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Volební schůze
náčelnictva župy
Ve středu 10. března 2010 se konalo zasedání
náčelnic a náčelníků jednot župy Jana Máchala.
Kromě hodnocení činnosti za uplynulé volební
období, přípravy Sokolského Brna-SokolGymu
2010, informace z tělocvičných jednot a plánu činnosti na rok 2010 byla důležitým bodem jednání
volba nových náčelníků a místonáčelníků. Zvoleni byli náčelník župy Oto Suchánek (Sokol Syrovice), náčelnice župy Eva Dudová (Sokol Rosice), místonáčelník Leopold Pikula (Sokol
Moravské Bránice) a místonáčelnice Marta Goliášová (Sokol Vranovice).
Odstupujícím byl vyjádřen dík za práci, kterou
se vždy ochotně, vstřícně a kvalifikovaně prezentovali.
za kandidátní komisi J. Sekyrová

Pozvání do Trenčína
Sokol na Slovensku pořádá ve dnech 24.–27.
června 2010 v Trenčíně III. Sokolské tělovýchovné slavnosti (III. STS). Kromě hromadných
vystoupení bude součástí akce i doprovodný program – konference, slavnostní akademie, přijetí
delegací sokolů u představitelů samosprávy, turistika, běh Brezinou, diskotéka, country večer
a pod. Podle předběžného harmonogramu hromadných vystoupení se předpokládá příjezd účastníků v pátek 25. 6. odpoledne a večer, nejpozději v sobotu dopoledne. Zkoušky hromadných
skladeb ČOS by začínaly v sobotu 26. června od
12 hodin na cvičné ploše a od 15 hod. na stadionu.
Na zkoušku každé skladby se počítá s 1 hodinou.
V neděli 27. 6. dopoledne bude generálka a průvod městem, od 15 hodin do cca 17.30 h. samotné
hlavní vystoupení.
Doprava do Trenčína (asi 150 km) individuálně,
ubytování na lůžku v internátě (5,5 až 13,30 eur)
a ve školních třídách a tělocvičnách s vlastní výbavou (podložka, deka, spacák – cca 2 eura na
osobu a noc). Strava – plná penze 8,5 euro, sletový
odznak 5 eur (každý účastník). Bližší informace
v župní kanceláři, tel. 541 213 240.

Vystoupení Věrné gardy přináší pěkné zážitky cvičencům i divákům. Tuto skutečnost jistě potvrdí i červnové Sokolské Brno 2010.

Hromadné skladby Sokolského Brna
budou předvedeny na stadionu VUT
Sokolské Brno-SokolGym 2010, nejmasovější
akce Sokola v letošním roce, obsazená především
členy z oblasti sportu pro všechny, se blíží. Není
však naším cílem sportovat si sami pro sebe, ale
také vejít do podvědomí široké veřejnosti s myšlenkou, že Sokol je organizací, která svým programem plně odpovídá současným sportovním
trendům. Snažíme se o stálý kontakt s veřejností a k informacím využíváme veškeré dostupné prostředky. Sokolské sportovní aktivity jsou přijímány médii snadno
pouze tehdy, pokud se jedná o vrcholový sport.
Již v říjnu 2009 jsme informovali představitele
města a kraje o významné sokolské akci. Starosta
městské části Brna-střed Mgr. Libor Šťástka přijal
24. listopadu zástupce naší župy a s velkým zájmem se seznámil s činností Sokola za posledních
20 let a jeho programem. Nabídl k propagaci akce
i uveřejnění informace o cvičebních hodinách v tělocvičných jednotách ve zpravodaji městské části.
Pan starosta přijal záštitu nad Sokolským Brnem
a podpořil nás grantem ve výši 30 tisíc Kč.

SOKOLSKÁ ŽUPA JANA MÁCHALA V BRNĚ
svolává dle Stanov ČOS čl. 8

Valnou hromadu župy
ve čtvrtek 15. dubna 2010 16 hodin
v přísálí velkého sálu sokolského stadionu Kounicova 20/22
Program: zahájení
volba komisí – mandátové, návrhové
zprávy činovníků župy
zpráva kontrolní komise
rozprava
volby činovníků župy
usnesení, závěr

Primátor statutárního města Brna Bc. Roman
Onderka, MBA, strávil 12. ledna 2010 s bratrem
starostou Ing. Bohumírem Stojarem a pracovnicí
kanceláře župy Alicí Bočkovou celou hodinu v neformálním rozhovoru. Zajímal se především
o problémy a plány odboru sportu pro všechny. Přijal záštitu nad akcí, doporučil zaslání žádosti
o grant a překvapil nabídkou přenést přehlídku hromadných skladeb na stadion
VUT Pod Palackého vrchem. Konstatoval, že hřiště v areálu Sokola Brno I. není
dostatečně reprezentativní pro celorepublikovou
sokolskou akci konanou v Brně. Osobně projenal
výhodný pronájem s rektorem VUT Prof. Ing. Karlem Raisem, CSc., MBA, který také přijal záštitu.
S radostí jsme uvítali tento návrh a nedělní program „Sokolové Brnu“ bude předveden v pěkném
sportovním prostředí. Každý z dvaapůl tisíce cvičících ve 14 skladbách se jistě bude snažit si cvičení ne jen prožít, ale být i součástí celku, který
získá ten největší aplaus.
Hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek nám osobním dopisem sdělil, že přijímá záštitu
a poskytnutá finanční částka musí být využita
k propagaci. Propagace nebude spočívat jen v předvedení činnosti oddílů sokolské všestrannosti prezentované přehlídkou pódiových skladeb, dále již
zmíněných hromadných skladeb a v komponovaném večerním programem SOKOL? ANO! Především to však bude propagace v akcích, kterých se
mohou zdarma zúčastnit všichni ti, kteří preferují
ve svém volném čase zdravý pohyb.
Sál stadionu Sokola Brno I. bude v sobotu
5. června 2010 od 9 do 17 hodin sloužit workshopům. Zájemci si budou moci vybrat z pestré nabídky lekcí vedených zkušenými lektorkami a cvi(Pokračování na str. 2)
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Stručně z předsednictva výboru župy
Na schůzi 10. února 2010 bylo projednáno:
- statistika členstva župy
- schváleno rozhodnutí nevyplácet činovníkům župy
roční odměny
- informace o schůzce k „Slovenskému sletu“
- informace o žádosti na příspěvek k Sokolskému
Brnu od krajského úřadu
- schválena přihláška vstupu župy do Asociace neziskových organizací s ročním příspěvkem 600 Kč
- informace o splatnosti faktur za členské známky
pro ČOS
- schválení žádosti o převzetí majetku ČOS v Ivančicích do správy župy
- doporučení žádosti TJ Žabovřesky o finanční příspěvek od ČOS na výdaje související s úpravou
hranic pozemků s městem Brnem
- problematika webových stránek župy
- složení kandidátní a volební komise pro volební
valnou hromadu župy

- vyplnění dotazníku k návrhu úprav stanov ČOS
- informace o školicím středisku v Olomouci
a snaze změnit jeho financování
- předsednictvo navrhuje br. Nešpora do funkce ve
vzdělavatelském sboru ČOS
Na schůzi 17. března 2010 bylo projednáno:
- problematika webových stránek župy, uzavření
smlouvy
- doporučení žádosti TJ Znojmo na ČOS k povolení
prodeje pozemků městu Znojmo, jednota pozemky
neužívá
- informace o volební schůzi náčelnictva župy
- účast na slavnostním odhalení pomníku prezidenta
Dr. Edvarda Beneše
- informace o přípravách na Sokolské Brno – SokolGym 2010 – návrh vydat sletové pohlednice
- příprava valné hromady župy, schválení nákladů
- informace o hospodaření župy.
Sjr

VÝBOR PRO POSTAVENÍ POMNÍKU PREZIDENTU BENEŠOVI
a ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ BRNO
zvou Vás na tato slavnostní shromáždění:

