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NÁČELNICTVO INFORMUJE
Župní přebor v rekreačním volejbalu smíšených družstev 4. června 2016
v Hnojicích
(Svatopluk Sladký, Aero Zelená Voda - Nové Sady)
Asi jen málo lidí ví, kde obec Hnojice leží. Je to víska mezi Šternberkem
a Litovlí. A právě v této obci se uskutečnil župní přebor sokolských smíšených
volejbalových družstev. V areálu T.J. Sokol Hnojice jsou k dispozici kromě
antukového hřiště i tělocvična, fotbalové hřiště a venkovní posezení s klubovnou.
Úžasné prostředí i počasí dokreslovalo skvělou atmosféru turnaje, kde si zahráli
ženy i muži, mladší i starší, hráči méně i více zkušení. Jednoduše jsme si zahráli
všichni, co jsme chtěli hrát. A to je důležité.
Hra probíhala ve dvou skupinách, kde jedna hrála v tělocvičně a druhá na
antuce. Titul „Přeborník župy“ získalo družstvo Aero Zelená Voda – Nové Sady.
Konečné pořadí:
1. Aero Zelená Voda – Olomouc - Nové Sady
2. Velká Bystřice II
3. Hnojice
4. Velká Bystřice I
5. Tragedas - Hnojice
6. Ultrassmečka – Olomouc Nové Sady
7. Křelov
8. Nové Sady „A“ – Olomouc – Nové Sady

Děkujeme organizátorům,
kteří připravili hřiště, okolní
green i celou realizaci turnaje,
Skvělá práce.
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Vzpomínka na Vojtu Jakšu
(Blanka Planičková, členka náčelnictva Sokolské župy Olomoucké-Smrčkovy)
V sobotu 10. září 2016 jsme se se členkami župního náčelnictva a ostatními
hosty zúčastnili již 4. ročníku pochodu v Bílé Lhotě k pomníku cvičitele Vojtěcha
Jakši, který před 5 lety tragicky zahynul. V místě nehody místní sokolové
vybudovali na Vojtovu památku krásný pomník.
Společně jsme u pomníku zapálili svíčky.
Cvičitelé z Bílé Lhoty pro všechny příchozí
připravili vycházku krásnou okolní přírodou
s možností návštěvy místní jeskyně. Na hřišti na
nás čekalo bohaté občerstvení.
Den v Bílé Lhotě jsme si po roce krásně užili
a na Vojtu společně zavzpomínali. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte na Vojtu s námi.

POBYT V PŘÍRODĚ
Desáté výročí táborů R + D
(Jindřich Dvořák - jeden z organizátorů táborů R + D Sokola Olomouc-Bělidla)
Na letošní rok nám připadlo výročí, kdy jsme se s Radkou Losertovou,
členkou Sokola Olomouc-Bělidla, domluvili,
že budeme pod hlavičkou bělidelského
Sokola dělat tábory pro rodiče s dětmi. Vždy
jsme měli plány se Zdenálem Burdou
a Martinou Michalíkovou, že by se měly na
té „naší“ louce dělat i tyto tábory. Je to už
deset let, co jsme se do toho pustili a Radka
už v březnu rozesílala pozvánky bývalým
účastníkům a kamarádům na letošní 6.
červenec, na který jsme naplánovali naše
výroční setkání.
Mé postřehy z tohoto dne? Bylo
úžasné sledovat letošní účastníky, jak se
chtěli
prezentovat
návštěvníkům
a kamarádům. Dospěláci si připravili krásné
divadelní pásmo. Letošním tématem byl
„Pohádkový les“, takže zvítězila pohádka
„O Sněhurce“ ve speciálním podání. Děti si
připravily písničky a nachystaly si
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i pohoštění pro návštěvníky. Byly to na lístku podávané, úžasně upravené lesní
maliny. Součástí programu bylo i vystoupení jednoho z prarodičů, který měl se
svou hrou na banjo velký úspěch.
Setkání se vydařilo. Louka a celá stanová základna sálala bezvadnou
kamarádskou atmosférou díky lidem, kteří spolu chtěli být a rádi se viděli. Jsem
rád, že pozvání přijal i starosta jednoty Sokol Olomouc-Bělidla br. Luboš Toušek,
náčelnice Martina Michalíková a náčelník Zdeněk Burda. Přijelo taky hodně
kamarádů, prarodičů a účastníků bývalých táborů.
Na závěr ještě jeden postřeh. Vítal jsem se s klukem, který na naše tábory
jezdil, když byl malý. Teď byl vyšší než já.

