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VÍTE, ŽE …
 stanovený termín (12. 8. 2014) zpracování podkladů pro centrální pojištění
sokolského nemovitého majetku nesplnilo sedm jednot naší župy? Ještě v den
uzávěrky nemělo tento úkol splněno 7 T.J. Čtěte na str.3.
 je naše župa na předním místě v přeregistraci tělocvičných jednot v souvislosti
s novým Občanským zákoníkem? Na tom má zásluhu většina tělocvičných
jednot v župě. Poděkování čtěte na str. 3.
 že Tělocvičná jednota Sokol Olomouc-Nemilany, sdružená v naší župě, má
nový sportovní oddíl - Taekwondo OCELOT? Čtěte na str. 9.
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ŽUPNÍ KANCELÁŘ INFORMUJE

Inventarizace pojištění nemovitého majetku
(Vendula Holíková, tajemnice župy)
Jak jistě všechny jednoty vědí, ČOS zpracovává nové podklady pro
uzavření hromadného pojištění nemovitého sokolského majetku. Za tím účelem
byly vyzvány všechny jednoty, které takový majetek vlastní, aby zpracovaly
příslušné formuláře. Župní kancelář tento požadavek rozeslala jednotám
elektronickou poštou s tím, že stanovený termín ke splnění byl 12. srpen 2014.
Česká obec sokolská požádala župy o pečlivý a odpovědný přístup
k vyplnění podkladů, a tím i celé inventarizace pojištění nemovitého majetku.
Tato zdrojová data se stanou výchozím podkladem nové centrální pojistky ČOS
se spolufinančním podílem a finanční spoluúčastí všech pobočných spolků. Co to
znamená v praxi? Vyplnit tří stránkový formulář, nechat si na úřadě vytáhnout
List vlastníka a vše v papírové podobě donést na župu. Ta potom všechny
materiály zašle na Majetko-správní oddělení do Prahy.
Bohužel v době, kdy píši tento příspěvek do Župního zpravodaje, mi
nedodalo požadované materiály 7 T. J. naší župy (jsou to tyto tělocvičné jednoty:
Bělkovice-Lašťany, Dolany, Grygov, Olomouc-Nový Svět, Přáslavice,
Troubelice a Vilémov). Všechny tyto jednoty obdržely urgenční dopisy. Je mi
líto, že několik jednot zdržuje župní kancelář v plnění důležitého úkolu, což se
projeví, mimo jiné, i zhoršením našeho doposud dobrého jména
u nejvyššího sokolského orgánu.
Přeregistrace tělocvič. jednot v souvislosti s novým obč. zákoníkem
(František Kráčmar, jednatel župy)
V současné době má celá ČOS přeregistrováno cca 100 tělocvičných jednot,
což není ani 10% z celkového počtu jednot sdružených v ČOS. Z toho Sokolská
župa Olomoucká-Smrčkova již odevzdala přeregistraci za 29 svých jednot. Z
celkového počtu 34 jednot v župě to představuje 85,3%, čímž se naše župa
zařadila na bezkonkurenčně první místo v ČOS.
Chtěl bych tímto poděkovat všem jednotám naší župy, které k uloženému
úkolu přistoupily zodpovědně a v daném termínu zaslaly veškeré potřebné
doklady a podklady pro přeregistraci, i když, jak od samého začátku všichni
víme, se jednalo o dosti nepříjemnou a místy až nelogickou administrativní
záležitost.
Na druhé straně mne mrzí, že i v naší, z tohoto hlediska vzorné, župě se
vyskytují jednoty, které ještě hluboko po stanoveném termínu svoji přeregistraci
neprovedly. Vůbec žádné doklady župě zatím neposlaly 3 jednoty (Dolany,
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Přáslavice a Bílsko), podklady již odeslaly, ale stále chybí závěrečný protokol
u 2 jednot (Bílá Lhota a Olomouc-Nový Svět).
Věřím, že v krátké době svoji přeregistraci dokončí i uvedených
5 tělocvičných jednot naší župy, abychom již s konečnou platností mohli tento
nepříjemný úkol "odložit ad acta".