NA DISKUSNÍ BESEDU PŘED ODHALENÍM
POMNÍKU PREZIDENTA BENEŠE
s řečníky slavnostního odhalení, zastupujícími části bývalé ČSR, kterými jsou:
doc. PhDr. František Hanzlík, CSc. z Univerzity obrany Brno,
PhDr. Dušan Kováč, DrSc. ze Slovenské akademie věd, Bratislava
MUDr. Jurij Dumnič, Společnost Podkarpatských Rusínů, Užhorod,
prof. Dr. Mojmír Povolný, Dr.Hsc., nositel Řádu TGM, předseda bývalé Rady svobodného
Československa, Wisconsin, USA.
Diskusní besedu moderuje Dr. Hana Šráčková, koná se v pátek 9. dubna 2010 v 17 hod.
v konferenčním sále Univerzity obrany Brno, Kounicova 44

NA SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ POMNÍKU
PREZIDENTA BENEŠE
které se bude konat pod záštitou primátora města Brna Romana Onderky
před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity na Veveří ulici č. 70
v sobotu 10. dubna 2010 s tímto programem:
10.00 hod. koncert Posádkové hudby Olomouc
10.30 hod. zahájení, hymny Slovenské a České republiky, projev primátora Romana Onderky,
projev předsedy Československé obce legionářské Brno Jaroslava Jarolíma,
odhalení pomníku plk. v. v. Emilem Bočkem a Romanem Onderkou,
projevy Františka Hanzlíka, Dušana Kováče, Jurije Dumniče a Mojmíra Povolného,
kladení věnců,
koncert Posádkové hudby Olomouc

NA SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ
konané po odhalení pomníku V AULE PRÁVNICKÉ FAKULTY,
s předáním ocenění organizacím a jednotlivcům podílejícím se na vyhotovení pomníku a s oceněním
osobností spojených s tradicemi národního odboje

KONCERT ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÉ HUDBY
ARMÁDY ČR K 65. VÝROČÍ UKONČENÍ
II. SVĚTOVÉ VÁLKY
v Janáčkově divadle v sobotu 10. dubna v 19 hod.,
na němž vystoupí primátor města Brna Roman Onderka, hejtman Jihomoravského kraje
Michal Hašek a místopředseda ČSOL Jindřich Sitta

Hromadné skladby
Sokolského Brna…
(Dokončení ze str. 1)

čitelkami. Aerobik, street dance, pilates, Zumba,
kondiční i zdravotní cvičení pod odborným vedením jistě uspokojí i ty nejnáročnější. Chlapci
a muži si mohou vyzkoušet svoji zdatnost na čtyřmeterovém laně a ti nejzdatnější na laně osmimetrovém v obchodním centru Olympia. Zde bude
probíhat závod v olympijském šplhu, tj. šplhu
na osmimetrovém laně bez přírazu. Z haly jsme
přenesli tuto soutěž do netradičního prostředí
z prostého důvodu – dostat se co nejblíže k potenciálním sportovcům, které by měl oslovit i doprovodný program – Capoeira – umění, které je
unikátní kombinací bojových, tanečních a akrobatických prvků, úzce spojených s identickou
hudbou a zpěvem. Aktéři určitě zaujmou a pro
mnohé to bude jistě první seznámení se s tímto
sportem.
V současné době vrcholí pro skupinu organizačních pracovníků zajištění dodávek úborů a náčiní. Řeší mnohé problémy a hledají cenově nejvýhodnější nabídky. Také na poli ubytování
a stravování je hotovo mnohé k dokonalému zabezpečení účastníků. Velký podíl na kvalitní přípravě odvádí bratr Jan Jurnečka z TJ Sokol Židenice. Věříme, že s nadšením a úsilím všech
činovníků a členů se nám podaří zajistit průběh bez
větších problémů a úspěšně, aby akce patřila mezi
nejlepší z těch, které jsou obdobně jako Sokolské
Brno zařazeny do festivalu velkých kulturních událostí – Brno, město uprostřed Evropy.
LR

Reminiscence
je název skladby, která je vzpomínkou na dřívější i nedávné sletové skladby pro muže. Je proto
pochopitelné, že v prvé řadě oslovila ty cvičence,
kteří už nějaký ten slet pamatují. Účast na cvičení
je však otevřená i pro ty mladší, jež se nechtějí nechat zahanbit a rádi by se též přidali.
Nástup do výchozího postavení je na Sukův pochod „V nový život“ z roku 1926. Na začátku
skladby muži zacvičí 12 a 12 původních taktů „Přísahy republice“ z X. Všesokolského sletu z roku
1938 autora Františka Pecháčka. Následuje emotivní závěr historické části této skladby z roku
1938, kdy muži demonstrovali své odhodlání bránit svou vlast před fašistickým nebezpečím. V další
části je využita známá „pískaná melodie“ dorostenců z XI. VS z roku 1948 (mnozí z nich cvičí
i v našich řadách). Po změně tvaru se muži seběhnou do nám již známých dvojic a zacvičí motivy ze
skladby „Chlapáci II“ z XIV. VS z roku 2006.
Jedná se o 8 taktů vedených pohybů a 8 taktů krokovky. Závěr skladby je na melodii „Ktož sú boží
bojovníci…“, na kterou muži zacvičí zkrácený motiv Pecháčka. Tento použil ve skladbě z let 1990
a 1994 i Vratislav Svatoň.
Skladba byla poprvé předvedena na akademii
18. 10. 2008 v Praze. Od těch dob se ve větších či
menších počtech cvičí na akademiích po celé ČR.
Je to jediná skladba, kterou muži žijí mezi slety.
Z tohoto důvodu byla též zařazena do programu
Sokolského Brna-Sokolgymu v neděli 6. 6. 2010.
Touto skladbou se budou muži prezentovat i na III.
Sokolských tělovýchovných slavnostech dne 27. 6.
2010 v Trenčíně. Všem, kteří mají chuť se přidat
vzkazuji, ať dají o sobě zavčas vědět. Všem přeji
mnoho zdaru při vystoupeních.
J. P.
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Primátor statutárního města Brna Roman Onderka přijal delegaci brněnských sokolských žup. Tvořili ji cvičenci proslulé skladby Věrná garda.
Na snímku vlevo jsou s primátorem Jaroslav Nešpor, Zdeněk Máša a Jaroslav Pila.

Návštěva u primátora města Brna
Zástupce sokolské Věrné gardy přijal primátor
statutárního města Brna pan Roman Onderka.
Setkání se uskutečnilo v pondělí 8. února odpoledne v salonku Nové radnice na Dominikánském
náměstí.
Devítičlennou delegaci, v níž byly zastoupeny obě
brněnské sokolské župy, vedli bratři Zdeněk Máša
a Jaroslav Nešpor, kteří byli osloveni (jako účastníci
XII. sletu Americké obce sokolské v Texasu).
V úvodu setkání jsme byli panem primátorem
požádáni, abychom tlumočili poděkování všem členům brněnských sokolských jednot, kteří se podíleli a podílejí na důstojném průběhu i organizaci
vzpomínkových setkání a slavností při významných
výročích a událostech. Zároveň požádal o účast krojované sokolské stráže při slavnostním odhalení pomníku prezidenta Dr. Edvarda Beneše, které se uskuteční před Právnickou fakultou Masarykovy
univerzity v sobotu 10. dubna od 10 hodin.
V následující besedě pan primátor opakoval svůj
příslib podpory letošní největší sokolské akce Sokolské Brno – SokolGym 2010, kterou připravuje
župa Jana Máchala na 5. a 6. června tohoto roku.
Pozvání na tuto akci i její program můžeme zveřejnit, dáme-li potřebné informace tiskovému od-

boru magistrátu města Brna, který všechny informace uveřejní v městských novinách Brněnský Metropolitan, které jsou začátkem každého měsíce distribuovány do všech brněnských domácností.
V dalším průběhu jsme seznámili p. primátora
Onderku s tím, jakou činnost vyvíjejí sokolské jednoty v Brně a jeho okolí, na co se orientuje činnost
oddílů sokolské všestrannosti, jak velká je naše
členská základna, jak velký díl členstva Sokola
tvoří sokolská mládež, jaké sokolské soutěže pořádáme pro mládež, i které jednoty a jejich sportovní
oddíly mají největší sportovní úspěchy. Některé
hlavní údaje o činnosti obou žup obdržel p. primátor i ve velmi stručné písemné formě.
Setkání se dále zúčastnili za naši župu sestry
a bratři Helena Rašínová, Hermína Štafová, Milena
Blatná a Vlastimil Stojan. Župa Dr. Jindry Vaníčka
byla zastoupena Jaroslavem Pilou, Alenou Muškovou a Zdeňkem Vláčilem.
Po lednovém přijetí br. starosty Stojara a náčelnice Lídy Ryšavé to byl druhý bezprostřední sokolský kontakt s „prvním mužem“ města Brna –
primátorem Onderkou. Věřme, že tato setkání přispějí k potřebné informovanosti, podpoře a rozvoji
naší činnosti.
JN