Z JEDNOT
Přídědinský tábor 50+, Křelov 2016
( Jaroslava Novotná, cvičenka a účastnice tábora)
Po úspěšném loňském přídědinském táboře pro děti se Sokol Křelov
rozhodl uspořádat podobný tábor pro seniory s názvem „Přídědinský tábor 50+
Křelov 2016“, a to ve dnech 2. – 4. 6. 2016.
Účastnilo se jej 10 žen a 2 muži, každý dostal vytištěný program – denní
rozvrh včetně jídelního lístku.
V dobré náladě a plném očekávání jsme se ve čtvrtek 2. 6. 2016 sešli
v sokolovně. Na sále proběhly seznamovací hry a soutěže. To vše pod vedením
bratra Jindry Dvořáka a sestry Magdy Dittmerové, kteří nás provázeli po celé tři
dny.
Po občerstvení a dobré svačině jsme se odebrali do útulnějších prostor
sokolovny – do tzv. pekla, kde jsme si korálky dozdobili slaměné klobouky.
Pak na hřišti následoval turnaj v petangue. Jedno družstvo byli Draci, druhé
si zvolilo název Klubíčka. Bylo smíchu a radosti, někteří to hráli poprvé, a k tomu
nám krásně svítilo sluníčko.
Po dobrém obědě jsme jeli do Litovle na exkurzi pivovaru. Cestou byl
vymyšlený pokřik na uvítanou: „Pivovarská padesátka ve čtvrtek nás všechny
láká“! Exkurze byla zajímavá, na ni navazovala ochutnávka piva, což se nám
líbilo.
Druhý den po rozcvičce a svačince jsme hráli společenské stolní hry, ale
hlavně jsme si každá na černá trička přes šablonu nastříkaly barvou na textil
název Kmotřenky a dozdobily přes další šablonky květinky a srdíčka. Našim
dvěma ochráncům opačného pohlaví jsme vyrobily trička s názvem Security
s obrázkem lva.
Korunou byly pionýrské šátky. Někteří si vzpomněli i na pionýrský slib, ale
hlavně jsme se vydali, držíce se za lano, jako děti ve školce k místní základní
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škole dětem pod okna zazpívat Pionýři, pionýři, malované děti,…. Děti byly
v oknech, dívaly se nechápavě, ale radostně. Jak jsme se další den dozvěděli,
jedna dívenka znalá věci musela ostatním spolužákům a zejména paní učitelce
vysvětlit, o jakou akci se jedná.
Po obědě následoval polední odpočinek, který byl zpestřen pohádkou
pro dospělé, kterou nám vybral a sám přečetl oblíbený bratr Jindra.
Netroufám si ani napsat, čím vším měla vybavený batůžek od svých dcer
jedna naše účastnice, kdyby se náhodou cestou někde zdržela. Obsah vyvolal
rozruch a obrovský smích, bylo to velmi vtipné a nápadité.
Odpoledne jsme byli zase zvědaví a plní očekávání, co nám asi pozitivního
přinese podle programu „veselé skotačení“. Velmi milé bylo zjištění, že nás paní
cvičitelka Zumby Jana Pelcová naučí kroky country a vůbec, že tak prožijeme
hezké odpoledne s hudbou a tancem.
Náš třetí a poslední den – sobotní – byl cyklovýlet. Ráno v 8:15 hodin
po rozdání svačinky a pití – pitný režim byl důsledně dodržován po celou dobu –
jsme společně odjeli cyklostezkou přes Břuchotín a Skrbeň do Horky nad
Moravou na Sluňákov. Prý byl na nás pěkný pohled, černá trička, červené
pionýrské šátky a pěkně jsme šlapali jeden za druhým. Jeli jsme kolem domu
jedné naší cvičenky, která se kvůli oslavě 70. narozenin nemohla zúčastnit, tam
byla krátká zastávka, zazpívali jsme jí před domem a pokračovali v cestě. Prostor
za Sluňákovem, vlastně park, byl s komentovanou prohlídkou. Nejvíce se nám
líbila "loď" (zděná stavba připomínající loď) od Františka Skály, v níž se skrývá
neobvyklá klášterní bylinná zahrádka a venkovský dvorek. Byla to oáza klidu
a pohody.
Po dvouhodinové prohlídce dalších pozoruhodností v parku jsme odjeli
do Hynkova na předem domluvený oběd do zahradní hospůdky „Pod sépkó“.
Posedělo se, zajeli jsme se ještě podívat ke splavu a kolem 15. hodiny jsme vyjeli
k domovu.
S táborem byla velká spokojenost, bohaté zážitky, nadšení i pro příští rok.
Byly to krásné, bezstarostné dny, které jsme si všichni užili.
Chválíme všechny ty, kteří nám akci připravili - Jindru i Magdu. Nebyly
žádné prostoje, vše na sebe harmonicky navazovalo. Tímto jim moc děkujeme.
Ještě v pondělí při našem cvičení nám byly Jindrou a Magdou rozdány
medaile a různé drobnosti. Proběhlo zhodnocení a byly vítány nápady pro další
rok.
Akce pro děti a rodiče u nás v Sokole Velká Bystřice
(Jaroslava Pechová, cvičitelka T.J. Sokol Velká Bystřice)
22. května 2016 – závody kol, odrážedel a koloběžek
Už třetí ročník závodů kol, odrážedel a koloběžek se konal v neděli 22. 5.
2016 ve Velké Bystřici. Tato sportovní akce pro děti probíhala v zámeckém parku