NÁČELNICTVO INFORMUJE
Prezentace činnosti župy na veletrhu neziskových organizací v Šantovce
(Marie Skácelová ml., členka T.J. Sokol Olomouc-Chválkovice)
Ve dnech 12. - 14. 9. 2014 se v prostorách Šantovky prezentovalo bezpočet
olomouckých neziskových organizací a naše jednota zde samozřejmě nesměla
chybět.
V nultém podlaží před prodejnou Euronics se nám podařilo ve čtvrteční
podvečer předběžně nachystat nejnutnější propagační předměty (např.
trampolínu, 2 nástěnky s informacemi a fotografiemi, letáčky, atd.). Druhý den
v 11 hodin vše propuklo. Spolu s Barčou Mozoličovou (ze Sokola OlomoucBělidla) jsme se celý den snažily upoutat co nejvíce kolemjdoucích. Podobně
probíhal celý sobotní den, kdy mi na pomoc přišla Vlaďka Planičková (ze Sokola
Olomouc), která pokračovala i v neděli spolu s Bárou Mozoličovou a Eliškou
Michalíkovou (ze Sokola Olomouc-Bělidla).
Jako jednota jsme se prezentovali také každý den na hlavním podiu, kde své
gymnastické umění v podobě pódiové skladby předvedl oddíl TeamGymu Sokola
Chválkovice. Podle mého názoru měla celá akce smysl a v nejbližších dnech se
můžeme těšit na nové bratry a sestry.
VZDĚLAVATEL INFORMUJE
130 let od smrti Miroslava Tyrše
(Vilém Klega, župní vzdělavatel)
Tragickou smrtí 8. srpna 1884 se uzavřel v alpské řece Aache všestranně
činorodý život zakladatele naší nejstarší tělovýchovné organizace Sokol. Založením
českého tělocvičného spolku Sokol významným způsobem Tyrš přispěl k dovršení
konstituování novodobého českého národa, jež intenzívně probíhalo od poloviny 19.
století, zvláště pak od 60. let 19. století, kdy nastalo politické uvolnění
v mnohonárodnostním Rakousku, jehož jsme byli součástí. Tyršův tělocvičný program
vedoucí k rozvoji tělesné zdatnosti, ale i mravní výchovy měl nezpochybnitelný
význam pro rozvoj českého národního sebevědomí. Tento fakt se markantně projevil
dlouho po smrti Tyršově, především v době 1. světové války, kdy se sokolové stali
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jádrem našeho dobrovolnického vojska – československých legií bojujících za
obnovení našeho samostatného, suverénního státu. Miroslav Tyrš přes svůj německý
původ, ale Čech volbou, je jedním z nejzasloužilejších mužů našich novodobých dějin.
Olomoučtí sokolové uctili sto třicáté výročí jeho úmrtí u Tyršovy bysty, která
byla instalována před olomouckou sokolovnou v září roku 1932 při stém výročí
Tyršova narození. Jejím autorem byl uznávaný olomoucký sochař Julius Pelikán.
Poprsí z mramoru a žulový podstavec prošly na jaře letošního roku renovací a jsou opět
důstojnou součástí olomoucké sokolovny.
V pátek 8. srpna položili k bystě zástupci Sokolské župy Olomoucké –
Smrčkovy květiny. Spolu s nimi také předseda olomoucké pobočky Československé
obce legionářské. Obě organizace totiž spolu dlouhodobě spolupracují. U bysty stáli
čestnou stráž v historických krojích a se župním praporem čtyři mladí členové našeho
spolku. Před i při ukončení vzpomínky na Miroslava Tyrše zazněly tóny v podání
sokolského trubače. Projev k přítomným účastníkům měl župní vzdělavatel. Sobotní
vydání Olomouckého deníku přineslo na první straně velkou barevnou fotografii
s krátkým textem o sokolském vzpomínkovém aktu.

Z JEDNOT
Zpráva z tenisového turnaje na Bělidlech
(Jiří Jančář, předseda oddílu rekreačního tenisu Sokola Bělidla)
Sobota 7. června 2014 se probudila po dlouhé době do krásného slunečného rána,
které nás provázelo po celý den. Na tenisových dvorcích byly tedy příznivé podmínky
pro tradiční losovaný turnaj ve čtyřhrách, který jsme v naší T.J. Sokol Bělidla pořádali
už pošestnácté.