Sokolské Brno – SokolGym 2010 – program
Areál Sokola Brno I., Kounicova 20 – sobota 5. června
hala:
8.00 h.
zkoušky pódiových skladeb, Přehlídka pódiových skladeb
zkouška a generálka galavečera
20.00 h.
Sokol? ANO!
sál stadionu: 9.00–16.00 h. Sobota zdravého pohybu – sportujte s námi,
paleta cvičebních hodin různých stylů pro příchozí
tělocvična:
9.00–16.00 h. horolezecká stěna, airtrack
hřiště:
8.00–20.00 h. beachvolejbal – turnaj - mixy, zkoušky hromadných skladeb, minigolf
Areál VÚT Pod Palackého vrchem – sobota 5. června
8.00–20.00 h. zkoušky 13 hromadných skladeb
neděle 6. června
8.00–12.00 h. generálka odpoledního programu, zkoušky skladeb: Koníci, Pojďme do ZOO
14.00–16.00 h. Sokolové Brnu – hromadné skladby roku 2010
Obchodní centrum Olympia – Brno – sobota 5. června 2010
Soutěž
a) zkrácený olympijský šplh - šplh na laně 4,5 m bez přírazu, se startem ze sedu
b) olympijský šplh - šplh na laně 8 m bez přírazu, se startem ze sedu.
Šplh příchozích - lano 4 m
TJ Sokol Brno Žabovřesky, Tyršovo hřiště Pod lesem – sobota 5. a 6. června 2010
Exhibice o překonání republikových a evropských seniorských rekordů, skok vysoký, skok o tyči, hod oštěpem, vrh břemenem
Atletický mítink – 90 let atletiky v Žabovřeskách, skok vysoký, skok daleký, skok o tyči, vrh koulí, břemenem, balvanem – 50 kg

Od narození prezidenta Tomáše Garrigua
Masaryka uplynulo 7. března 2010 právě 160
let. Jubileum i význam této mimořádné osobnosti pro naše dějiny si připomněla celá naše
vlast. Slavnostní shromáždění se konalo také
v Brně u sochy TGM na Komenského náměstí.
Poklonit se „tatíčkovi“ Masarykovi přišli 8.
března kromě Brňanů také představitelé města
a Jihomoravského kraje, zástupci obou brněnských sokolských žup, České obce legionářské
a mnoha dalších institucí. Na snímku je primátor Roman Onderka při projevu, vzadu je delegace brněnských sokolských žup.

Do vaší knihovny
V župní kanceláři jsou v prodeji knihy, které by
neměly chybět ve vaší knihovně. Dílo Jana Waldaufa nese název Sokol, malé dějiny, velké myšlenky. Cena 380 Kč. Plukovník Josef Jiří Švec nazval své kapitoly o československých legiích
a sokolství Čest je víc než život. Cena 100 Kč.

Jana Šikulová mezi elitou
Jana Šikulová ze Sokola Brno I obsadila v březnovém závodě na bradlech v rámci Světového
poháru v německém Cottbusu páté místo. Zvítězila Kristina Vaculíková z Kanady. V kvalifikaci
byla Šikulová třetí a další brněnská závodnice Eva
Verbová dvanáctá.

Pohádkový les 22. května
Sokolská župa Jana Máchala srdečně zve děti
i rodiče k tradiční zábavné hře pořádané pod názvem Pohádkový les. Uskuteční se v sobotu 22.
května v parku pod Špilberkem. Start je od 9 do 11
hodin. Celou trasou vás budou provázet pohádkové
postavičky. Od každé z nich dostanete pohádkový
úkol a možná i odměnu.
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S O K O L S K É A K C E A S P O RT O V N Í V Ý S L E D K Y V U P LY N U L É M O B D O B Í

Mezinárodní soutěž Golemova ruka
DRUHÉ MÍSTO PRO AWC SOKOL ŽIDLOCHOVICE
V sobotu 6. února se konaly v Brně nejvýznamnější závody českého armwrestlingu (páka), mezinárodní soutěž Golemova ruka. Tento třináctý ročník patřil svým obsazením mezi nejnáročnější.
Soutěže se zúčastnilo 115 závodníků z 9 zemí,
mezi nimi například úřadující mistryně světa nebo
medailisté z loňského mistrovství světa a Evropy.
Z AWC Sokol Židlochovice reprezentovalo Českou republiku 11 závodníků, kteří pro sokolskou
jednotu vybojovali krásné druhé místo. Na medailové pozice se probojovali Radek Klein v katego-

rii juniorů nad 75 kg, jenž podlehl pouze o 30 kg
těžšímu maďarskému závodníkovi, a Jan Tesař
v kategorii mužů do 100 kg, který v nejnáročnější
a nejlépe obsazené kategorii vybojoval úžasné
3. místo. Další úspěšná umístění přidali Matěj Svoboda v kategorii mužů do 80 kg, kde získal čtvrté
a Tomáš Plíhal mezi muži do 90 kg páté místo.
Naše závodníky nyní čeká další mezinárodní
soutěž Visegrad Grand Prix, která se každoročně
pořádá pouze pro juniory do 20 let a letošní ročník
se koná v Maďarsku.

Mistrovství Moravy v silovém trojboji
Oddíl silového trojboje TJ Sokol Vranovice
úspěšně uspořádal při příležitosti 20 let svého
trvání 18. mistrovství Moravy v silovém trojboji
mužů a žen.
Dobrou úroveň závodů potvrdil nový český rekord juniora Petra Bolfa z Kuřimi v tlaku ve váhové kategorii do 110 kg.Hodnota nového rekordu

Suverénní primát Brňanek
O víkendu 6. a 7. 3. 2010 se na kurtech Beachklubu Pankrác konalo halové mistrovství ČR
v plážovém volejbale. Zápasy žen o medaile byly
jasnou záležitostí českých dvojic – vítězkami se
staly zaslouženě bez porážky hráčky Sokola Brno
I Lenka Háječková a Hanka Klapalová. Mezi muži
české dvojice do semifinále mezi sebe cizince nepustily. Zvítězili Robert Kufa s Pavlem Rotreklem,
dvojice Sokola Brno I David Kufa – Jindřich Weiss byla čtvrtá.
Výsledky muži: 1. Robert Kufa – Pavel Rotrekl,
2. Martin Tichý – Jan Dumek, 3. Michal Růčka –
Petr Beneš, 4. David Kufa – Jindřich Weiss, 5. Peter Gyurovszky – Jano Namešanský, 6. Michal Studničný – Vladek Pavelka. Ženy: 1. Hana Klapalová
– Lenka Háječková, 2. Lucy Boulton – Denise
Johns, 3. Kristýna Kolocová – Markéta Sluková,
4. Natalia Dubovcová – Dominika Nestarcová. (z)

