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NÁČELNICTVO INFORMUJE
Sokolská kapka krve
(Jan Nemrava, župní místonáčelník)
V rámci projektu „Sokolská kapka krve“, jenž má za cíl
motivovat k dárcovství krve, uspořádalo náčelnictvo naší župy
první společný sokolský odběr. Ten se uskutečnil na transfuzním
oddělení FN Olomouc dne 10. května loňského roku. Dopředu jsme netušili, jaký
ohlas akce bude mít, jestli vůbec nějaký. Na výzvu, kterou jsme poslali do našich
T. J. i cvičitelům, zareagovalo několik jednotlivců. Ne každému se zvolený
termín hodil, nebo jsme narazili na jiné, objektivní důvody, které zájemcům
mohli znemožnit dárcovství krve. Nakonec jsme se sešli před Transfuzním
oddělením ve dvou a oba jsme úspěšně absolvovali celý proces dobrovolného
dárcovství.
Těžko říct, jestli při tomto počtu dárců je možné akci hodnotit za úspěšnou,
v každém případě je smysluplná, a proto na příští pololetí nabízím nový termín
společného odběru v rámci projektu Sokolská kapka krve, a to v úterý 4. října
2016.
Půjdeme darovat krev do Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice
v Olomouci (FNOL) v úterý 4.10. Sraz bude v 8:30 hod. pod FN u tramvajové
a autobusové zastávky Fakultní nemocnice (ul. Brněnská) nad podchodem. Odběr
trvá i se všemi vyšetřeními přibližně 2 hodiny a na den odběru máte nárok dle
Občanského zákoníku na pracovní volno.
Krev můžou dát zletilí občané vážící minimálně 52 kg bez závažnějších
zdravotních omezení. 16 hodin před odběrem nejezte tučná jídla a nepijte alkohol,
3 hodiny před odběrem nekuřte. Podrobnosti, bližší informace o odběrech,
výhody pro dárce, parkování v areálu atd. hledejte na www stránkách
https://www.fnol.cz/transfuzni-oddeleni-pro-darce--sekce_434.html.
Noví zájemci o dárcovství krve nechť se, prosím, hlásí na níže uvedený
kontakt nejlépe do 28. 9. 2016, též rád zodpovím dotazy, zajistím hromadné
objednání atd.
Pravidelní dárci krve, pokud je tento termín pro vás možný, sami se
objednejte, dejte mi vědět, můžeme tam být společně.
Seznamte se s projektem a nahlaste mi do 20. 6. počet vašich odběrů
za letošní první pololetí, předám za župu info organizátorům.
Těším se na nové zájemce. Jan Nemrava (tel. 776361143, e-mail:
janemrava@seznam.cz )
Více o projektu Sokolská kapka krve zde:
http://sokol.eu/obsah/5488/sokolska-kapka-krve
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VZDĚLAVATELSKÉ INFORMACE
Výročí velkého muže našich dějin
(Vilém Klega, vzdělavatel Sokola Olomouc)
Na konec května připadlo 140. výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších
mužů našich novodobých dějin – Františka Palackého (14. 6. 1798 – 26. 5. 1876).
Tento významný učenec a politik, rodem Moravan z Hodslavic u Nového Jičína,
poznamenal svou vědeckou a veřejnou činností rozvoj českého národně
obrozeneckého hnutí 19. století tak výrazně a nezapomenutelně, že byl právem
nazván „otcem národa“.
Palackého život zásadním způsobem ovlivnilo několik skutečností. Na
začátku jeho životní dráhy to byla rodina, hlavně otec, evangelický kazatel,
učitel, ale též podnikavý obchodník, muž toužící po společenském vzestupu. Vedl
svého syna k pracovitosti, houževnatosti, cílevědomosti, zásadovému chování.
Následujícím určujícím vývojovým obdobím byl pak Palackého pobyt
v aristokratických rodinách v Prešpurku (dnešní Bratislavě), v nichž působil po
středoškolských studiích na Slovensku jako domácí učitel a vychovatel.