Akce se zúčastnilo 16 hráčů Sokola Bělidla a dva hosté, tedy celkem 18 hráčů.
Turnaj společně zahájili předseda rekreačního tenisu br. Jiří Jančář a jednatel oddílu br.
Jan Kubálek. (Ten byl na to "vyzbrojen" francouzskými holemi; to proto, že se pomalu
zotavuje z nehezké nehody, kterou mu způsobil nepozorný a neohleduplný řidič.
Přejeme br. Kubálkovi brzké uzdravení!!!).
Vzhledem k tomuto počtu byli hráči rozděleni do dvou skupin. Tam hrál každý s
každým. Boje ve skupinách skončily před 15. hodinou. Do semifinále postoupily
dvojice Hroch-Bartošek, Karbula-Jemelka, Němeček-Kysel a Jančář-Tylich.
Následující zápasy byly opět plné napětí. Objevovaly se však také známky únavy.
Odehrát celý turnaj je náročné jak po fyzické, tak po psychické stránce, a ta druhá pak
bývá mnohdy důležitější, než ta první. Důkazem tohoto tvrzení byla skutečnost, že
bojovnost, vytrvalost, trpělivost a psychická odolnost dorovnaly drobné herní
nedostatky hráčů. Turnaj tak nečekaně, ale zaslouženě vyhráli br. P. Hroch a br. T.
Bartošek, kteří ve finále porazili br. J. Karbulu a br. J. Jemelku. Na třetím místě
skončila dvojice br. P. Němeček a Z. Kysel. Bramborová medaile zůstala dvojici br. J.
Jančář a br. T. Tylich.
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Letos se u nás hrálo i o cenu útěchy, kterou vyhrála dvojice J. Novák a br. P.
Nesvadba. Během odpoledne jsme mohli, díky přízni našeho dlouholetého člena br.
Pavla Ruska, poobědvat
v jejich restauraci Na Blajchu,
za což mu patří velké díky.
Turnaj se vydařil po
všech stránkách. Prožili jsme
hezký
den
s
tenisem.
Děkujeme
divákům
a
fanouškům, kteří navštívili
náš areál, za podporu a hlasité
skandování.
Po
rozdání
krásných cen, Putovního
poháru a medailí, nás ještě
pár zůstalo a pomaličku a v
klidu jsme zápasy ještě
rozebírali.
Na konec jsme si u toho ještě hezky pozpívali a v klidu se rozešli domů za našimi
polovičkami, které na nás už netrpělivě čekaly.

Na setkání sokolů ve Štěpánově zpíval ŠTĚP
(Adriana Hejníčková, cvičitelka T.J. Sokol Štěpánov)
V sobotu 21. června 2014 se v sokolovně ve Štěpánově uskutečnilo setkání
sokolů ze sokolské župy Olomoucké-Smrčkovy. Taková setkání se pořádají pravidelně,
pokud ten rok není slet - vždy v jiné tělocvičné jednotě.
Zahájení bylo naplánováno na desátou dopolední, ale vzhledem ke zpoždění
některých účastníků se začalo o půl hodiny později.
O půl jedenácté pronesla starostka T.J. Sokol Štěpánov ses. Suchomelová úvodní
slovo, v němž všechny přítomné ze srdce přivítala jménem svým i jménem náčelnictva
župy a vyjádřila poděkování za jejich účast. Také mezi námi přivítala pana starostu
obce Štěpánov Jirku Běhala, který přišel sokoly pozdravit. Dále představila činnost naší
jednoty, tedy všechny oddíly či jiné aktivity. Pro zajímavost vyjímám divadelní soubor
ŠTĚK, oddíl cvičení dětí, oddíl cvičení žen s prvky jógy, oddíl stolního tenisu či oddíl
volejbalu.
Po proslovu starostky Jarky Suchomelové a nejstaršího bratra J. Kráčmara
(představil nám historii jednoty) vystoupila pěvecká formace ŠTĚP místní ZŠ. Své
účinkování zahájila školní hymnou, dále písní Cesta poděkovala celé štěpánovské
jednotě za jejich aktivitu a snažení, jež bezesporu posiluje společenské dění ve
Štěpánově. Na přání starostky také zazpívali tradiční sokolskou píseň Šestého července,
jež dojala nejednoho sokola.