Vítězný pár
Džavoronok–Šafář
V nafukovací hale Sokola Brno I vyvrcholila
v sobotu 20. března Sokolská zimní liga v plážovém
volejbalu. Nápad domácího oddílu dát širokému
okruhu hráčů a hráček herní příležitost v početně
i kvalitativně zajímavé soutěži se setkal s příznivým
ohlasem. Prvenství mezi muži vybojoval zkušený
pár Milan Džavoronok starší – Petr Šafář (Sokol
Brno I – Slavkov u Brna). Zvláště prvně jmenovaný,
který se už řadu let věnuje trenérské práci v domácím oddílu a na starosti má i reprezentaci, potvrdil,
že je stále i velmi zdatným hráčem.
Výsledky – muži: 1. Milan Džavoronok st. - Petr
Šafář, 2. Marián Jech - Ján Hyža (SVK), 3. Radek
Vinkler – Michael Mark, 4. Michal Hanzelka - Tomáš Kozel, 5. Václav Michálek - Jan Zelený.
Ženy: 1. Hana Klapalová - Helena Kunertová, 2.
Alice Suchá - Veronika Víšková, 3. Lucie Pehalová
- Tereza Pelikánová, 4. Magdaléna Mandelíková Andrea Meluzínová.
(zh)

je 225 kg. Z celého závodního pole získala více jak
polovina závodníků první nebo mistrovskou výkonnostní třídu a jistý postup na mistrovství ČR.
Závodníci z našeho oddílu silového trojboje Vranovice se umístili takto:
ve váhové kategorii do 82,5 kg se odehrál velmi
tuhý boj o první místo. Pavel Pláteník za celkový
výkon 657,5 kg získal první příčku a jistý postup
na mistrovství ČR. Jeho výkony byly: dřep 262,5
kg, tlak 155 kg, tah 240 kg. Tomáš Trávník se
umístil na čtvrtém místě také ve váhové kategorii
do 82,5 kg za výkon 540 kg (dřep 215 kg, tlak 120
kg, tah 205 kg). Také Jiří Furch byl ve váhové kategorii do 82,5 kg a umístil se na pátém místě výkonem 515 kg (dřep 177,5 kg, tlak 142,5 kg, tah
195 kg). Oldřich Halfar obsadil čtvrté místo ve váhové kategorii do 100 kg za celkový výkon
547,5 kg (dřep 190 kg, tlak 140 kg, tah 217,5 kg).
Z domácích účastníků dosáhli nejlepších výkonů
Pavel Pláteník a Martina Létalová.
Poděkování patří jak našim úspěšným závodníkům, tak i všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh těchto závodů.
Ivan Karpíšek

Závodníci AWC Sokol Židlochovice podali v mezinárodní soutěži Golemova ruka v armwrestlingu
v Brně velmi dobré výkony. Na snímcích jsou Matěj Svoboda, Radek Klein a Jan Tesař.

Oblastní sraz cvičitelek aerobiku
Mrazivé únorové ráno lákalo spíše k pobytu ve
vyhřátém domě u teplé kávy, ale sportuchtivé sokolky se nenechaly počasím odradit a vyrazily do
tělocvičny brněnské základní školy Horní. Zde se
konal každoroční oblastní sraz cvičitelek aerobiku.
Posláním tohoto srazu je získání nových informací a poznatků v oblasti aerobního cvičení, a to
jak pro cvičitelky, tak i pro cvičenky Sokola. Srazu
se zúčastnily 4 cvičitelky a 37 cvičenek. Z pořádající župy Jana Máchala bylo přítomno 21 cvičenek,
župu Jindry Vaníčka zastupovalo 13 cvičenek, župy
Prostějovská, Komenského a Krále Jiřího měly jednočlenné zastoupení.
Oblastní sraz cvičitelek aerobiku byl zaměřen na
nové prvky v aerobních sestavách a dále na procvičení posilovacích cviků. První hodina byla ukázkou tvorby sestavy na Dance aerobik, která se skládala ze tří samostatných bloků a ukázkou
asymetrické choreografie.
Druhá hodina byla věnována novince zumbě s latinskoamerickými prvky tance. Jedná se o zábavné
cvičení plné vášnivé hudby a rytmu, které kombinuje exotické taneční pohyby s aerobikem. Spojuje
prvky latinskoamerických tanců v aerobním tempu
a oproti obyčejnému aerobiku je mnohem více taneční, a tak se naučíte spoustu nových krokových

variací z nejrůznějších latinskoamerických choreografií. Mezi nejpoužívanější taneční styly v zumbě
patří například salsa, merengue, cumbia, reggaeton,
samba nebo flamengo.
Třetí hodina byla zaměřena na Chi-Toning, posilovací cvičení s protažením. Poté cvičitelky a cvičenky absolvovaly poslední hodinu a její náplní byl
aquaaerobik s příjemným uvolněním v bazénu.
Na závěr oblastního srazu byly prezentovány plánované akce aerobiku v letošním roce, které bude
pořádat naše župa.
Ing. Renata Šťastná, župní vedoucí AE

Turnaj basketbalistů
Po zdařilém novoročním turnaji se ve sportovní
hale Sokola Brno I uskuteční také Velikonoční turnaj neregistrovaných basketbalistů. Sokolská župa
Jana Máchala zve všechny zájemce, kteří se nezúčastňují řádných soutěží na neděli 11. dubna, hrát
se bude od 8 do 12 hodin v hale na Kounicově ul.
20/22. Přihlášky přijímá župní kancelář, tel.
541 213 240, nebo ředitel turnaje ing. Karel Svoboda, tel. 532 167 472 (6.30–15 hod.). Turnaj je
vypsán pro muže, ženy i mládež.
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Snímek z památného mezinárodního sokolského vystoupení na sletovém cvičišti v Paříži.

V popředí skupiny cvičenců pozdější župní náčelníci
J. Pracný a M. Oral.

Nácvik plný nadšení a vystoupení v Paříži
Sokol se začal probouzet již před I. sjezdem, konaném 7. ledna 1990. V prosinci 1989 vyzval br. Miroslav Jandásek k nácviku na VII. slet čs. Sokolstva
v zahraničí. Díky kontaktu se zahraničím měl br. Jandásek již popis skladby, která se cvičila na hudbu Antonína Dvořáka Novosvětská, 4. věta. Bylo dohodnuto, že v Brně budou nacvičovat muži a v Praze ženy,
proto náš nácvik byl pouze mužskou záležitostí,
i když ženy v Brně by jistě také rády cvičily.
Již v prosinci se začalo nesměle cvičit v tehdejší
tělocvičně Moravské Slavie na Mendlově náměstí.
V lednu byl však nácvik přestěhován do malé tělocvičny „Pod hradem,“ kterou bezplatně zajistil
správce objektu br. Novák. V nácviku vystřídal br.
Jandáska br. Oral, pozdější náčelník župy dr. J. Vaníčka. Celkem cvičilo 20 bratří, stabilní sestavu tvořilo jen 18 bratří. Skladba byla pojata poměrně staticky a vycházela z možnosti nácviku v zahraničních
jednotách - základní jednotkou byly trojice cvičenců.
Např. v zahraničí cvičenec z Nového Zélandu se musel secvičit s dalšími z Austrálie.
Část našich cvičenců brala účast jako možnost dostat se snadno do ciziny – tehdy ještě navštívit Paříž
nebylo tak jednoduché. Po skončení akcí se tato část
cvičenců dále nezúčastňovala sokolské činnosti.
První společnou akcí byla naše účast na Sokolském
dnu v Kolíně 8. června. Ovšem hlavní generálkou

bylo vystoupení na předsletovém veřejném cvičení
Sokolské župy Vídeňské v hale Matsumae-budocenter. Záštitu tehdy převzal starosta Vídně Helmut
Zilk a velvyslankyně ČSFR paní Dr. Magda Vašáryová. Vystoupení bylo dojemné, protože jsme poprvé ve větším shromáždění cítili sokolské prostředí
– sokolské pochody, písně a sokolské oblečení. Protože jel s námi i redaktor z brněnských novin, tak jsme
byli i doma medializováni.
Cesta na slet do Paříže byla poněkud delší. Program připravil vedoucí zájezdu br. Václav Sochor. Navštívili jsme Salzburg a Innsbruck, kde jsme byli hosty
tělocvičného spolku. Dále jsme putovali do Ötzu k památníku Dr. Miroslava Tyrše. A po návštěvě Luzernu
jsme tuto etapu završili setkáním se švýcarskými sokoly ve Winterthuru.
Dále následovala již jen cesta do Paříže, kde po počátečních problémech jsme se ubytovali v mládežnickém předměstském hotelu. Bylo dobré, že nám dal
br. Sochor adresu ubytování. Při prohlídce Paříže se
u chrámu Notre Dame ztratil jeden starší účastník zájezdu, který neuměl francouzsky, tak se na policii snažil vyjádřit náznakovým způsobem, že jsme přijeli
cvičit. Adresa hotelu mu pomohla dostat se taxíkem
na místo ubytování.
Nad VII. sletem převzal záštitu pařížský primátor
Jacques Chirak. Účast zahraničních sokolů byla vý-

