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Z JEDNOT
Drakiáda v Křelově
(Kateřina Špundová, náčelnice Sokola Křelov)
Vítr, pole a létající drak. To vše dohromady je pro křelovské děti příjemně
strávené odpoledne. Dne 14. 10. 2016 tomu v Křelově nebylo jinak, protože se
konala drakiáda, která je velice oblíbená jak mezi dětmi, tak mezi rodiči.
Tato akce probíhala v pátek odpoledne, sraz byl u sokolovny a po přivítání
se se všemi příchozími jsme se všichni v houfu přemístili na velké pole
u cyklostezky do Břuchotína.
Účast byla veliká. Přišlo okolo 60 lidí, z toho bylo přibližně 40 dětí. Jako
každoročně i letos jsme vyhlašovali 3 soutěže. Jako první se uskutečnil vzlétnutý
drak do vzduchu. Druhá soutěž byla v duchu nejvýše vzlétnutého draka, a že letos
létali opravdu vysoko. A jako poslední se vyhlásila soutěž, která je má
nejoblíbenější, a to soutěž o nejkrásnějšího draka domácí výroby. V této kategorii
jsme vyhlásili 3 vítěze, protože jsme chtěli ocenit opravdovou snahu a zapálení
pro věc. Ohlasy na akci byly veliké a jako každý rok nás velice potěšily.
V neposlední řadě bych chtěla poděkovat všem, kdo nějakým způsobem
pomáhali celou sokolskou
akci zorganizovat. Ať už
šlo o bezpečné převedení
dětí přes cestu, zajištění
odměn či pomoc při
vysvobozování uvíznutých
draků na zahradách vedle
cyklostezky.
S přáním
hezkého
zbytku roku 2016 se s Vámi
loučí Kateřina Špundová,
náčelnice Sokola Křelov.
Přídědinský tábor 2016 v Křelově
(Kateřina Špundová, náčelnice Sokola Křelov)
Po velice úspěšném loňském přídědinském dětském táboře neváhal Sokol
Křelov uspořádat druhý ročník, který probíhal v termínu od 15. 8. do 19. 8. 2016
a na závěr bylo pro zájemce naplánováno přespání v sokolovně.
Stejně jak loni i letos jsme byli zaskočeni celkovým zájmem dětí o účast,
přihlášených bylo 56 dětí a několik náhradníků, až takový byl zájem. Nakonec na
tábor nastoupilo 54 dětí.
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V dobré náladě a v plném očekávání se děti začaly scházet do sokolovny
vždy mezi 7 a 8 hodinou ranní.
První den začal rozdělováním dětí do družstev a následnou soutěží
o možnost vybrat si pro družstvo barvu kšiltovky. Barvy družstev byly žlutá,
oranžová, zelená a modrá. Poté jsme se přemístili na farskou zahradu, kde
proběhly seznamovací hry a soutěže. Také tam se uskutečnilo zamyšlení nad
jménem družstva a jeho pokřikem.
Druhý den byl v duchu křelovského závodu po cyklostezce do Břuchotína,
kde po cestě děti plnily úkoly. Odpoledne byl prostor pro tvořivé duše, a to
v podobě batikování triček.
Ve středu jsme se autobusem přesunuli do Vojtěchova, kde jsme měli
připravený program od místních “indiánů“ v podobě lakrosu, střílení z luku, hodu
oštěpem či sekerou a malování na tvář indiánskými barvami.
Čtvrtek byl ve znamení tzv. lízátkového závodu po polních cestách od kříže
za farou přes čističku a zpět.
No a v pátek jsme navštívili korunní pevnůstku č. 17, kde si na stanovištích
děti opakovaly táborové znalosti, jako jsou uzly, zdravověda, orientace a bylinky.
Všechny tyto hlavní aktivity a činnosti byly proloženy drobnými hrami
a soutěžemi.
Ráda bych poděkovala všem instruktorům, „Opéčkám“ (opatrovníkům)
– Radce Půrové, Martinu Müllerovi, Janě Kratinové, Martinu Nastoupilovi, Danu
Šafářovi, Denise Chocholkové, Alešovi Pavelkovi i zdravotníkovi Michalovi
Mádrovi za jejich nasazení. Velký dík za péči o naše žaludky a mnohdy i velkou
trpělivost a starostlivost patří Monice Latové a Katce Peřinové.