V tamních intelektuálních kruzích si osvojil společenskou zběhlost i obohatil
svoje vzdělání a všeobecný rozhled. Další stupeň jeho zrání představoval příchod
do Prahy, která ho silně přitahovala a kde našel místo archiváře v rodině starého
šlechtického rodu Šternberků. V Praze se pětadvacetiletý ambiciózní mladý muž
seznámil s Josefem Dobrovským, největším českým vědcem té doby, a pod jeho
vedením se „vyučil“ historickému řemeslu. Tato erudice rozhodla o tom, že
v roce 1831 byl jmenován zemským historiografem a pověřen sepsáním vědecky
koncipovaných dějin Království českého. A nezanedbatelnou skutečností v jeho
životě bylo také to, že se oženil s dcerou bohatého pražského advokáta a sňatkem
získal hmotné zajištění, a s tím i žádoucí nezávislost. To vše doprovázelo jeho
neobyčejné nadání, pracovitost, vnitřní ukázněnost, rozvážnost, vzdělanost,
kultivovanost, duchaplnost, sebevědomí a šarm.
Životním dílem Palackého, které se stalo vědeckou oporou politického
vystupování vůdčích představitelů českého národa, v Rakousku nerovnoprávného a nesvéprávného, se staly monumentální pětidílné „Dějiny národu
českého v Čechách a v Moravě“ dovedené k roku 1526. Dějinný vývoj našeho
národa Palacký prezentoval jako nepřetržité střetávání českého a německého
živlu na našem území. Za vrcholné období naší minulosti považoval dobu
husitskou.
V tzv. revolučním roce 1848 vstoupil Palacký, jako už uznávaná autorita,
do aktivního politického života. Stal se poslancem rakouského parlamentu –
Ústavodárného sněmu. V něm předložil návrh federativního uspořádání rakouské
říše, které by umožnilo plnohodnotný a rovnoprávný politický, kulturní
i hospodářský život všech národů tehdejšího rakouského státu, tedy i Čechů.
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Porážka revoluce a návrat panovnického absolutismu tento záměr zhatily. Ale
nové politické uvolnění v Rakousku na začátku 60. let 19. století přivedlo
Palackého znovu do čela snah dosáhnout národní rovnoprávnosti v Rakousku.
Neúspěšně. Zklamaný Palacký pak tento fakt vyjádřil proslulými slovy: „Byli
jsme před Rakouskem, budeme i po něm!“ K tomu došlo 28. října 1918.
Palacký byl skutečně mimořádnou osobností. Vyznačoval se organizačním
talentem (měl podíl na důležitých počinech, např. na zřízení Matice české
podporující vydávání českých knih, na vydávání českého naučného slovníku,
na vydávání Časopisu českého muzea a jiných aktivitách). Byl autoritativním
člověkem, vyznačoval se pevnými morálními zásadami a postoji. S tím souvisela
určitá jeho přísnost až pedantství. Veřejná činnost vyžadovala od něho pronášet
při různých příležitostech projevy. Nebyl však strhujícím řečníkem, mnohdy byl
naopak zdlouhavě hovořícím.
Když před 140 lety František Palacký zemřel, odešel v něm v historické
vědě i v politice mezinárodně známý a uznávaný reprezentant našeho národa. Byl
členem řady domácích a zahraničních vědeckých institucí a nositelem
významných řádů a vyznamenání. Od mladých let udržoval kontakty s mnoha
vlivnými lidmi doma i v zahraničí. Jeho pohřeb byl vlasteneckou manifestační
celonárodní tryznou s účastí desetitisíců lidí a významných zástupců života
politického, vědeckého, kulturního, spolkového.
Zdůrazněme závěrem náš olomoucký, specifický vztah k Palackému, to, že
naše druhá nejstarší česká univerzita, obnovená v roce 1946, nese od tohoto roku
ve svém názvu jeho jméno – Univerzita Palackého.
POBYT V PŘÍRODĚ

Župní kolo ZZZ - okresní kolo MS.
(Martina Michalíková, župní vedoucí PP, Alena Opluštilová, okresní vedoucí
CPP)
V sobotu 7. května 2016 se uskutečnilo župní kolo
Závodu zálesácké zdatnosti. Tentokrát se konalo, díky
zájmu ale i vstřícného postoje Tělocviční jednoty Sokol
Bělkovice-Lašťany, v pěkném prostředí bělkovického
koupaliště, jehož okolí nabízí takřka nevyčerpatelné
možnosti pro závod mládeže v přírodě. A jak už je naší
tradicí, i letošní závod se uskutečnil jako společná akce Sokolské župy
Olomoucké-Smrčkovy a Regionálního centra Sportu pro všechny Olomouc.
Jednalo se tedy o dva závody: sokolský "Závod zálesácké zdatnosti" a závod
České asociace Sport pro všechny "Medvědí stezkou".