razná, např. z Chicaga se účastnilo 250 osob, z Clevelandu 70 atd. Slet začal položením věnců u hrobu neznámého vojína. Aktu se účastnila i naše skupina
v rámci početné skupiny převážně krojovaných sokolů.
Samotná sletová vystoupení na stadionu s travnatým
povrchem, byla pro nás velkým zážitkem Cvičili jsme
v čele našeho proudu, hned proti hlavní tribuně, Obsah sletu měl samozřejmě tradiční charakter. Z ostatních skladeb nás zaujalo cvičení Američanů – především jejich vedoucí skladby, která se energicky
pohybovala po ploše v motorovém invalidním vozíku.
Sletovou skladbu zahraničního sokola jsme si ještě
zacvičili v Praze v hale na výstavišti v rámci „Sokolského srazu ve svobodné vlasti“. Dále se skladba cvičila na veřejných cvičeních ve Střelicích a Moravských Bránicích, Věrná garda Sokola Brno I ještě
později v devadesátých letech tuto skladbu nacvičila
– byla to však už jen reminiscence.
Sokolu zůstali věrni z této skupiny bři M. Jandásek,
Z. Janík, J. Bílý, J. Pracný, Vojtišek Krejčí, V. Stojan,
J. Dupčík. Na některé nám zbývá jen vzpomínka, že
s námi cvičili a už mezi námi nejsou: br Sochor, později vzdělavatel župy, br. Novák, br. Cundrla, starosta
Sokola Žabovřesky, župní náčelník br. Oral, br.
Švestka z Troubska, vedoucí pěveckého souboru Sokola Brno I.
Bohumír Stojar

Trvalý zájem cvičitelek o hromadné skladby
Oblastní sraz cvičitelek žen 20. února 2010 byl
jedinečný svým počtem 99 účastníků, který zřejmě
nebude na žádném srazu překonán. Co způsobilo takový zájem cvičitelek o účast? Mimo úvodní společné čtvrhodinky pořadových, se program skládal
pouze ze dvou částí. Hromadné skladby a zdravotního cvičení.
Zájem o zapojení se do nácviku hromadných skladeb je mezi cvičenkami trvalý. Skladby Heleny Rašínové „Zacvičme si spolu“ a Marie Frantové „Kaleidoskop“ byly původně komponovány pro
odvolaný SokolGym 2009. Počítalo s účastí kolem
100 cvičících, tedy skladby bez velké choreografie.
Zařazení skladeb do programu Sokolského Brna přinesl vlnu zájmu cvičenek z celé Moravy. Skladbu
„Zacvičme si spolu“, která byla připravovaná pro široké spektrum cvičenců, si vzali za své především
seniorky a senioři. To byl důvod, proč se také 11 cvičitelů zapojilo do programu.
Vznik skladby objasnila sestra Rašínová tímto vyjádřením: „Se zájmem jsem si přečetla článek sestry
náčelnice ČOS Jariny Žitné v 6. čísle časopisu Sokol. Bez výhrad souhlasím s tím, že pohybová úroveň našich cvičenek je slabá a že se na tom pravděpodobně podílí skutečnost, že v oddílech kde

cvičíme s reprodukovanou hudbou, cvičenky často
jen pohyb své vedoucí napodobují. Pohyby jsou nepřesné, nedotažené, bez vnitřního prožitku. Tento nedostatek není žádnou novinkou. Je však potřeba hledat cesty k nápravě. Dobrou přípravou je nácvik
drobných pohybových skladeb, které předvádíme na
různých akademiích. Ale tam jsou zapojeny vybrané,
pohybově vyspělejší cvičenky a my potřebujeme,
aby celé kolektivy byly v mezisletovém období nenásilně připravovány pro účast v náročných masových skladbách – potřebujeme prostě něco pro
všechny. Snad by tomuto účelu mohl posloužit i můj
příspěvek.“
Celkem 501 cvičících si spolu zacvičí na hudbu
Zdenka Bartáka na stadionu Pod Palackého vrchem
v neděli 6. června. 334 žen oblečených do černých
kalhot a červené halenky ozdobené trikolorou a 167
mužů ve sletovém oblečení VG. Prožitek ze cvičení
žen bude ve III. oddíle umocněn stuhami (stuhy široké 5 cm, dlouhé 160 cm, sešité v pořadí bílá,
modrá, červená)
Skladba „Kaleidoskop,“ jak ji nazvala autorka,
přilákala k nácviku celkem 420 žen převážně středního věku. Seskupení jednotlivých cviků, které jsou
zaměřeny na protažení i posílení téměř všech svalo-

vých skupin, tvoří opravdu kaleidoskop, tak jako
i rychlé měnění postavení cvičenek na ploše. Mezi
nestárnoucími hity 60. let vybrala autorka hudební
doprovod. V první, rychlé části cvičí a tančí cvičenky
na skladbu Twist and Shoutod skupiny The Isley
Brother, v pomalejší části při skladbě Toma Jonese
Green green grass of home použivají netradiční náčiní – florbalové míčky spojené gumou.
Do zdravotního cvičení jsme zařadily novinku –
cvičení „GYRO“ pod vedením lektorky Marie Čermákové. Gyro cvičení, určené především střední
a starší generaci, je zaměřeno na procvičování, posilování a protahování svalů zvláště zádových. Během devadesáti minut lektorka vysvětlila správné
provádění cviků, objasnila problémy, které mohou
vzniknout nedodržením správných poloh a chybným
dýcháním. Cviky byly rozděleny do skupin a po důkladném seznámení se následovalo cvičení za doprovodu hudby. Závěr byl tvořen celkovým protažením. Lektorka nabídla ke koupi DVD. Vzhledem
k důležitým účinkům cvičení, které mobilizuje páteř
a uvolňuje klouby, vytváří silný střed těla, rozvíjí návyky správného držení těla a obnovuje přirozenou
energii budeme dále pokračovat v zařazování této
metody do srazů žen.
LR
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Zpráva o činnosti vzdělavatelského sboru župy
pro valnou hromadu župy Jana Máchala dne
15. dubna 2010 v Brně a pro předsednictvo vzdělavatelského sboru ČOS za období 2009 – březen
2010
A) O činnosti vzdělavatelského sboru jste byli
v uplynulém období průběžně informováni na stránkách Sokolského zpravodaje naší župy i z několika
článků v časopise Sokol.
Vzdělavatelé a vzdělavatelský úsek župy se podílel na propagaci Sokola i na společenských a kulturních akcích , ale bez podpory předsednictva a dalších aktivních činovníků, cvičitelů, členů náčelnictev
(mužů a žen) i činovníků jednot neměl mnoho možností sokolský společenský a kulturní život v župě
ovlivnit.
V průběhu roku 2009 pokračovala naše vzdělavatelská činnost obvyklým způsobem.
Členové župního vzdělavatelského aktivu se snažil včas informovat o připravovaných akcích, získávat dopisovatele a uveřejňovat uskutečněné akce
v sokolském zpravodaji ŽJM i v časopise Sokol. Tato
soustavná propagační a dopisovatelská činnost dobře
prezentovala řadu jednot a tím i celou župu. Zaměřili jsme se na několik oblastí činnosti:
Sokolský zpravodaj ŽJM – vydávání se ustálilo
na třech číslech v roce.
Měsíční kalendáře významných výročí osobností a událostí připravuje pravidelně sestra H. Štafová, která se též pečlivě stará o prezentaci Sokola na
velké vývěsce u vchodu do stadia Sokola Brno I na
Kounicově ulici.
Účast na oslavách v rámci obcí i města Brna
a ČR Vzpomínková setkání u příležitosti narození
a úmrtí TGM uspořádal Sokol (Sokol Brno I a vzdělavatel ŽJM ve spolupráci s ČSOL v Brně), Čestná
sokolská stráž se účastnila i oslavy vzniku ČSR 28.
října 2009, pořádané Magistrátem města Brna.
Sokolské delegace byly zajištěny (ve spolupráci
s br. starostou Stojarem a dalšími členy VG) také na
setkáních a slavnostech v Kounicových kolejích,
u pomníku obětí tří totalitních režimů atd. V roce
2009 to bylo 7 akcí.
Po setkání u pomníku TGM dne 28. října jsme
zorganizovali pro účastníky slavnosti mimořádné
otevření a společnou prohlídku výstavy „Příběhy
z dějin Masarykovy univerzity“ v prostorách Lékařské fakulty MU. Týž den se sokolská delegace zúčastnila setkání u příležitosti úpravy prostoru před
Právnickou fakultou, kde bude v dubnu 2010 odhalen pomník prezidentovi Dr. Edvardu Benešovi.
Webové stránky župy – www.sokolmachal.cz.
Stránky zpracované v roce 2008 byly doplněny,