Dále chci poděkovat Obci Křelov Břuchotín za celkovou a finanční
podporu, Římskokatolické farnosti sv. Jiljí v Křelově za poskytnutí prostor
na faře a farské zahradě, a také správci FORTU XVII. Karlu Měsíčkovi
za poskytnutí prostor pevnosti, Václavu Švástalovi za dovybavení kuchyňských
„pomocníků“, manželům Tichým a Spilkovým za osvěžení v podobě ledové tříště
a Janě Kratinové za poukazy na zmrzlinu.
Největší dík patří Magdě Dittmerové a Jindrovi Dvořákovi, kteří měli na
starosti celý chod tábora, všechny aktivity a výtvarné činnosti. Bez těchto dvou
by tábor v žádném případě nefungoval.
Závěrečné přespání v sokolovně absolvovalo 31 dětí. Podle pozitivních
ohlasů malých i velkých můžeme soudit, že druhý „přídědinský“ tábor byl
úspěšný a zájem o něj bude i příští rok.
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Večer sokolských světel na Bělidlech
(Luboš Toušek, starosta T. J. Sokol Olomouc-Bělidla)
Když před dvěma roky autorka myšlenky ses. Jarina Žitná napsala ... "Loni
se akce povedla, dětem i cvičitelům se líbila, takže z ní, doufejme, budeme moci
v několika letech vytvořit tradici...", trefila se do černého. Vždyť u nás, na
Bělidlech, se letos konala tato vzpomínková akce v rámci památného dne
sokolstva - 8. října - již potřetí. A to je podle mne dost na to, abychom ve vznik
tradice mohli doufat. A nejen to. Jak znám vzdělavatelku naší jednoty ses. Lenku
Jančářovou (ta když se do něčeho bezvadného pustí, tak už nepřestane), tak mohu
klidně prohlásit, že v Sokole Olomouc-Bělidla už ta tradice vytvořena byla!

Akci "lodičky", jak tomu říkají naše děti, jsme tentokrát svolali až na 10.
říjen (bylo to pondělí a děti tak mohly zaměnit normální cvičení v tělocvičně za
večerní vycházku k Bystřičce). Jinak byl ale scénář
shodný s akcemi v uplynulých letech: opět jsme se sešli
v podvečer u lávky přes Bystřičku, opět jsme si udělali
"výstavu" lodiček před zapalováním svíčiček a jejich
pouštěním po vodě, opět jsme vyslechli několik
historických vzpomínek a myšlenek, které vedly
k založení Večera sokolských světel z úst br. Touška
a ses. Jančářové a opět jsme si pořídili pěkné fotografie
jak úvodního "nástupu"
všech účastníků, tak
dále i sokolských vlajkonošů ze Sokola OlomoucHodolany, pokládání lodiček do proudu řeky až
po krásný závěrečný pohled na po vodě plující
světýlka.
4

Řeklo by se - vše jako loni. Ale v něčem byla letošní akce přece jen jiná.
Byla o dosti "bohatší" a předčila oba minulé ročníky: lodiček jsme tentokrát měli
23, dětí bylo 24, dospělých 27 (tedy včetně bělidelských cvičitelů a tří
vlajkonošů a trubače ze Sokola Hodolany). A také byl přítomen profesionální
fotograf z Olomouckého deníku, pan Kopáč, který se dostavil zásluhou bratra
Tomáše Labounka, jednoho z vlajkonošů a současně starosty T. J. Sokol
Olomouc-Hodolany. Vznikly tak velmi pěkné fotografie. Ty byly navíc hned
následující den v Olomouckém deníku zveřejněny, za kteroužto aktuálnost jsme
my, organizátoři, vždy velmi vděční.
Škoda jen, že připojený článek byl dosti
zavádějící, olomoucká veřejnost se z něho skoro nic
o bezvadné a morálně velmi významné vzpomínkové
akci nedozvěděla, a že i těch málo uvedených
informací bylo buď nepřesných, nebo přímo
nepravdivých. Inu i takový je život. Hlavně, že se
nám akce vskutku vydařila a že děti i cvičitelé byli spokojeni. Už teď se těšíme na
4. ročník naší tradiční akce v roce 2017.