Program pokračoval dvěma humornými scénkami divadelního souboru Štěk, ty
rozburácely smíchem celou sokolovnu. Po nich cvičili senioři ze Sokola Olomouc
a tancovaly ženy ze Sokola Náklo. Cvičení pro radost žen Sokola OlomoucChválkovice zakončilo pevný program a odstartovalo volnou zábavu.
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Během celé akce si bylo možno prohlédnout výstavu o historii a současnosti
Sokola ve Štěpánově, kterou připravily sestry z jednoty. Také starostka ty zvědavé
provedla po celé budově a představila budoucí plány, které by měly sokolovnu zvelebit.
Na setkání sokolů nebyla nouze o kvalitní zábavu, drobná poučení a dobré jídlo
a pití, za což všem sestrám a bratrům ze Sokola Štěpánov mockrát děkuji.

Prázdninové soustředění T.J. Sokol Olomouc-Bělidla
(Eliška Michalíková, cvičitelka)
Ve dnech 28. července až 1. srpna 2014 proběhlo prázdninové soustředění
dětí zorganizované několika bělidelskými cvičitelkami. Akce byla uspořádána
formou příměstského tábora v Lošově a zúčastnilo se jí celkem 15 dětí (převážně
děvčat) z tělocvičných jednot Bělidla a Chválkovice. Lošov byl pro soustředění
vybrán proto, že je bydlištěm naší nejaktivnější cvičitelky Báry Mozoličové, která
má také hlavní zásluhy na projednání všech potřebných formalit spojených
s využíváním místní tělocvičny v kulturním domě, Lesní školky, zajištěním
stravování (v Lesní školce vařila Lenka Mozoličová) atd. Po celou dobu
soustředění se o děti a jejich denní aktivity staraly cvičitelky sestry Anička
Mozoličová, Bára Mozoličová, Lenka
Mozoličová a Eliška Michalíková. Výuky
základních uzlů se ujal náš velký kamarád br.
Jindra Dvořák se Sokola Křelov, který za
námi přijel, i když je v rekonvalescenci po
složité operaci kyčle.
Podstatná část soustředění byla
věnována gymnastice a pódiovým cvičením,
ale nechyběly ani míčové hry a pohybové
aktivity ve volné přírodě. Děti se bohatě
vydováděly při koupání v místní přehradě,
zahrály si "lízátkový" závod (to je naše
oblíbená táborová hra v přírodě, kdy děti
hledají ve vymezené části lesa očíslované
terče, z každého si utrhnou kousíček
nastříhané lepicí pásky - to je to "lízátko" - a
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přilepí ho jako kontrolu do své závodnické legitimace), dokonce se projely i na
koních. Dále se seznámily se
základními informacemi z oblasti
táboření a pobytu v přírodě uzlování, práce s mapou a s
busolou, vyzkoušely si i námořní
semafor a Morseovu abecedu.
A protože se to vše
odehrávalo v Lošově, nemohla
chybět ani návštěva lošovské
hvězdárny, spojená s příjemnou
procházkou, nejen přírodou, ale
i "procházkou po noční obloze" a
poznáním nejznámějších souhvězdí.
Bohužel toto "astronomické" zpestření programu z organizačních důvodů
nemohlo proběhnout po setmění, takže se děti musely spokojit jen s prohlídkou
a výkladem, k čemuž obdržely mapku hlavních souhvězdí severní polokoule
(okopírováno z příručky Co nám říkají souhvězdí?, kterou zpracoval pro potřeby
školení před časem starosta naší jednoty br. Toušek).
Soustředění
bylo
zakončeno večerním táborákem na břehu přehrady, za přítomnosti rodičů dětí a všech cvičitelek (tedy s výjimkou
mne - v tu dobu jsem již
jela do Rožnova jako
účastnice letních slavností s olomouckým folklorním souborem Dunajec).
Součástí táboráku
bylo zhodnocení akce a
předání drobných upomínkových odměn každému účastníkovi.
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Nový sportovní oddíl Taekwondo v Nemilanech
(Leona Dostálová, trenérka oddílu)
Při T.J. Sokol Olomouc-Nemilany působí od začátku roku 2013 jeden
z 50 oddílů Taekwondo WTF založených v ČR s názvem „Taekwondo
OCELOT“.