ale nepodařilo se je pravidelně aktualizovat. Ke
konci roku 2009 bylo předsednictvem ŽJM rozhodnuto, že budou přepracovány a bude zajištěn jiný
webmaster.
Na webových stránkách je kalendář akcí, aktuální
pozvánky, něco z historie Sokola v Brně a historie
župy, aktuální sokolský zpravodaj (v barevném provedení) a v archivu minulá čísla SZ.
Činnost na úseku sokolské kultury
- hudby, divadla, loutkového divadla, folkloru.
Zpracovali jsme adresář kulturních souborů, které
vyvíjejí činnost v naší župě.
Poměrně nový divadelní soubor Sokola Lesonice
se úspěšně zúčastnil IV. národní přehlídky sokolských ochotnických divadel ve dnech 3.–5. dubna
2009 v Boskovicích hrou – hororovou parodií Normana Robinse Hrobka s vyhlídkou.
Úspěšné bylo vystoupení tanečního folklorního
souboru Sokola Střelice na župním sokolském reprezentačním plese 7. února 2009 ve Střelicích.
Pořádání župního plesu bylo v roce 2010 svěřeno
Sokolu Silůvky. Konal se 16. ledna 2010. Děkuji pořadatelům ze Sokola Silůvky za přípravu tohoto
plesu.
Sokolské setkání a výlet zaznamenal 23. května
2009 svůj čtvrtý ročník. Byl to opět výlet „Krajem
lesů, vod a strání a Lišky Bystroušky“ se startem i cílem v sokolovně v Bílovicích. Na přípravě i provedení se podíleli členové obou brněnských sokolských
žup. Zásluhu na konání výletu má především br. J.
Bílý, ses. H. Řehořová a někteří další. Není to tedy
výlučná práce vzdělavatelů.
B) Na vzdělavatelském úseku župy se nám však
některé věci nedaří tak jak bychom si představovali:
Uvedu nyní i některé nedostatky v naší práci:
Nepodařilo se nám dosud zajistit vhodné místo
pro župní archiv ani knihovnu a její fungování. Stísněné prostorové podmínky v župní kanceláři neumožňují systematičtější činnost na úseku archivnickém, propagačním a knihovnickém.Nepodařilo
se mi zajistit vedení župní kroniky ani fotografického alba či jiné vzhledné a reprezentační dokumentace. Jen ve velmi omezené míře doplňujeme
župní metodickou knihovnu.
V naší župě je značný počet zejména menších jednot, které nereagují na výzvy a nabídky, nepodávají
informace o vzdělavatelské činnosti ani „hlášení“ 1x
ročně.
Ze 51 jednot naší župy nám nepodalo zprávu
o vzdělavatelské činnosti plných 20 jednot!
Klademe si otázku, zda jsou to skutečně sokolské
jednoty, nebo pouze jednoty evidované, ale ve své

podstatě nenaplňující program sokolské výchovy.
Ale i tak je dosažený stav proti minulým rokům poněkud lepší. V jednotách je vzdělavatelská činnost na
dobré úrovni především tam, kde vzdělavatel úzce
spolupracuje s členy výboru jednoty a s cvičiteli.
Jak pracovaly naše jednoty a jejich vzdělavatelé.
Je nám všem jasné, že těžiště sokolské práce je
především v jednotách, v jejich výborech, v tělocvičnách, na hřištích i v obcích.
V řadě jednot se zvýšil zájem o společenskou činnost (plesy, šibřinky) a účast na veřejných akcích,
což však nepokládáme za zásluhy několika vzdělavatelů, ale za dobrou spolupráci výborů i cvičitelských sborů jednot.
Podle zpráv z jednot se v našich sokolovnách
v uplynulém roce konalo celkem 29 společenských
akcí - plesů, maškarních plesů a šibřinek pro dospělé,
zábav s tancem, dětské plesy, 16 vánočních nebo mikulášských besídek pro děti, 11 výstav různého zaměření, několik divadelních představení a příležitostných přednášek. Každoročně se tento počet
zorganizovaných akcí poněkud zvyšuje, což svědčí
i o lepší spolupráci cvičitelů i trenérů, zejména rodičů a dětí, ale i o větší péči o společenské a kulturní
využití sokoloven.
Některé jednoty zasluhují zvláštní pozornost:
Jsou to Sokol Židlochovice, Sokol Silůvky, Sokol
Nové Bránice, Sokol Moravské Bránice, ale též Sokol Padochov, Veverské Knínice, a další. Celkový
výčet aktivních jednot přesahuje možnosti této
zprávy. O úrovni činnosti jednotlivých jednot jste
pravidelně informováni prostřednictvím Sokolského
zpravodaje, pokud nám dopisovatelé nebo vzdělavatelé pošlou do redakce potřebné informace a články.
V minulém roce byly navázány osobní kontakty
s několika osobnostmi z okruhu Výboru pro postavení pomníku Edvarda Beneše v Brně a dalších.
Několik slov závěrem:
Všem vzdělavatelům, cvičitelkám, cvičitelům, trenérkám, trenérům i činovníkům, kteří se jakkoli podíleli na kulturní, společenské a výchovné činnosti
i propagaci Sokola na veřejnosti srdečně děkuji. Prosím vás všechny o velkou snahu, laskavé jednání,
získání dalších (zejména mladších) členů pro aktivní
činnost. Prosím, nezapomeňte také oceňovat i činnost těch straších, kteří činnost pomalu končí, své
funkce předávají a možná čekají, že jim někdo přinese kytičku a podá ruku a řekne prosté „děkuji“.
Bez sokolského úsilí, vzájemného porozumění
a spolupráce, bratrských a sesterských vztahů a přátelství zůstaneme jenom na půli cesty.
Jaroslav Nešpor, vzdělavatel župy

Skladba KONTRASTY poprvé v Brně
Kontrasty – skladba, která byla vybrána za
ČOS na světovou gymnaestrádu v Lausanne,
bude poprvé předvedena na Sokolském Brně.
Bylo rozhodnuto. Vy – autorky budoucí skladby
– si s tím poraďte! Myšlenka skladby byla, hudba
také a nadšení dokázat to nám nechybělo.
V září 2009 jsme začaly s náborem cvičenců
a s představou, že 36 je málo a že pro předvedení
zamýšlené choreografie by snad stačilo 72. Nevěděly jsme, kde je vzít. Dohodly jsme se, že se
mohou hlásit přednostně páry, ale braly jsme
všechny zájemce. Oslovily jsme Prahu a nejbližší
okolí, ale nic moc se nedělo.
Pak nastal zlom. Jana a Milan Sobotovi ze sokolské župy Plzeňské, kteří založili TJ Sokol

v Horní Bříze a ve svém volném čase ještě studují
dvouleté studium na Trenérské škole FTVS, nahlásili 24 cvičenců. Samí mladí. Další ze studujících cvičitelek Jana Sklenářová z Tyršovy župy,
sama autorka sletové skladby, přihlásila 14 cvičenců. Když jsme k tomu přidaly cvičenky ze Sokola Kampa a přemluvily pár ostatních známých
cvičenek a cvičenců, věřily jsme, že 72 dáme dohromady.
Výsledkem našeho snažení je 88 žen a 60
mužů ze 14 žup. Na secvičné, které jsou minimálně jednou za měsíc, a bez kterých by cvičenci
nevěděli, jak dál, protože jsou součástí tvůrčího
vzniku skladby, jezdí z Plzně, Klatov, Kolína,
Českého Brodu, Jičína i z Třebíče.