Zpráva z tenisového turnaje na Bělidlech
(Jiří Karbula, člen oddílu rekreačního tenisu Sokola Bělidla)
Dne 24. 9. 2016 se na tenisových dvorcích T.J. Sokol Olomouc-Bělidla
konal již tradiční sokolský turnaj o putovní pohár Sokola Bělidla ve čtyřhrách.
Počasí bylo objednáno (a vyšlo ostatně jako vždy v poslední době)
excelentní. Teplota vzduchu dle zprávy z letiště v Ostravě-Mošnově se v Ol. na
Bělidlech měla pohybovat v 11 hodin v rozmezí mezi 21,4 - 21,6 stupně Celsia,
slunce mělo být lehounce zastřené, vítr v rozmezí 0,2 - 0,6 m/s.
Vše vyšlo do puntíku. Jako blesk informace, že za nové členy T.J. Sokol
Bělidla byl přijat Andy Murray a Maryn Čilič. Zřejmě proto se přihlásilo pouze 8
statečných a ostřílených dvojic.
Losování do základních skupin proběhlo jako již tradičně kvůli několika
opozdilcům lehce před 9. hodinou ranní,
poté nastalo intenzivní válčení na dvorcích.
Potencionální noví, výše uvedení členové
se na losování turnaje nedostavili. Následně
bylo zjištěno, že z administrativních důvodů
se nepovedlo výše uvedené hráče
registrovat zavčas, a tak jim byla účast na
turnaji odepřena tak jako několika dalším zájemcům - nečlenům.
Boje na obou centrálních dvorcích byly opět nelítostné, ovšem vše v rámci
pravidel a v duchu fair play. Skupiny se rychle dohrály, následoval bohatý
obědový raut a šlo se do vyřazovacího pavouka.
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Pokud jde o výsledky, papíroví favorité potvrdili své ambice a ostatní páry
nezklamaly.
Celkové vítězství sehrané a lety ostřílené dvojice Jančář - Hroch neohrozilo
ani napínavé finále s dvojicí Bartošek - Svrchokryl. Jediným stínem na turnaji
snad bylo jen předávání cen pro vítěze. Ukázalo se, že informace o celkové
dotaci turnaje kvůli nízkému zájmu ze strany veřejnosti a vybranému vstupnému
se nebude shodovat se skutečností. Nakonec posuďte sami:
Čtvrté místo pro dvojici Slávek Kotík a Eda Volek bylo odměněno pro každého
plechovkou piva zn. Radegast.
Třetí místo pro dvojici Jirka Husička a Marek Šlezar bylo odměněno papírovým
sáčkem s želatinovými medvídky.
Druhé místo pro dvojici Tomáš Bartošek a Jaroslav Svrchokryl bylo odměněno
většími papírovými sáčky s dvojbalením
medvídků.
První místo pro dvojici Jirka Jančář a Peťa
Hroch bylo odměněno možností podržení si
vítězných pohárů. Přesto byli všichni evidentně
spokojení. Jsou to zkrátka skromní hoši.
Ovšem jasným vrcholem zmaru bylo
předání ceny útěchy dvojici Karbula - Svoboda.
Sokol Svoboda již nevydržel čekání a opustil
tenisový areál se zlou předtuchou ještě před
ukončením turnaje.
Následná odměna „se
smrskla“ na hrníček od Nescafé, který byl
organizátorem po předání ihned odebrán zpět.
Na závěr své zprávy z turnaje bych rád poděkoval všem zúčastněným (na
konec i organizátorovi turnaje) za předvedené tenisové výkony a s heslem
SPORTU ZDAR A TENISU ZVLÁŠTĚ se s Vámi loučím (na příští turnaj již
nebudu zřejmě připuštěn) a přeji všem, ať se příští rok shledáme na dvorcích
s chutí na tenis a v plné síle.
Kdo byl, však nejlíp ví, jak vše bylo 
I. Ročník „Noci sokoloven“ v Bělkovicích-Lašťanech
(Eva Slepičková, starostka Sokola Bělikovice-Lašťany)
Cvičitelky, cvičitelé, trenéři a výbor TJ SOKOL Bělkovice-Lašťany společnými
silami uspořádali 24. 9. 2016 v sokolovně „I. ročník „Noci Sokoloven“.