Taekwondo je jedno z nejvíce propracovaných korejských bojových
umění, jehož kořeny můžeme hledat v dávné korejské minulosti. Moderní
Taekwondo WTF obsahuje množství příbuzných prvků s ostatními styly
asijských bojových umění, ale zároveň má svá specifika, která ho tvoří
výjimečným. Od roku 2000 je Taekwondo WTF zařazeno mezi olympijské
sporty. Stručně lze taekwondo charakterizovat jako bojové umění, které používá
ruce, nohy a ostatní části těla k odvrácení útoku protivníka. V tréninku je
zahrnuta příprava fyzické, psychické i motorické zdatnosti, ale vše je díky
modernímu pojetí taekwonda dynamické a atraktivní. Tato forma je proto vhodná
pro všechny věkové kategorie.
Členská základna našeho oddílu je pestrá. Nejmladším dětem je okolo
deseti let, nejstarší členové překročili čtyřicítku. Většina členů se taekwondu
věnuje již několik let. Hlavním trenérem oddílu je bývalý reprezentant ČR
a několikanásobný mistr republiky Radek Tomšů (1. DAN), který se úspěšně
účastnil také evropských a světových šampionátů. Oddíl se zaměřuje na
sportovní zápas, což je plně kontaktní boj probíhající na turnajích za přísných
pravidel. Bojovníci oddílu se pravidelně velmi úspěšně zúčastňují všech turnajů
pořádaných v ČR. V oddílu je několik mistrů republiky a vítězů národní ligy.
Členem oddílu je také Daniel Dostál (1. DAN), člen reprezentace ČR, který
byl letos nominován na Kvalifikaci na juniorské OH a na Mistrovství světa
juniorů konané na Taiwanu. S reprezentací se Daniel také zúčastňuje evropských
a světových turnajů nejvyšší úrovně a zahraničních soustředění. Vzájemná
i mezinárodní spolupráce pomáhá každému sportovci zvedat si své kvality o nově
nabyté zkušenosti, což je velmi důležité pro zvyšování úrovně tohoto sportu.
Tréninky probíhají třikrát týdně po dvou hodinách. Jako doplnění je
vhodná atletika, především běh na krátké tratě a posilování. Příprava nepolevuje
ani v letních měsících, kdy se celý oddíl zúčastňuje celorepublikového
soustředění klubů. Kromě tréninků kyorugi se zde procvičuje i správná technika.
Na konci soustředění probíhají zkoušky na vyšší technické stupně, a to pod
dohledem zkušebních komisařů a také samotného prezidenta Taekwonda WTF
ČR, pana Ing. Bohuslava Hybranta. Celý týden je ve znamení taekwonda, ale
také her, dobré nálady a navazování přátelství. Dá se říct, každý taekwondista má
přátele napříč republikou. Ne jednomu z nich se tak stalo, že se při boji na tatami
potkal právě s kamarádem. I takto se bojovníci učí respektovat svého protivníka.
Několik zásadních informací pro ty, kteří se s pojmem taekwondo
setkávají poprvé: Současné taekwondo je velmi rychlý, tvrdý a dynamický sport,
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který prochází neustálým vývojem. Je proto velmi důležité, aby se trenéři
i závodníci neustále zdokonalovali ve svých dovednostech, účastnili se našich
i mezinárodních seminářů a soustředění. Jen tak bude české taekwondo mít šanci
srovnávat se s úrovní závodníků nejen v Evropě, ale i ve světě. Taekwondo se
dělí na čtyři větší podskupiny, kde se procvičované techniky od sebe navzájem
liší: kyorugi (zápas), poomse (povinné sestavy), kyokpa (silové přerážení),
hosinsul (sebeobrana). Každý bojovník musí mít povinné chrániče včetně helmy a
chrániče zubů. Boje nyní probíhají v elektronických vestách, které snímají sílu
kopu a přesnost techniky. Snímací senzory mají bojovníci kromě vesty také
v návlecích na nártech. Techniky prováděné na hlavu bodují rozhodčí. Na
evropských turnajích již probíhá i testování elektronické helmy. Každý bojovník
je před turnajem zvážen a musí předložit průkazku s vyznačeným technickým
stupněm. Podle toho je potom zařazen do kategorie, ve které závodí. V kategorii
B startují začátečníci a mírně pokročilí (10.-5. kup). V kategorii A pokročilí (4.-1.
kup) a mistři (černý pásek – 1. DAN a vyšší).