Některé nácviky jsou celodenní, některé půldenní. Když na půldenní opakovací nácvik přijelo ve sněhové kalamitě, kdy bylo obtížné dostat se do Tyršova domu i pro cvičence z Prahy,
téměř 130 cvičenců, tušily jsme, že máme vyhráno. Aspoň co do počtu cvičenců, kteří to myslí
vážně a pro skladbu se nadchli.
K realizaci všech nácviků při tolika lidech je
potřeba zapojit i obětavce, kteří nenápadně pomáhají se vším okolo, kteří mají své úkoly
a hlavně jsou dostatečně samostatní. Patří mezi
ně např. Danka Absolonová, další z mladých studujících cvičitelek, Marcela Kostohryzová, zkušená cvičitelka ochotná dojet na nácvik i mimo
Prahu, Jiřinka Mičková s dokonale připravenými
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Významné dny a výročí
DUBEN
1840 – nar. br. Jindřich Dvořák, opoziční novinář, zem. poslanec, autor význ. díla Moravské
sněmování (1838-49), I. jednatel Sokola Brno I.
1890 – nar. br. Karel Sirotek, vzdělavatel Sokola Žabovřesky a Máchalovy župy, čl. předsednictva vzdělavatelského sboru ČOS, redaktor a sokolský autor, člen sokolského odboje. Popraven
v KT Mauthausen, školní rada in mem.
1900 – nar. br. JUDr. Prokop Drtina, tajemník
prezidenta Beneše, člen ileg. odboje. V zahr. exilu
politic. referent a spoluprac. prez. Beneše, účastník
SNP, XII. 1945 – II. 1948 ministr spravedlnosti, obhájce demokracie a práva. V březnu zatčen, odsouzen k 15 r. žaláře. 1960 amnestován. 1989 vyzn.
Řádem TGM II. tř. in mem. V Torontu vydány jeho
4 svazkové paměti. Byl členem Sokola Malá Strana.
1910 – nar. ses. Jaroslava Bajerová, sport.
gymnastka Sokola Brno I, čl. závodního družstva
ČOS, 1934 vítězného družstva na MS, 1936 OH
v Berlíně – družstvo ČOS stř. medaile. Členkou závod. družstva ČOS byla do r. 1947.
1940 – zemř. br. František Chmelík, gymn.
prof., cvičenec Sokola Pražského, cvičitel a místostarosta Sokola Brno I. R. 1883 zavedl – první na
Moravě – cvičení sokol. dorostu (bezplatné).
R. 1885 zvolen starostou Sokolské župní jednoty
moravské, později působil v Přerově a Kroměříži.
1960 – zemř. br. PhDr. Inocenc Bláha, sociolog, prof. MU, žák TGM, spoluzakladatel Masarykovy sociolog. společnosti, autor mj. Sociologie
společnosti. V Sokole Brno I činný ve vzdělávací
činnosti.
KVĚTEN
1900 – nar. br. MUDr. Vladimír Zapletal, vědec. prac., historic. publicista, autor I. dílu Dějin
Sokola Brno I.

1900 – nar. br. JUDr. Jaromír Appel, činovník
SBI, náměstek starosty, předseda právního odboru.
1940 – zemř. br. JUDr. Ladislav Pluhař, nám.
zemského hejtmana, účastník I. ileg. odboje, od
1918 člen Moravského NV, předseda Mor. zems.
výboru, zakladatel 4 elektrár. společností, iniciátor
výzkumu jeskyní Moravského krasu. Byl oddaným
vlastencem a šiřitelem sokolských myšlenek. Jeho
přičiněním byla založena řada sokolských jednot.
Od r. 1897 byl činovníkem SBI, od 1900 starostou
Sokolské župy Rastislavovy (nyní J. Máchala).
R. 1914 ve funkci čestného předsedy slavnostního
výboru Brněnského sletu přispěl k oddálení jeho
ukončení.
1980 – zemř. br. MUDr. Jan Bělehrádek,
prof. MU a UK, akad. funkcionář, odb. spisovatel
a publicista, čl. II. ileg. odboje, vězněn. Po válce
rektor UK, poslanec. Od r. 1949 v zahr. exilu, činný
v org. UNESCO aj. Od r. 1930 byl členem Sokola
Brno I.
1880 – nar. br. Jan Štursa, význ. sochař, žák J.
V. Myslbeka, prof. AVU v Praze, čl. ČAVU, 192224 rektor, zakladatel moderního českého sochařství, tvůrce sochy Raněný, portrét T. G. Masaryka,
sokolská díla: plakety, busty, sochy pro slety.
Připomínáme si 9. květěn 1915 – den hrdinného boje příslušníků roty NAZDAR u Arrasu ve
Francii – 112 našich legionářů – většinou členů Sokola Paříž, kteří obětovali životy za osvobození své
vlasti.
Před 85 lety byl v Praze slavnostně otevřen
Tyršův dům, řídící a školící středisko ČOS, založ.
1889.
Před 65 lety jsme se mohli po německé okupaci a po II. světové válce opět svobodně nadechnout. Sokolstvo postrádalo svých 20 tisíc
obětí.
(HŠ)

Cirkus Bumberto měl v Židlochovické sokolovně úspěch.

Šibřinky v Židlochovicích
s vzácnými hosty

Čas plyne velmi rychle – to si
uvědomujeme i při gratulacích
k jubilejím. Nedávno – a je to již
před pěti lety, jsme v tomto
Zpravodaji přáli Jarkovi k sedmdesátce. A co říct nyní? To,
co již bylo řečeno tehdy, že jeho
činorodost je stále obdivuhodná – že působil jako
cvičitel, náčelník jednoty, cvičenec VG, vzdělavatel župy, náměstek vzdělavatele ČOS. Jeho výrazná
aktivita v akcích, konaných v Tyršově klubu, účasti
na seminářích a konferencích k sokolské proble-

matice. Byl i moderátorem společenských akcí –
např. při shromážděních k výročím u Masarykovy
sochy. Nelze vše uvést.
Takže můžeme jen přát hodně zdraví a sil do
další činnosti.
Připomínáme rovněž další naše významné jubilanty. Ing. arch. Jaroslav Písařík se dožívá 80 let
a bývalý velmi úspěšný sportovní gymnasta, držitel dvou olympijských medailí Zdeněk Růžička
slaví pětaosmdesátku. Blahopřejeme.
předsednictvo župy Jana Máchala
Ing. Bohumír Stojar, starosta

Tradičně se koncem února uskutečnily v kulturním sále židlochovické sokolovny šibřinky. Letos již osmým rokem byly součástí sokolské veselice i masky, které se nesly v rázu „Ten umí to a ten
zas tohle“ (letos jich přišlo 34). Po celý večer vyhrávala kapela Raffael. Slavnostní zahajovací ceremoniál uvedl v masce lišáka již tradiční moderátor Olda Kahoun. Přítomné přivítal i starosta
města Vlastimil Helma, který ukázal, že má smysl
pro humor, neboť byl donucen moderátorem večera obléci také masku – helmu.
Součástí zahájení byla vystoupení některých
skupinových masek – nejpočetnější skupinové
masky v historii (13 osob) mateřské školky, cirkusu Bumbeto a skupiny Šum svistu. V soutěži
o královnu masek si rozdělili nádherné dorty pro
vítěze právě tyto tři skupiny (1. Šum svistu, 2. Cirkus Bumbeto, 3. Mateřská školka). Mezi dalšími
hosty večera byly i celebrity Martina Sáblíková či
Jarek Nohavica. Zajímavým zpestřením bylo vystoupení mistra České republiky v sekání sektů
Kamila Prokeše z Velkých Němčic, který ukázal
sekání několika zajímavými způsoby. Součástí
plesu byla samozřejmě i tombola, za kterou pořadatelé děkují všem sponzorům. Těšíme se na příští
ročník, který se odehraje v rázu: „Letem světem
filmovým plátnem.“
Za Sokol Židlochovice Olda Kahoun

seznamy, Milan Sobota, který nám „maluje“ na
počítači postavení cvičenců, Martin Soukup
a další. Práce pro silné muže zorganizuje náčelník Mirek Vrána. Tak přesto, že ještě neexistuje
„realizační tým skladby Kontrasty“, vše se dá
dohromady.
Skladba vzniká postupně a mnohdy se některé
prvky mění. Trpělivosti je potřeba na obou stranách. Jak na straně cvičenců, tak naší. Ale s úsměvem a dobrou náladou jde hned všechno lépe,
a tak jsme rády, že dobrá nálada převažuje a že
malé mráčky jsou hned zažehnány.
Ženám i mužům se líbí cvičební úbory a již
nyní věří, že se v nich budou cítit dobře. V tomto
„společenském oblečku“ si mohou vyjít i na ta-