Kolem 17. hodiny se začaly kolem sokolovny shromažďovat děti všeho
věku s rodiči, prarodiči, občané, a to jak členové, tak i nečlenové z ostatních
spolků naší i sousedních obcí. Někteří byli vybaveni spacáky a karimatkami,
někteří si nesli svíčky. Všichni si chtěli buď zacvičit, nebo se podívat na cvičící
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děti, ženy, stolní tenisty, soutěže byly pro všechny. Na závěr večera, než šly děti
spát, hledaly poklad z truhly, ve které byly dárky pro všechny, které poskytl
Olomoucký kraj. Ale i občerstvení, které ženy ze Sokola přichystaly, pomalu
ubývalo. Unaveným a spokojeným dětem se nakonec promítala pohádka „Tři
veteráni“. Do programu byly zařazeny také fotografie s výkladem z ostrova
Madeira a přednáška o historii Sokola Bělkovice-Lašťany.
Oficiálně jsme gratulovali naší náčelnici a cvičitelce dětí Aleně
Zatloukalové k významnému ocenění, které obdržela od Olomouckého kraje
z rukou náměstka pro sport Radoslava Rašťáka .
Této úspěšné akce se zúčastnilo 90 cvičenců (55 dětí, 25 žen a 10 mužů).
Jisté je, že v sokolovně bylo velice živo, zase jsme cítili radostnou soudržnost se
všemi, co tam byli.
Nakonec se děti
těšily na
největší zážitek, který pro ně byl
nachystaný, a to spaní na žíněnkách
a karimatkách v sokolovně. Některé
děti, kterým tento adrenalin rodiče
nedovolili, byly smutné, ale sliby, že
v II. ročníku „Noci sokoloven“ jim to
již bude umožněno, je uspokojily.
Ráno ještě děti společně posnídaly
párky s rohlíkem a čaj. A pak se po
statečně prožité noci rozešly domů.
V naší župě Olomoucké Smrčkové byly jen dvě jednoty,
Olomouc-Chválkovice a BělkoviceLašťany, které se k této celostátní
akci přihlásily a uspořádaly ji. Všem
ostatním jednotám, které do takové akce neměly chuť a neorganizovaly ji,
vzkazujeme: bylo to bezvadné, akční a srdečné, jen jít do toho.
Dýňový večer a svatomartinský lampionový průvod v Křelově
(Jindřich Dvořák, náčelník T.J. Sokol Křelov)
Na 4. listopad 2016 jsme připravili akci, která se pomalu stává už tradicí.
Byl to „ Dýňový večer“ s hrátky.
Děti si přinesly různě vyřezávané dýně a cvičitelé si připravili pět
strašidelných stanovišť, které si děti postupně obcházely. Na startu obdržely
od našich starších žen (Kmotřenek) průkazku a vyrážely na stanoviště. Potěšilo
mě a měl jsem radost, že jedno stanoviště si připravily i starší žačky pro své
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kamarády. Svou práci na stanovišti zase kvalitně pojala děvčata z aerobiku, která
si udělala nádherné kostýmy bludiček. Snad nám rostou nástupci.
Vyřezávaných dýní se nám sešlo 28 kusů, dětí se zúčastnilo 72 a dospělých
asi 65 a i pro ně jsme měli připravenou soutěž zručnosti. Pochvala patří všem,
kteří si připravili své stanoviště a pomáhali při této akci a jejímu zdárnému
ukončení.
Sv. Martinský „Lampiónový průvod“
11. listopadu 2016 prošel naší obcí lampiónový průvod na počest
a přivolání sv. Martina. Přísloví praví: „Svatý Martin přijíždí na bílém koni“.
Sešli jsme se na hřišti u sokolovny a prošli obcí ke kostelu, kde všechny děti
zavolaly sv. Martina. Jako každým rokem nám jeho příjezd zajistila paní, která
v obci chová koně. Za to jí patří velké poděkování.
Tuto akci pořádáme ve spolupráci s rodinným centrem Kaštánek v Křelově
a ti letos zajistili i živou hudbu. Takže obcí jsme procházeli s hudbou a koněm, na
kterém seděl sv. Martin. Průvod končil u křelovského rybníka, který jsme dětem
nasvítili loučemi. Zde jsme měli již zapálený táborový oheň a děvčata z aerobiku
připravila pohoštění - pro dospělé svařáček a pro děti dětský punč s párkem
v rohlíku.