Závodníci obou organizací běží a na výsledkových listinách jsou
vyhodnocováni jako jeden celek, ovšem postup do vyšších úrovní závodu (u ČOS
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na přebor ZZZ ČOS a u ČASPV na krajskou Medvědí stezku) se odvozuje pro
každou organizaci samostatně.
Když jsme v loňském roce zveřejňovali obdobnou zprávu, podlehli jsme
určitému mírnému optimismu - zdálo se, že se mezi jednotami po dlouholetém
období začíná opět zvyšovat zájem o tento závod v přírodě. Bohužel, naše naděje
se letos nepotvrdily. Celkový letošní počet závodníků 45 z obou organizací (21
z ČOS, 24 z ČASPV) je o pouhé 3 závodníky větší, než bylo loni, přičemž
celkový letošní počet šesti zúčastněných jednot (z toho 3 z jednot ČOS - Bělidla,
Bělkovice-Lašťany, Hodolany a 3 z jednot ČASPV - Příkazy, Olomouc Radost
a Olomouc město) je stejný jako loni. S tím rozdílem, že loni bylo zastoupeno 5
jednot ČOS. Takže - žádného zlepšení jsme se letos, bohužel, nedočkali, a otázka,
zda vůbec tento závod i nadále organizovat, trvá.
Na závěr: první tři hlídky z každé kategorie obdržely medaile a diplomy,
všichni účastníci pak pamětní list, drobný upomínkový předmět, oplatek
a minerálku a od domácích organizátorů z T. J. Sokol Bělkovice-Lašťany ještě
všichni závodníci dostali čokoládu. Počasí nám přálo, organizátoři ze Sokola
Bělkovice-Lašťany se postarali o dobré zázemí a všichni jsme se rozcházeli velmi
spokojeni.
Na tomto místě se patří poděkovat také všem cvičitelům, kteří se zhostili
role rozhodčích opravdu "na jedničku".

Z JEDNOT
115 let Sokola Hodolany
(Tomáš Labounek, starosta Sokola OlomoucHodolany)
Dne 10. března 2016 tomu bylo přesně
115 let od vzniku sokolské jednoty OlomoucHodolany. Naše jednota si toto významné
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datum připomněla 8. března v hodině cvičení našich nejmladších sokolů. Na naši
oslavu přišla sestra Barbora Mozoličová ze Sokola Bělidla a pan Mgr. Miroslav
Palát, ředitel místní školy Řezníčkova, ve které cvičíme.
Zahájení oslavy začalo napochodováním Sokolské stráže s historickými
prapory Sokola Hodolany. Po zaznění sokolských písní a české státní hymny
odstupující bratr starosta František Hansman povyprávěl o historii naší jednoty
v době, kdy naše jednota vznikala. První starostou byl Tomáš Mačák a naše
jednota vznikla v hostinci U Mačáků. Tomáš Mačák byl rovněž prvním
a posledním starostou města Hodolan. Naši bratři se zúčastnili už v roce vzniku
jednoty IV. Všesokolského sletu. Br. Hansman připomněl také nelehkou dobu,
kdy po revoluci v roce 1990 Sokol Hodolany znovu mohl vzniknout. Bohužel na
majetek, který nám nebyl nikdy vrácen, ani na neuvěřitelný počet členů naší
jednoty, který se pohyboval kolem 700 členů (Sokol Hodolany byla druhá
nejpočetnější jednota naší župy), můžeme jen vzpomínat.
Ale i v dnešní době má Sokol Hodolany co nabídnout. Cvičíme předškolní
i školní děti, máme pravidelné cvičení mužů. Velká část členů Sokolské stráže
jsou členové z Hodolan. V naší
jednotě si pravidelně připomínáme
události 8. května, oslavy výročí
vzniku republiky. Se sesterskou
jednotou Bělidla organizujeme pietní
akci, Památný den Sokolstva.
V prosinci za dětmi vždy přijde
Mikuláš, nechybí tradiční hra Hledání
pokladu. V létě jezdíme na výlety.
V roce 2012 se naši tři bratři
zúčastnili XV. Všesokolského sletu
v Praze.
Po dětském cvičení, kdy nám děti v rámci oslav 115. výročí vzniku naší
jednoty předvedly, co se nového naučily, se dostalo i na to, na co se asi děti těšily
nejvíce - na krásný sokolský dort, který symbolizoval náš prapor. A tak jsme
mohli sladce ukončit naší oslavu.
