokyny pro všechny cvičitele, kteří by chtěli své vysílání do kalendáře přidat.  

Česká obec sokolská se rozhodla jít cestou instruktážních videí pro všechny věkové kategorie pod jménem 
#cvičímesesokolem. Připravují je sokolští metodici ve spolupráci se známým českým youtuberem Tomášem 
Touhou a k vidění budou na youtubovém kanále ČOS a jejích sociálních sítích. “Sokol ve standardním režimu 
cvičí se všemi věkovými kategoriemi a zakládá si na kvalitní metodice. To se přesně snažíme tímto seriálem 
doložit, a hlavně podpořit. První set videí je zaměřen na více věkových kategorií, od rodičů s malými dětmi a 
předškoláky, přes dospělé až po seniory. Další série videí pak bude stručně a přehledně ukazovat, jak správně 
provádět jednotlivé cviky, aby byly jednak nejúčinnější a nejzdravější,” uvádí ředitel České obce sokolské Ma-
rek Tesař. „Moc bych touto cestou chtěl poděkovat všem, co se na natáčení podílejí. Odměnou jim budou 
především lidé, kteří s námi budou cvičit doma, a pak třeba přijdou i do našich sokoloven.“ dodal Tesař.  
Cvičení vedou zkušení sokolští cvičitelé a metodici, například Petr Sádek z Lomnice nad Popelkou, Radek 
Calda a Bětka Bendíková ze Sokola Radotín, Dana Absolonová ze Sokola Spořilov nebo Lenka Kocmichová a 
Zuzana Míková ze Sokola Královské Vinohrady. Výsledek už brzy uvidíte na youtubovém kanále a dalších soci-
álních sítích ČOS.  (převzato z webu: sokol.eu) 

 

 Kde se cvičí tzv. na síti? 

Na Facebooku si zase pravidelně můžete zacvičit s Petrem Sádkem, náčelní-
kem Sokola Lomnice nad Popelkou. Jeho „Tyršfit“ si můžete pustit denně od 
19:00. Každá z 45minutových online lekcí má jiné zaměření, zacvičit si mohou i 
senioři. 
Na rodiče s dětmi se zase zaměřili v Sokole Maxičky. Online cvičí třikrát týdně, 
vždy od 16:00. Zejména pro rodiče velmi vítanou aktivitu vedou Dagmar 
Toncarová, Ladislav Toncar a Jiří Müller. Na stejnou skupinu mysleli i v Sokole 
Uherské Hradiště. Cvičitelka Marie Kellerová natočila různá dětská říkadla a 
písničky, s nimiž si doma mohou rodiče se svými ratolestmi zacvičit pohodl-
něji. 
Populární jsou také různé “výzvy”. Ty ze Sokola Jihlava najdete pod hashtagem 
#sokolcvicidoma, další najdete na sociálních sítích Sokola Dvůr Králové Police 
nad Metují, Benátky, Valašské Meziříčí, nebo Jaroměř. Cvičení v délce 45 mi-
nut pro ženy i muže připravil i pražský Sokol Libeň. (převzato z webu: sokol.eu)  

 

mailto:zupaslovacka@seznam.cz