Zájem o tuto akci byl velký, dětí s lampióny se zúčastnilo 85 a dospělých
asi kolem 130, nás sokoly a též členy Kaštánku to velice potěšilo. Zhodnotili jsme
ji kladně. Určitě ji budeme opakovat i v příštím roce.
Mikulášská nadílka v Křelově
(Jindřich Dvořák, náčelník Sokola Křelov)
Ani letos jsme nezapomněli na 2. prosince 2016 a uspořádali jsme pro děti
ze sokola, ale i celé obce Mikulášskou
nadílku. Místostarostka ses. Bernatíková
připravila
pro
sokolské
děti
z jednotlivých oddílů mikulášské balíčky,
které jim potom Mikuláš rozdal.
Ozvučení a nasvícení pódia měl na
starosti br. Půr.
Vedoucí jednotlivých oddílů si
připravili s dětmi krátká vystoupení,
která pak v průběhu večera všem ukázali.
Nejvíce se líbilo vystoupení benjamínků nejmladšího žactva, ale i ostatní
vystoupení se líbila. Něco málo si připravily i Kmotřenky a zlatý hřeb večera byl
živý obraz dobytí „Jižního pólu“ výpravou mužů ze sokola Křelov.
Večer rychle utekl a již na pódiu v oblaku dýmu a za skřehotu vběhl čert
s řetězem a velkým pytlem na nehodné děti. Situaci zklidnil anděl s Mikulášem,
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který čerta uklidnil, aby děti moc nestrašil.
Mikuláš s andělem začali rozdávat balíčky a děti
přednesly krátkou básničku, na chodbě před
vstupem do sálu byly připraveny koše pro
balíčky, které tam mohli zanechat rodiče dětí
z celé obce, které se přišly na naši akci podívat.
Je to každoroční tradice, která se ujala a členové
sokola ji rádi pro děti připravují.
Mikulášská nadílka se moc vydařila a poděkování si zaslouží všichni, kdo
se na ni podíleli. Akce se zúčastnilo kolem 100 dětí a 130 dospělých.
Ze sálu odcházeli spokojení rodiče a děti s balíčky mlsu.

RŮZNÉ
I v letošním roce jsme se zúčastnili semináře FTK UP Olomouc
(Václav Dostál, župní vedoucí seniorek a seniorů)
(Cvičitel T. J. Sokol Olomouc, br. Václav Dostál se opakovaně již mnoho let
účastní seminářů pro cvičitele seniorů, pořádaných Fakultou tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho zprávu z této akce proto rádi
zveřejňujeme. A přejeme mu, aby v krátké době doplnil značky v cvičebních
hodinách seniorů. Za redakci Župního zpravodaje Luboš Toušek.)
V prázdninovou středu 26. 10. 2016 jsem se už po desáté zúčastnil semináře
FTK UP Olomouc „Aktivní v každém věku.“ By to 11. ročník, já jsem však
o tom prvním nevěděl. Pořádající lektorka Dr. Julie Wittmannová už tradičně
většinově zařazuje praktická cvičení, na teorii zbývá jen polední čas. Stejně jako
minulá léta byli účastníci semináře rozděleni do dvou skupin, které přecházely
z jedné tělocvičny do druhé. Byl jsem ve skupině s Honzou Nemravou a se čtyřmi
cvičitelkami z TJ Olomouc-město, které velmi dobře znám.
Prvním praktickým cvičením byl „Terapeutický tanec: Kruhové tance
z celého světa.“ Druhou praktickou hodinou bylo cvičení Mgr. L. Fasnerové
„Woudink: Na vlnách nekonečna.“ Po „Coffee breaku“ nám MUDr. V. Syslová
ukázala „Jak zůstat fit.“ Následovalo cvičení „Dolní končetiny v akci“, vedené
Mgr. D. Dupalovou. Po obědě a polední přednášce už potřetí prof. J. Riegrová
předvedla „Omlazovací cviky čínských císařů,“ ovšem s novými cvičebními
prvky. Na závěr bylo opakování loňského cvičení „Divadlem k modrému životu.“
Větší část cviků sice nebudu moci ve svých cvičebních hodinách přímo
uplatnit, ale přesto mohu říci, že seminář byl pro mě hodně inspirativní.