Turnaj „Člověče, nezlob se!“ v Křelově
(Kateřina Špundová, náčelnice T.J. Sokol Křelov)
Dne 19. 3. 2016 se uskutečnil v křelovské sokolovně již druhý ročník
turnaje ve hře „Člověče, nezlob se!“
Na začátku turnaje proběhlo zahájení Katkou Špundovou, náčelnicí jednoty,
a Pavlem Hájkem jako vrchním rozhodčím celého turnaje. Po uvítání návštěvníků
a hráčů jsme vysvětlili pravidla a rozlosovali se ke stolům.
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„Člověče, nezlob se!“ je sice dětská závodivá hra pro dva až čtyři hráče,
hrát ji mohou ale i dospělí, což se i v Křelově stalo. Celkem bylo 32 hráčů
a z toho bylo 9 dospělých a 23 dětí.
Hrálo se u osmi hracích stolů po čtyřech hráčích, kdy každá hra byla
ohraničena 20 minutami a poté se určilo pořadí jednotlivých hráčů u stolu.
Pak Pavel určil, kdo s kým bude hrát podle svého klíče (postupový pavouk).
Úkolem každého hráče tedy bylo projít co nejrychleji se svými figurkami
po směru šipky celou cestu až na cílová pole, tj. do domečku, a získat tak svůj
postup do dalšího kola. Všichni hráči se do hraní vrhli s tou správnou vervou
a někteří i s nelítostí soupeřů, a tak se vyhazovalo „ostošest“ .
Těmi nejlepšími se stali: Renata
Pokorná, Kateřina Matějová, Jana
Kratinová a Svatava Spurná.
Po celou dobu turnaje se o hráči
i diváky staraly Naše aerobičky
(kelišky) J. Palínková, K. Peřinová
a p. Zamykalová v našem obchůdku
s občerstvením, za což jim mockrát
děkujeme.
Děkujeme všem účastníkům za
krásně strávené odpoledne a budeme se těšit na další ročník tohoto turnaje. Více
foto na http://sokolkrelov.rajce.idnes.cz/Turnaj_Clovece_nezlob_se_2016.
Memoriál Vojtěcha Vyroubala v Křelově.
(Dana Bernatíková, místostarostka T. J. Sokol Křelov)
Letošní ročník proběhl v neděli
dopoledne 8. května 2016. Počasí nám
přálo, a tak na připravené běžecké tratě
mohli vyběhnout běžci, kteří se
registrovali do jednotlivých kategorií
od benjamínků, kteří běželi 100 m,
mladší žáci a žákyně 400 m, starší žáci
žákyně 800 m,
dorostenci
a
ženy 1500 m a v hlavní soutěži muži vyběhli na trať o
délce 3 000 m. Závodníků bylo registrováno 42
a celkem se akce zúčastnilo kolem 80 lidí.
Pro účastníky jsme připravili malé občerstvení:
ovoce a pití, děti si vybíraly z hromady tetovaček. Po
doběhnutí a vyhodnocení pořadí první tři obdrželi
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medaile, diplomy a ještě něco na památku ve formě dárečku. Vítězové kategorie
Ženy a muži obdrželi putovní pohár starosty jednoty. Byla vyhlášena i kategorie
maminek s kočárky, závodu se zúčastnily „Kmotřenky“ bez rozdílu věku. Všichni
se dobře bavili, děti se proběhly a nedělní dopoledne uběhlo tak, aby všichni stihli
i oběd.
Den dětí v Křelově - dobývání pevnosti na ostrově
(Jindřich Dvořák, cvičitel ml. žáků T. J. Sokol Křelov)
Přešel rok a my jsme zase začali s děvčaty z Kaštánku (rodinné centrum) plánovat
oslavu Dne dětí. Z minulého roku jsme měli výbornou zkušenost, že se do oslavy
zapojily všechny spolky v obci. Hledali
jsme téma, a když už máme u nás rybník
s ostrůvkem, rozhodli jsme se, že nejlepší
budou námořníci a vodní bitva. Spolkům
jsme také navrhli stanoviště s tématikou
vody, a v sobotu 28. 5. 2016 se tak na
břehu rybníka objevila stanoviště seniorů,
hasičů, Kaštánku, rybářů a myslivců.
Organizaci hlavního bodu programu,
dobývání ostrova, si vzali pod křídla
Sokoli.