Případní zájemci o další informace o tomto našem oddílu je najdou na
www.sokolnemilany.cz.
Křelovská sokolovna žije i o prázdninách
(Jindřich Dvořák, náčelník T.J. Sokol Křelov)
Přestože nastaly prázdniny a cvičení žáků a žákyň jsme ukončili, byla naše
sokolovna stále navštěvována. Ve svém cvičení pokračovaly složky Rodiče a děti,
volejbalisté, děvčata z aerobiku a v neděli si zařádili cvičenky při zumbě, která
bude, jako novina, pokračovat i v průběhu následujícího cvičebního roku. Je
prima, když se dobrá parta chce setkávat a sokolovna na ty dva měsíce neusne.
Nic to nechce, jen cvičit lehce.
Rád bych se zmínil ještě o jedné z mnoha prázdninových akci, která
proběhla na našem hřišti. Tuto akci dala dohromady Tereza Bundilová, bývalá
cvičenka našeho Sokola. Rozhodla se za pomoci facebooku svolat své kamarádky
a kamarády ze sokolských táborů, kteří by měli zájem si zahrát hru „Hořící míč“.
A tak se 13. 7. 2014 na hřišti sešla parta bývalých cvičenců a cvičenek naší
jednoty v počtu 13 osob. Rozdělili se na dvě družstva po 6 a po osvěžení pravidel
rozjeli první utkání. Měl jsem tu čest, abych jim utkání soudcoval. Jejich elán
a nadšení pro hru mě moc potěšily. Protože je to omladina ve věku kolem 20 let,
jejich energie je hnala ještě do dohody, že si přijdou zahrát plážový volejbal na
nové hřiště.
A já s náčelnicí Katkou, která také „hořák“ aktivně hrála, jsme se dohodli,
že pro tak skvělou partu lidí uspořádáme nejen utkání této hry při umělém
osvětlení ale i jiné akce.
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RŮZNÉ
Vzpomínka na Jana Opleta v Nákle
(Zdeněk Olbert, starosta T. J. Sokol Náklo)
Tělocvičná Jednota Sokol Náklo
uspořádala dne 2. 8. 2014 sportovně
kulturní odpoledne v zahradě sokolovny
a na přilehlých hřištích. Akce se konala
v rámci oslav 106 let založení T.J., a
současně i jako připomenutí úmrtí
našeho člena, bratra Jana Opletala, který
se stal před 75 ti lety první obětí
fašismu. V rámci sportovního odpoledne
bylo sehráno přátelské fotbalové utkání
žáků Náklo–Příkazy, svoje vystoupení
předvedly předškolní děti z oddílu

všestrannosti pod vedením cvičitelek
M. Peřinové a M. Zdráhalové. Vzhledem
k období dovolených se dětí sešlo méně než
v průběhu roku, kdy jich bývá na cvičebních
hodinách 20-25. Dále vystoupily ženy s oddílu
všestrannosti. Většina z nich se zúčastnila
posledního,
XV. Všesokolského sletu
v Praze. Pro pobavení početného množství
návštěvníků hrály k poslechu a někdy
i k tanci kapely NÁKELANKA, NEPIJOU,
PERSEUS, KATAPULT a ASTEOR. Bylo
zajištěno bohaté občerstvení, kuřecí steaky, vepřová panenka na rožni, pstruzi a kapři
z udírny nebo na rožni, klobásy, cigáro a italská zmrzlina, vzhledem k velkému počtu
návštěvníků (cca 1700) se stály fronty na pivo. Počasí vyšlo skvěle, celá akce dopadla
po všech stránkách výborně.
Program se zajišťoval od listopadu 2013, vzhledem k vystoupení kapely
KATAPULT se musela vybudovat zvláštní přípojka elektřiny. Organizačně byla akce
velmi náročná. Na přípravě areálu se podílelo cca 35 nadšenců, v prodejních stáncích
32 a přibližně stejný počet pak v neděli při úklidu. Nebyli to vždy ti stejní, potěšující
bylo, že pomáhali jak členové naší T. J., tak i příznivci. Jako hosté se zúčastnili br.