Kromě velké obtížnosti se sehnáním vhodné hudby v současnosti bojuji
s nedostatkem cvičících. Během dvou posledních let kvůli velkým zdravotním
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potížím přestalo cvičit jedenáct cvičících a noví nepřišli. Všechny mé pokusy –
různého druhu – o získání nových cvičenců selhaly. Znalosti a dovednosti,
získané na seminářích UP se z tohoto důvodu pomalu stávají zbytečnými. Hledám
proto hlavně starší ženy, protože sedm seniorů nedoplňují stávající tři seniorky.
Ve sletové skladbě bude poměr 1muž : 2 ženy. Stručné dotazy a připomínky mi,
prosím, pište na mailovou adresu tom.dostal@centrum.cz nebo zašlete SMS
na č. 733 721 631.
Druhá Zlatá medaile v naší župě!
(Vilém Klega, bývalý župní vzdělavatel)
Když v roce 2014 přebírala v Praze sestra Otilie Henklová, členka Sokola
Olomouc-Nové Sady, Zlatou medaili ČOS, považovali jsme toto nejvyšší
vyznamenání pro ni zároveň i jako uznání systematické práce celé Sokolské župy
Olomoucké-Smrčkovy. Nyní radost z této skutečnosti znásobilo rozhodnutí
Výboru ČOS v roce následujícím – udělit Zlatou medaili ČOS dalšímu
vynikajícímu členu úspěšné novosadské jednoty, bratru Milanu Frydeckému!
Všem dobře známý cvičenec, cvičitel, sportovec a činovník byl při
příležitosti svých 85. narozenin, které oslavil 10. dubna 2015, po zásluze
vyznamenán. Jeho erudovanost, metodičnost, schopnost motivovat, obětavost,
energické nasazení v činnosti cvičební, sportovní i v činnosti organizátorské byly
během celého jeho aktivního působení v tělovýchově příkladné. A výsledky jeho
práce tělovýchovné tomu také odpovídaly. To samé platí o jeho práci jako
odborného učitele tělesné výchovy na všech školách, na nichž byl zaměstnán.
Do Sokola přivedl bratra Frydeckého jako tříletého chlapce jeho strýc – župní
náčelník bratr Rudolf Paňák, za 2. světové války popravený pro odbojovou
činnost proti okupační německé nacistické moci. Bratr Frydecký se věnoval
sokolské všestrannosti, atletice, gymnastice, brannému závodu. Byl cvičitelem,
dosud je cvičitelem oddílu rodičů a dětí, byl obětavým činovníkem – po obnovení
Sokola župním náčelníkem, v letech 1998 – 2013 starostou Sokola OlomoucNové Sady, v současné době je náčelníkem jednoty a členem výboru jednoty.
Účastnil se všesokolských sletů, poprvé poválečného XI. sletu v roce 1948,
kdy jako dorostenec reprezentoval župu v branném závodě. Na vystoupeních
župních výprav na všesokolských sletech od roku 1994 měl mimořádné zásluhy
jako jeden z jejich organizátorů. Na sletech vystupoval i jako cvičenec.
Mimořádnou událostí v jeho tělovýchovném životě byla účast jako cvičence
ve výpravě ČOS do Toronta v Kanadě roku 1992 na sokolské cvičení amerických
sokolů.
Za svou celoživotní práci v tělovýchově obdržel bratr Frydecký řadu
morálních ocenění. Nejvýznamnějšími jsou Cena fair play (1993), Čestné uznání
hejtmana Olomouckého kraje (1995), Stříbrná medaile ČOS (2000), Stříbrná
pamětní medaile ČOS (2009) vydaná ke 100. výročí Miroslava Tyrše.
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Zlatou medaili ČOS převzal bratr Milan Frydecký v Praze 23. dubna 2016 na
jarním zasedání Výboru ČOS. V tomto čísle našeho Župního zpravodaje ti ještě
jednou, Milane, touto formou, my všichni členové Sokola z naší župy, srdečně
blahopřejeme!
Vánoční přání
(redakce)
Za celou redakci ŽZ přejeme všem, kteří tvoří jakkoliv součást něčeho tak
jedinečného, jako je sokolská činnost, klidné pohodové Vánoce ve zdraví a do
roku 2017 hodně optimismu a radosti z pohybu.

11

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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Župní kancelář: Olomouc, Rooseveltova 34; 779 00
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e-mail: zolomoucka@seznam.cz, http: www.sokol-zupaolomoucka.cz
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.

12