Všichni měli práci s přípravami a my Sokoli jsme se rozhodli, že postavíme
na ostrůvku i hrad. Výrobu hradeb si vzal na starost David Šafář a Jindra Dvořák.
V sobotu ráno jsme už montovali na ostrově středověké hradby. Jako střelivo
jsme zvolili vodní bomby. Při této práci nám hodně pomohli Dan a Gábina
Šafářovi, Vojta Pelc a Michal Kratina se svým kamarádem.
Děti si mohly přinést ještě stříkací pistole a s rodiči postavit nebo sehnat
netradiční plavidlo, se kterým by se mohly zúčastnit bitvy. Měli jsme obavy, že
lodí bude málo, ale nakonec „plavební kancelář“, kde úřadovala admirálka Magda
Dittmerová, přijala přihlášky od celkem jedenácti plavidel.
Když si děti obešly jednotlivá stanoviště, dostaly vzpomínáček a nastala
chvíle pro hlavní bod programu. Na březích už čekalo mnoho diváků, napočítali
jsme jich asi 200. Díky
pečlivým seniorkám
také víme, že se akce
zúčastnilo 120 dětí. Po
přečtení úvodního příběhu zahřměla dělová
salva a všechny lodě
vypluly k dobytí ostrova. Bitva byla nelí8

tostná, mokří byli všichni v lodích i stateční obránci ostrova, ale nakonec se
všichni zase zkamarádili a nedošlo k žádným ztrátám na životech. Po celou dobu
se o občerstvení staral výbor našeho sokola a podle vyjádření účastníků bylo
všechno výborné.
Jsem rád, že u nás snad vznikla nová tradice, kdy se podílí všechny obecní
spolky na společné činnosti. Děkuji všem, prožil jsem úžasnou sobotu.

RŮZNÉ
Sokolské kroje na Ivančeně
(Tomáš Labounek, starosta Sokola Olomouc-Hodolany)
Dne 23. dubna 2016 jsme se s bratrem Jirkou Vymlátilem ze Sokola
Olomouc Nové-Sady vydali na Ivančenu. Ivančena je kamenná mohyla
v Beskydech mezi Malchorem a Kykulkou, pod vrcholem Lysé hory. Mohylu
založil 30. oddíl Junáka z Moravské Ostravy 6. října 1946 na památku pěti členů
„Odboje slezských Junáků“, kteří
byli 24. dubna 1945 popraveni v polském Těšíně na židovském hřbitově.
Mohyla
je
v
současnosti
symbolem vlastenectví, statečnosti
a přátelství. Zabírá asi 40 metrů
čtverečních a 195 metrů krychlových.
Sahá do výšky 4 metrů. Do roku 1989
byla mohyla i symbolem odboje proti
nesvobodě. V době komunismu k ní
dělali pochody turisté, skauti a v době
ilegálního skautingu i trempové. V minulém režimu byly Pochody
sledovány státní bezpečností.
Každý rok se zde skauti a trempové setkávají vždy okolo 24. dubna. Jelikož
letos to bylo přesně 70. let od
popravy bratrů skautů, bylo setkání
skautů
a ostatních opravdu velké a naposled
bylo možné mohylu vidět v původní
podobě, protože se ihned po této akci
začala opravovat.
Již na nádraží, kde jsme
potkávali bratry skauty, panovala
přátelská a veselá atmosféra. Jelikož
jsme byli v sokolských krojích
9

a některé skauty jsme dokonce už i znali, probíhalo vzájemné focení
a živá zábava a cesta nám příjemně utíkala. Na vrcholu mohyly bylo něco kolem
2000 lidí z celé republiky a probíhala zde pieta za popravené skauty. Bylo to
velmi důstojné. Pociťovali jsme skutečnou hrdost. Příjemně mě překvapila velká
disciplína a ukázněnost skautů a to, že skoro každý skaut měl na sobě kroj. Dva
starší skauti, které jsme tam potkali, nám vyprávěli, jak je zde za komunistické
totality STB rozháněla a všemožně jim znemožňovala uctít popravené skauty. I
tohoto pietního místa jako i skautské myšlenky se komunistická diktatura bála.
Pointa a samotné uctění mohyly je taková, že každý, kdo přijde, přinese
nějaký kámen, který přidá k mohyle. I my jsme přinesli kámen z Hodolan od řeky
Bystřice. Za těch 70 let, co zde mohyla stojí, je to obrovská kamenná hromada.