Vilém Klega, br. František Kráčmar a předseda OFS Olomouc Stanislav Kaláb. Bez
finanční a materiální pomoci Olomouckého kraje, Obce Náklo, ČOS a sponzorů by
nebylo možné sportovně kulturní odpoledne uspořádat. Tímto všem výše uvedeným
děkuji a rovněž tak děkuji všem návštěvníkům.
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Volejbalový turnaj 2014 o pohár starosty obce Křelov – Břuchotín
(Jiří Vejmelka, vzdělavatel T.J. Sokol Křelov)
Letos se opět v rámci hodových oslav uskutečnil v naší sokolovně turnaj ve
volejbale. Tento turnaj je otevřený pro všechny hráče a milovníky tohoto pěkného
kolektivního sportu, bez rozdílu věku a výkonu. Vzhledem k velikosti hrací
plochy byly povoleny týmy o max. pěti hráčích, přičemž nejméně dva hráči
musely být ženy.
Do letošního turnaje se přihlásily čtyři týmy, a to Borůvky, Horka, Olomouc a
domácí pořádající tým.
Po krátkém úvodu a přivítání všech soutěžících se slova ujal hlavní
rozhodčí Pavel Nastoupil, vy-světlil
základní pravidla a specifika naší
tělocvičny. No a pak už se hrály
jednotlivé zápasy, podle předem
určeného rozlo-sování. Hrálo se
systmem každý s každým a to na
dva sety. Některé zápasy byly
velmi napínavé a až do posledního
míče nebyl vítěz jistý.
Všechny zápasy probíhaly ve
vysokém sportovním duchu a velmi
korektně, na což pečlivě dohlížel
hlavní rozhodčí. Přestože družstvo
Borůvky nastoupilo v neúplné sestavě (pouze tři hráči), našli se ochotní
spoluhráči z jiných týmů, kteří zastoupili chybějící hráče a snažili se týmu
Borůvek pomoci a uhrát slušný výsledek.
Vítězem letošního turnaje se stalo družstvo Horky, ale celkovým vítězem
byl volejbal. Chtěl bych proto poděkovat všem hráčům za dobré výkony a
spolupráci, a obecnímu zastupitelstvu za podporu a hodnotné ceny. Všichni se již
těšíme na příští turnaj a tímto také zveme mezi nás všechny zájemce o volejbal.
Divadelní představení po roce opětovně v křelovské sokolovně
(Michal Dokoupil, člen výboru T.J. Sokol Křelov)
Dne 5. 9. 2014 od 19.00 hod. v křelovské sokolovně v rámci hodových
slavností obce Křelov – Břuchotín Tělocvičná jednota Sokol Křelov zajistila
divadelní představení hry BEZ OBŘADU - přepis komedie Pouic-Pouic od
Jana Drbohlava v podání ochotnického divadelního spolku Za Dveřmi
z Náměště na Hané. Jelikož se jednalo o druhé účinkování divadelního spolku
v Křelově, kdy v loňském roce shlédlo představení jiné divadelní hry 74
návštěvníků, tak nás potěšilo, že zájem o divadelní představení se zvyšuje a
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v letošním roce bylo již 96 návštěvníků. Jednalo se o hostující divadelní
spolek, avšak z historie obce Křelov je nutné připomenout, že i v obci Křelov
působil kdysi divadelní spolek, což dosvědčuji ještě části divadelních kulis, které
jsou uložené na půdě sokolovny.
Činovnici T.J. Sokol Křelov uvítají od pamětníků zapůjčení fotografií či
jiných materiálů z činnosti křelovského divadelního spolku, které by bylo možné
vystavit v rámci divadelního představení za rok.
Turnaj v malé kopané o pohár starosty obce Křelov – Břuchotín
(Pavel Hájek, cvičitel st. žáků T.J. Sokol Křelov)
První sobotu v srpnu uspořádali fotbalisté T.J. Sokol Křelov A ve
spolupráci s FK Břuchotín 12. ročník Turnaje v malé kopané o pohár starosty
obce Křelov - Břuchotín.