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a jeho blízkém okolí a zorganizovala ho již
tradičně T.J. Sokol Velká Bystřice. Počasí se
vydařilo a sluníčko vylákalo po jaru a zimě
k závodění a zábavě 80 dětí! Největší
počet malých závodníků byl v kategoriích do
pěti let, a to jak v plastových, tak kovových
odrážedlech, tak v kategorii kol. Umístění na
stupních vítězů bylo obzvláště u těchto
kategorií opravdu zasloužené, protože starty
probíhaly
kvůli vysokému
počtu
závodníků vícekrát a z prvních třech
postupujících vzešli pak vítězové. I starší
děti si zdatně zazávodily na kolech
a na koloběžkách a zdárně dojely do cíle.
Jízdu na koloběžce si mohli vyzkoušet
i ostatní účastníci závodů a půjčit si od
olomoucké firmy Rideon různé druhy
koloběžek. Bylo úžasné pozorovat zapálení dětí, které do závodů daly veškeré
své síly, a také rodičů, kteří své malé
závodníky
hlasitě
povzbuzovali
a doprovázeli na trase. Pro některé děti to bylo jejich vůbec první seznamování se
se závody, některé už byly známými tvářemi a zkušenými závodníky.
Všichni si zaslouží velkou pochvalu za to, že se závodů zúčastnili, užili si
příjemné odpoledne a získali zkušenost, která se
jim do života bude určitě hodit. Nemělo by se
zapomínat, že jakýkoliv druh sportu, ať už jízda
na kole, koloběžce, odrážedle, atletika,
gymnastika nebo jakýkoliv jiný sport, by měl
být pro děti i dospělé přirozenou radostí
a každodenní součástí jejich života. Ještě
jednou moc děkujeme všem za účast a také za
velkou podporu všem partnerům závodů!
11. června 2016 – Běžecký závod Runtour 2016 v Olomouci
Děti z T.J. Sokol Velká Bystřice se pod
vedením cvičitelek Petry Mikulkové a Veroniky
Jaklové vydaly na běžecký závod Runtour 2016,
který se konal ve Smetanových sadech
v Olomouci. Závodu se zúčastnili Míša
Režňáková, Terezka Maňasová, Terezka Peřinová,
Naďa Spálená, Saša Spálený, Anička Malinová.
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RŮZNÉ
Volejbalový turnaj o pohár starosty obce Křelov-Břuchotín
(Jiří Vejmelka – vzdělavatel T.J. Sokol Křelov)
Ve dnech 2.- 4. září 2016 se v obci Křelov – Břuchotín konaly tradiční
hodové slavnosti. Ke slavnostnímu a důstojnému průběhu přispěly kromě mnoha
jednotlivců také všechny spolky v obci. I naše sokolská jednota se aktivně
zapojila. Kromě výpomoci při zajišťování drobných akcí, kdy je potřeba každé
ruky, uspořádali jsme v sokolovně již po několikáté turnaj amatérů ve volejbale
„O pohár starosty obce Křelov – Břuchotín“.
Turnaj se konal v sobotu 3. září
2016 od 9.00. Původně bylo plánováno
pět až šest družstev, ale nakonec
přijela jen družstva čtyři. Naše
sokolovna není moc velká, a tedy
nesplňuje soutěžní parametry. Proto
i herní podmínky byly těmto
okolnostem přizpůsobeny. Maximální
počet hráčů byl stanoven na 5 a z toho
nejméně dvě ženy. Některá družstva
měla více hráčů, některým se
nedostávalo plného počtu, ale v rámci
kolegiality si družstva vzájemně vypomohla, za chybějící hráče zaskočili hráči
z družstev, která momentálně nehrála. Po celou dobu vládl na palubovce zdravý
sportovní duch za mnohdy bouřlivého povzbuzování publika. Jednotlivé zápasy
byly velmi vyrovnané, a tak téměř až do posledního setu nebylo rozhodnuto
o vítězi. Nakonec po dobrém výkonu zvítězilo družstvo domácích volejbalistů
Sokola Křelov. Potěší to o to více, že domácí družstvo by vyhrálo také soutěž
o nejvyšší věkový průměr.
To je ukázka, že aktivně sportovat se dá v každém věku. Takovými
drobnými akcemi se dá naplňovat sokolská myšlenka a pokračovat v odkazu
našich předchůdců.
Závěrem bych chtěl poděkovat starostovi obce p. J. Spurnému, všem
volejbalistům za dobré výkony a ostatním za účinnou pomoc při organizaci
turnaje.
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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.

Vydává:

Předsednictvo výboru Sokolské župy Olomoucké – Smrčkovy
pro vnitřní potřebu

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Skácelová, Ph.D.
Uzávěrka tohoto čísla byla: 17. 9. 2016
Uzávěrka příštího čísla je: 10. 12. 2016
Do tohoto čísla přispěli: J. Dvořák, J. Novotná, J. Pechová, B. Planičková,
S. Sladký a J. Vejmelka.
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Vyhrazené hodiny župní kanceláře pro styk s jednotami:
pondělí, středa:
úterý, čtvrtek:

15 – 18 hod.
9 – 12 hod.

pauza na oběd:

12 – 12.30 hod.
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