Byl to hezky strávený den s milými lidmi a jsme moc rádi, že jsme uctili skauty a
jejich statečný odboj.
Tenisti Sokola Bělidla zahájili novou sezónu turnajem ve čtyřhrách.
(Věroslav Kotík, člen ORT Sokola Olomouc-Bělidla)
Tenisti provozují svůj sport od jara do pozdního podzimu. Na jaře je vždy
potřeba tenisové kurty upravit, odstranit nečistoty, navézt novou antuku
a válcovat a kropit pořád dokola,
aby byla hrací plocha co nejtvrdší.
Při této činnosti se u každého
oddílu
ukáže
soudržnost
a obětavost členů, a včasné
zahájení sezóny je vizitkou každého
tenisového spolku. V letošním roce
právě naše kurty patřily mezi
nejrychleji
upravené
kurty
v Olomouci.
Na úvodní brigádě v sobotu 2. dubna 2016 se sešlo 25 členů oddílu
rekreačního tenisu Sokola Bělidla. Kurty byly kompletně upraveny včetně
navezení antuky a následující dva týdny byly potom trvale válcovány a kropeny.
Už v sobotu 16. dubna 2016
byly na kurtech odehrány
první zápasy.
Pro
nejaktivnější
brigádníky se tradičně pořádá
tenisový turnaj ve čtyřhrách.
Tentokrát se nás ve středu 20.
dubna sešlo 14, abychom
turnajem
zahájili
letošní
sezónu. Celodenním pohoštěním na toto klání přispěl
10

Sokol Bělidla. Tenisti byli rádi za dobré jídlo a pití, ale ještě více je hřálo, že už
jsou kurty v provozu a že i výbor jednoty oceňuje rychlost, s jakou to bylo letos
uděláno.
Po počátečním posilnění bylo provedeno rozlosování dvojic, které budou
hrát spolu. Sedm dvojic se utkalo v turnaji na jeden set - každý s každým. Hrálo
se na obou kurtech, ale i tak, vzhledem k celkovým 21 zápasům, se hrálo celý
den. Naštěstí počasí bylo teplé a slunečné. Projevy nadšení střídaly projevy
zklamání, ne každý má na začátku sezóny optimální formu. Zápasy však byly
velmi bojovné, žádný neskončil 6:0 a bylo odehráno i několik tiebreaků.
Výsledek není v prvním turnaji nejdůležitější, přesto je třeba zmínit, že
o vítězství bojovaly páry s hráči, kteří již několikrát obsadili na našich turnajích
přední místa. Vítězem se stala dvojice Jiří Jančář a Jan Pátek, která neprohrála
jediné utkání. Až do posledního vzájemného střetnutí byla bez porážky i dvojice
Petr Hroch, Martin Roško. Rozhodující utkání vyhráli vítězové turnaje 6:1!
Na třetím místě se umístila dvojice Bartošek a Lexmaul. Po skončení turnaje byly
vítězům předány hodnotné ceny.
Turnajové klání se vydařilo jak počasím, tak sportovními výkony i dobrou
náladou. Po skončení zápasů ještě někteří tenisté dlouho rozebírali své nevyužité
šance, při čemž se dojedlo občerstvení, které bylo dobré a bylo ho dost. Prostě
byla to bezvadná akce.
Za zajištění turnaje patří dík hlavnímu pořadateli br. Jirkovi Jančářovi, a také
výboru T.J. Sokol Olomouc-Bělidla, který turnaj materiálně podpořil.
Bělidla Open 2016
(Robin Brož, Aleš Houserek - účastníci turnaje a členové oddílu rekreačního
tenisu na Bělidlech)
Dne 21. 5. 2016 proběhl již tradiční tenisový turnaj ve čtyřhrách, který
pravidelně organizuje oddíl rekreačního tenisu Tělocvičné jednoty Sokol
Olomouc-Bělidla.
Po vřelém přivítání všech členů jsme se
pustili do losování dvojic. Celkem se turnaje
zúčastnilo 9 párů, které byly rozděleny do dvou
základních skupin. Ve skupinách se losované
dvojice vzájemně utkaly v zápasech systémem
hry - každý s každým na jeden zkrácený set
(kdy pro začátek setu byl stanoven stav 2:2
a v případě stavu 6:6 hra pokračovala do
tiebreaku, který se hrál do 7). Díky skvěle
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připraveným kurtům předváděli naši borci své maximální výkony, které mnohdy
vyústily do dramatické koncovky. Všechny zápasy však probíhaly v přátelském
duchu, se vzájemnou úctou k soupeři a hlavně v duchu fair play.