neček. Také si tuto neděli při nácviku tanečku
ve skladbě užívali.
Všem se líbí i hudba Zdenka Bartáka, která se
často nedá snadno „napočítat“, za to, když tzv.
„vleze pod kůži“, každý ji cítí.
Helena Peerová, která při vytváření pohybů
a pohybových variací využívá i svých tanečních
zkušeností, spolupracuje se Zdenkem Bartákem
již podruhé a jeho hudba ji opravdu inspiruje.
Také spolupráce s ním osobně je výborná. Oba
se pohybují ve svém světě a hledají společnou
řeč.
Pohyby, které jsou někdy trochu netradiční
a které ze začátku budily nedůvěru, se už pomalu u cvičenců usazují. Tvorba skladby se

chýlí ke konci. Cvičenci pilně nacvičují, v některých tělocvičnách opakují každý týden.
V Praze je už jaro a do června nezbývá mnoho
času. Do dokonalého provedení nám ještě chybí.
Ale…
Nadšení cvičenců, radost, kterou dávají najevo, trpělivost při nácvicích, snaha a úsilí všech,
aby se vše podařilo a aby ukázali všem, co dokázali, je nepřekonatelné. Tak jako ve všech
skladbách se ukáže, že každý chce podat nejlepší výkon. Pokud se nám to nepodaří, jistě nám
chyby odpustíte. Poctivě se budeme snažit ukázat v Brně to nejlepší. Už se všichni těšíme.
za autorky a cvičence skladby
Kontrasty Anna Jurčíčková

PaedDr. Jaroslav Nešpor – 75 let
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Sokol Silůvky připravil skvělý
župní reprezentační ples
V sobotu 16. ledna 2010 uspořádal Sokol Silůvky
při příležitosti 100. výročí trvání místní jednoty
župní reprezentační ples. Úvodní slovo přednesl starosta Sokola František Jakš. Program zahájili mladí
členové Sokola pod vedením Ladislavy a Vlastimila
Praxových vídeňským valčíkem. Tanečníci sklidili
veliký potlesk. Vítaným zpestřením byly irské tance
v podání taneční skupiny Démairt Ymca z Brna. Závěr programu patřil manželům Novosádovým ze Sokola Nové Bránice a jejich profesionálnímu předve-

dení standardních tanců. K výborné zábavě přispěla
v průběhu celého večera hudební skupina Family
z Moravských Budějovic. Župního reprezentačního
plesu se zúčastnil starosta župy Jana Máchala Bohumír Stojar se sestrou Zuzanou Peckovou a starosta
s náčelníkem Sokola ze Střelic. Návštěvníci plesu si
ze Silůvek odnášeli nádherné pocity. Pořadatelům
patří za vysokou společenskou úroveň župního plesu
s vynikajícími ukázkami tance velký dík.
vzdělavatelka Blanka Altmanová

Mladí tanečníci ze Sokola Silůvky připravili návštěvníkům župního reprezentačního plesu nádherné zážitky.

Gymnastka Jana Komrsková se loučí
Sedmadvacetiletá nejlepší česká gymnastka posledních let Jana Komrsková ze Sokola Brno
I ukončila kvůli bolestem
zad aktivní kariéru. Účastnice olympijských her
2000 v Sydney a o čtyři
roky později v Aténách zanechává gymnastiky na
třetí pokus, dvakrát se po
odpočinku opět vrátila. Poprvé odešla od gymnastiky
po olympiádě v Aténách
a začala se věnovat skoku

Ve Znojmě jako
v pošťácké pohádce
O výtečnou zábavu se při tradičních šibřinkách pořádaných 11. února
TJ Sokol Znojmo postaralo 165 masek dětí a 70 rodičů. Tematikou šibřinek byla POŠŤÁCKÁ POHÁDKA.
Kostýmy pošťáků měly na sobě cvičitelky i pořadatelé. Děti měly kostýmy různorodé. Fotografie potvrzuje, že o dobrou zábavu nebyla
při „pošťáckých“ sokolských šibřinkách ve Znojmě nouze.

o tyči. Její atletická kariéra však kvůli problémům
s loktem trvala pouhý rok, po němž se opět vrátila ke
svému hlavnímu sportu. Podruhé se rozloučila před
více než dvěma lety, po několika měsících se však
rozhodla pro návrat a bylo úžasné, jak skvělých výsledků v četných mezinárodních startech zejména na
přeskoku, ale také na kladině a v prostných dosáhla.
Loni na podzim vyhrála přeskok na závodech Světového poháru v Osijeku a ve Stuttgartu. Nyní však
končí definitivně a roli hraje také skutečnost, že tomuto sportu se věnovala úctyhodných 22 let.
Vysokou a pohlednou českou gymnastickou jedničku Janu Komrskovou zdobily náročnost, technická vyzrálost a elegance.

Kočičí karneval
Je sobota 6. února 2010 krátce po poledni. V sále
SVČ Lužánky stojí všude krabice plné obrázků,
míčků, krepových papírů a různých tajemných pomůcek. Lidé kolem nich stále běhají, přehrabují se
v nich, něco tam hledají, vytahují a zase vrací zpět.
Jiní připevňují na stěny nafouknuté balónky, obrázky kočiček a pestrobarevné šňůry z krepových
papírů.
Na klavíru v rohu stojí obrovská mourovaná kočička a podobná šedá sedí vedle tomboly. Asi ji
hlídá, protože jsou tam pěkné výhry – od velkého
dárkového koše, který zdobí plyšová kočička a kočičí jazýčky, přes krásný dort ve tvaru kočičky, obrázky kočiček, tužkovníky s kočičkami, plyšové kočičky, knížky o kočičkách, kočičí pexesa po
obrázky nebo sladkou cenu útěchy. Zde se sluší poděkovat všem, kteří do tomboly jakkoliv přispěli,
ať hračkami koupenými nebo vlastnoručně vyrobenými.
A už přicházejí děti v kouzelných kostýmech
s pyšnými rodiči, babičkami i dědečky. Všechny
kostýmy jsou nádherné. Máme tu kočičky, princezny, víly, čarodějnice, rytíře, klokánky, policisty
a vojáky, motýlky, berušky, kouzelníky, pejsky,
medvídky, plamínek, kytičky a další. Přišla mezi
nás dokonce i malá nevěsta. Ve vchodu je všechny
vítá kočička Kitty, i když je jen namalovaná.
Začíná karneval, který pro děti připravila Sokolská župa Jana Máchala a Sokol Brno Žabovřesky.
Kočky Lenka a Jája se s dětmi přivítají, pozdraví se
s nimi a představí jim další kočičí pomocníky, bez
kterých by to prostě nešlo. Pak se všichni vrátí do
dětských let a společně s dětmi tancují, soutěží,
cvičí a hrají si.
Děti hledají myšku v sýru, kterým prolézají, soutěží, která myška má rychlejší nožky a bude dřív
v cíli, koulejí klubíčko do myšího domečku, stopují
zvířátka, pomáhají zvířecím miminkům najít maminky, připravují pro hladové kočičky talíře plné
dobrého jídla a skládají kočičí puzzle.
Kdo je právě unavený a odpočívá, může sledovat
kočičí promítání. Paráda! Všechny masky jsou odměněny jako nejkrásnější, z každé soutěžní disciplíny si děti odnášejí malý dáreček a nakonec dostanou diplom a kočičí dalekohled. Překvapením je
vystoupení malých mažoretek, které nám předvedly
pěkné svižné cvičení.
Kdo má chuť, může kdykoliv navštívit cukrárnu
U Marušky, která má pro všechny výborné zákusky,
čaj, káva a džus.
Na konci karnevalu jsme byli všichni unaveni,
ale spokojeni. Největší odměnou nám byla rozzářená očička a šťastné úsměvy dětí.

Brňanky potvrdily
dobrou formu
Ve sportovní hale Sokola Brno I se 8. března uskutečnil kontrolní závod vybraných českých gymnastek. V měření sil žen i juniorek potvrdily dobrou formu domácí sportovní gymnastky. Ženy:
1. Jana Šikulová, 2. Veronika Veisová (obě SBI),
3. Daniela Dubčeková (Bohemians Praha), 4. Alice
Jáňová, 5. Veronika Barešová, 8. Eva Verbová. Juniorky: 1. Petra Hedbávná, 2. Veronika Machátová
(všechny SBI).
(zh)
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