Letošního
ročník
se
zúčast-nilo 7 družstev. Po vyrovnaných bojích se z celkového prvenství radoval tým
Horka. Na druhém místě se
umístilo mužstvo T.J. Sokol
Křelov A a na třetím místě
skončili hráči z týmu Borůvky.
Individuální ocenění ovládli
hráči FK Břuchotín. Nejlepším
branká-řem byl Filip Dohnal a s
6-ti zásahy se nejlepším střelcem stal Robert Přidal.
Po celou dobu konání turnaje panovala výborná atmosféra, podpořená
skvěle vybaveným a výborně fungujícím občerstvením. Pořadatelé by tak chtěli
poděkovat všem sponzorům za podporu, bez které by se turnaj neobešel.
Výsledky turnaje
1. Horka
2. T.J. Sokol Křelov A
4. Břuchotín
5. Porto
7. Černovír
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3. Borůvky
6. T.J. Sokol Křelov B

Dětský den aneb Cesta pohádkovým Křelovem
(Pavel Hájek, cvičitel st. žáků, T.J. Sokol Křelov)
Rok uplynul jako voda a opět tu byl dětský den, který se konal 14. 6. 2014.
Tentokrát ráz byl – Cesta pohádkovým Křelovem.
Pohádková cesta začínala na farské
zahradě, kde si děti vy-zvedly „cestovní
lístky”. Na vra-tech farské zahrady si
prohlédly mapu jejich putování a vydaly
se na cestu.
Hned první úkol na ně čekal na
náměstíčku, kde pod vysokým smrkem
se schovával loupežník Rumcajs
s Mamkou. Jelikož Rumcajs byl švec, tak
mu děti pomáhaly s uspořádáním obuvi.
Další stanoviště bylo přichystáno u ZŠ
Křelov a příhodně zde byla dvojice Mach a Šebestová. Školní rok se kvapem blíží
ke konci, ale i tak dětem nevadilo si vzít školní aktovku a s ní proběhnout
vytyčenou trasu. Po delší chůzi se účastnici dostávají ke kapličce, kde na ně čeká
Sněhurka. Sněhurka v trávě poztrácela kamínky a děti jí pomáhaly s hledáním a
vrácením kamínků zpět do ošatky.
Po úspěšném nálezu kamínků se děti vydaly směrem k rybníku. Za
básníčku u Víly Amálky dostaly děti pentličku a jako bonus je vodníci Česílko a
Čepeček vzali na loďku a projeli se po rybníce. Další úkol na děti čekal u
sokolovny, kde kouzelník Pokustón měl přichystaný kouzelný klobouk a v něm
dva skutečné králíky – Bobka a Boba. Jak všichni víme, tak králíci vždy dělají
rozcvičku. Ta se nevyhnula ani dětem a po krátkém cvičení se vydaly za dalším
plnění úkolů. Úkol přišel hned za
rohem sokolovny. Na dětském hřišti
si postavila čarodějnice perníkovou
cha-loupku. Děti neodolaly vůni
perníku, která se linula oko-lím.
Počkaly si, až se čaro-dějnice
nedívala a perníček jí ulouply
z chaloupky.
Poslední úkol čekal u vinárny, kde měl mraveniště Ferda
Mravenec. Zde se děti vzdělávaly a
přiřazovaly důležitá telefonní čísla
k daným obrázkům. Po návštěvě posledního stanoviště se děti vracely zpět na
farskou zahradu, kde na ně čekal další bohatý program, o který se postaralo
rodinné centrum křelovský Kaštánek. Děti si mimo jiné mohly zajezdit na poníku,
ozdobit si perníček a provádět i jiné aktivity.
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O hladovější jedince a jejich rodiče se postaral výbor T.J. Sokol Křelov,
který měl na starosti občerstvení. Hladovějící měli možnost si zakoupit párek
v rohlíku, uzené cigáro, limo a pivo.
Tímto bych chtěl poděkovat složkám aerobik a kmotřenky za obsazení
stanovišť. Bratrům Michalovi Dokoupilovi a Miroslavu Fialovi za půjčení a
následnou obsluhu loďky. Celému výboru a členkám Kaštánku za uspořádání této
akce.
Dalším akcím Nazdar!
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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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