V průběhu skupinových bojů jsme nasávali energii z krásného slunného dne
a bohatého občerstvení, které opět nezklamalo. Vzájemné zápasy ve skupině nám
po součtu bodů poodhalily následující průběh turnaje: Po bojovném čtvrtfinále
dále postupovaly dvojice Husička - Jemelka (A1) a Opletal – Bartošek (B2), dále
dvojice Fiala - Hroch (A2) a Buda – Karbula (A4). Zápas o 3. místo dotáhla
do vítězného konce dvojice Husička - Jemelka .
Třešničkou na dortu bylo závěrečné finálové utkání mezi dvojicemi Opletal
– Bartošek a Fiala - Hroch, kdy po velké bitvě zvítězila druhá ze zmíněných
dvojic, Fiala - Hroch.
Nádherný sportovní den byl završen vyhlášením vítězů a předáním
hodnotných cen. Poté se otevřel prostor pro diskusi a rozebrání jednotlivých fází
turnaje. Všichni zúčastnění dostali zaslouženou odměnu v podobě teplé večeře
a výtečného zlatavého moku. Troufáme si říct, že akce se všem účastníkům líbila
a těšíme se na další tenisovou akci v našem skvělém oddílu.

Na závěr je potřeba poděkovat hlavnímu organizátorovi této skvělé akce br.
Jirkovi Jančářovi, a také výboru T.J. Sokol Bělidla, který akci materiálně
podpořil.

Jak si představuji práci cvičitele
(Luboš Toušek, člen redakční rady Župního zpravodaje.)
Dalo by se říci, že jsem celoživotně zaujatý prací cvičitele, zejména
cvičitele mládeže, zejména se zaměřením na pobyt v přírodě.
Není tedy divu, že za ty roky (a že jich už je pěkná řádka) jsem pochytil
řadu zkušeností, poznal jsem mnoho lidí tak říkajíc "z branže" a mezi nimi si čas
od času vytipoval i jakési své následovníky. Některé mé tipy mne zklamaly,
některé naopak potěšily a na některé dodnes vzpomínám s uznáním, ba co více 12

spolupracuji s nimi a dívám se na ně s krásným pocitem (nechci být patetický, ale
jinak to asi nejde), že "žák přerostl svého učitele".
Mezi ty naposled jmenované bezesporu patří i br. Jindra Dvořák ze Sokola
Křelov. Je už to několik desetiletí, kdy jsme ho na jakémsi doškolení cvičitelů
pobytu v přírodě "objevili", a už tehdy jsem si řekl - to je jeden z těch pravých. A
nezklamal jsem se. Od té doby jsem s Jindrou prožil řadu akcí, seděl u řady
táborových ohňů, spolu jsme organizovali řadu okresních a pak župních závodů
v přírodě..., prostě "dnes a denně" si uvědomuji Jindrovy cvičitelské kvality.
Co mne přimělo k zapsání těchto mých postojů k Jindrovi Dvořákovi na
papír? Jeden krátký videozáznam. No, nedivte se. Vy, kteří si v tomto čísle
Župního zpravodaje přečtete článek o námořní bitvě v Křelově, vězte, že článek
a pár fotografií (i když obojí velmi zdařilé) zdaleka nenahradí zhlédnutí
videozáznamu z této bitvy, který mi Jindra poslal. Tam opravdu, v pozadí
s Jindrovým hlasem, který všechno organizoval, pocítíte to nadšení všech
zúčastněných dětí. Ostatně Jindrova závěrečná věta "Děkuji všem, prožil jsem
úžasnou sobotu", mluví sama o sobě.
I já jsem, alespoň částečně prostřednictvím videa, tyto pocity prožil.
Ostatně můžete i vy, naši čtenáři, otevřete-li si tuto webovou stránku https://www.youtube.com/watch?v=5FPYinK1kKI.
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Česká obec sokolská se věnuje výchově harmonické
osobnosti po stránce tělesné i duchovní a klade přitom
důraz na stránku mravní. Cílem je zdraví a prostředkem je
sokolská všestrannost se širokou nabídkou sportů.
Sokolskou myšlenku nabízí ve prospěch naší demokratické
společnosti i k mezinárodní spolupráci.
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