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VÍTE, ŢE …
 ţe od letošního roku má naše ţupa o jednu jednotu méně, tedy ţe počet
jednot v naší ţupě je 34? Blíţe čtěte na str. 2.
 výbor naší ţupy, který zasedal dne 12. 4. 2014, uloţil mimo jiné starostům
jednot:
- zajistit, aby elektronicky vydávané tiskoviny - Sokol, Ţupní zpravodaj byly zasílány na emailové adresy všem členům?
- zajistit uctění Památného sokolského dne (8. října) vhodnými akcemi?
Blíţe čtěte na str. 2.
 21. 6. se bude konat setkání Sokolů ve Štěpánově? Začátek akce je v 10
hod. ve štěpánovské sokolovně, konec se předpokládá v 15 hod. Pro
účastníky je připraven kulturní program a moţnost zakoupení občerstvení.
Blíţe čtěte na str. 5.
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ŢUPNÍ KANCELÁŘ INFORMUJE
Zrušení tělocvičné jednoty Sokol Štarnov, informace z letošního výboru ţupy
(Vendula Holíková, ţupní tajemnice)
Dlouhá léta jsme byli zvyklí, ţe naše ţupa sdruţuje 35 tělocvičných jednot.
Od letošního roku to ale jiţ neplatí - zanikla Tělocvičná jednota Sokol Štarnov.
Po delší dobu se projevovaly v jednotě neshody, poslední dva roky jiţ
neplnila základní povinnosti sokolské jednoty, prakticky s ţupou nekomunikovala
a postupně ztratila všechny své členy. Za tohoto stavu si koncem loňského roku
vynutil jednatel naší ţupy br. Kráčmar osobní schůzku s posledními činovníky
jednoty Štarnov, a na ní došlo k oboustranné dohodě, ţe jednota bude ze svazku
ČOS vyškrtnuta.
Ke zrušení jednoty na úrovni ČOS prozatím nedošlo a stále trvá povinnost
formálně ukončit členství v ČOS ve smyslu článku 7.12 Stanov ČOS. Pro
praktickou činnost ţupy ale platí, ţe jednota Štarnov neodebírá ţádné členské
příspěvkové známky ČOS, a tudíţ byla ze všech ţupních seznamů sokolských
aktivit vyškrtnuta. O definitivním vyškrtnutí Tělocvičné jednoty Sokol Štarnov ze
svazku ČOS vás budeme informovat v některém z příštích čísel Ţupního
zpravodaje.
A tak letošní výbor ţupy, který se konal dne 12. 4. 2014 v restauraci
Sokolka v Olomouci – Nových Sadech, konstatoval, ţe podle zpracování EE
2014 (elektronická evidence členské základny pro rok 2014) má ţupa:
34 tělocvičných jednot, v nichţ je celkem
4.009 členů, kteří jsou registrováni v
32 odborech všestrannosti a v
25 odborech sportu.
Celkem je v naší ţupě zaregistrováno 20 druhů sportů.
Na letošním výboru ţupy bylo zastoupeno 26 jednot, bez omluvy nedorazilo 8
jednot, a to: Bílsko, Dolany, Grygov, Litovel, Luká, Olomouc – Nový Svět,
Přáslavice, Troubelice.
Závěry z letošního jednání výboru ţupy všechny jednoty obdrţely
elektronickou cestou, proto zde uvádíme jen hlavní informace: jednoty mohou
ţádat peníze u tzv. MAS (místní akční skupina), mohou ţádat ţupu o finanční
podporu z tzv. GF (garanční fondu ţupy), jsou povinny provést přeregistraci své
jednoty v souladu s poţadavky nového Občanského zákoníku. Dále by měly,
jsou-li k tomu podmínky, vyvěšovat vlajky při státních svátcích, vhodnými
akcemi uctít Památný sokolský den (8. října), zajišťovat co největší účast svých
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cvičenců na ţupních akcích, přeposílat elektronicky vydávané tiskoviny (Sokol,
Ţupní zpravodaj) pokud moţno všem svým členům.
Jak to vypadá ve vaší jednotě, bratře starosto, sestro starostko? Patří vaše
jednota mezi ty, které úkoly výboru ţupy vzorně plní?
NÁČELNICTVO INFORMUJE
Přebor všestrannosti mladšího ţactva v Brně
(Irma Beranová, cvičitelka T.J. Sokol Olomouc)
Vítězové ţupního přeboru všestrannosti se zúčastnili ve dnech 30.5. – 1.6.
Přeboru všestrannosti v Brně. Jednalo se o 7 členů T.J. Sokol Olomouc a 1 ţáka
z T.J. Sokol Bělidla. Přeboru se účastnili za naši ţupu také 3 rozhodčí.
Po pátečním příjezdu, ubytování a prezenci následoval těţký sobotní
závodní den, kdy všichni závodníci absolvovali atletický čtyřboj, gymnastický
čtyřboj a soutěţ ve šplhu. Počasí naštěstí celkem přálo, jen dívky musely přeţít
lehkou přeháňku při atletických soutěţích. Večerní program obstarala návštěva
hřiště a občerstvení s nanuky. V neděli byla soutěţ završena plaveckými závody
v hale Tesly, kde proběhlo i vyhlášení výsledků. I kdyţ jsme medaili nedovezli,
naše výprava důstojně reprezentovala ţupu.
Pozvánka na Setkání sokolů ve Štěpánově
(Antonín Skácel, ţupní náčelník)
Tělocvičná jednota Sokol Štěpánov připravila na sobotu 21. 6. 2014 setkání
pro všechny členy sokolské ţupy Olomoucké–Smrčkovy.
N místo určení se můţete dopravit několika způsoby:
- na kolech;
- autobusem – linka 764, nástupiště E - hl. nádraţí - odjezd 9,41 hod.
(vystoupit na zastávce U kina - příjezd 10:10 hod. a vrátit se ke škole.
Naproti školy je sokolovna - 2 minuty). Zpět odjíţdí autobus ve 14:00
hod. a v 16:00 hod.
- nebo vlakem – z hl. nádraţí Olomouc - směr Zabřeh, odjezd 8,31 hod.
příjezd do Štěpánova 8:39 hod. a pak pěšky cca 2 km. Zpět odjíţdí vlak
v 14:19; 15:17; 16:19; 17:17 hod.
Akce je plánována od 10 do 15 hod.
Hostitelská jednota připravila velice zajímavý program, ve kterém vystoupí
nejen členové Sokola Štěpánov, ale také hosté z jiných T.J.:
1) zahájení – proslov starostky a nejstaršího bratra T. J. Sokol Štěpánov J. Kráčmara
2) vystoupení pěveckého souboru ze ZŠ pod vedením sestry Hejníčkové
3) vystoupení divadelního souboru Štěk – dvě humorné scénky
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4) cvičení seniorů ze Sokola Olomouc
5) taneční vystoupení ţen ze Sokola Náklo
6) cvičení pro radost ţen Sokola Olomouc-Chválkovice
7) prohlídka připravené výstavy o historii a současnosti Sokola ve Štěpánově.

Pro účastníka setkání bude také připraveno malé občerstvení (řízek,
vyuzené klobásy a další dobroty a pití).
Jménem ţupního náčelnictva vyzývám všechny jednoty k hojné účasti.
Přijeďte do Štěpánova a svou účastí oceňte práci místní jednoty s přípravou
a realizací této tradiční putovní akce. Věřím, ţe v příštím roce se setkání bude
konat v některé jiné mimolomoucké jednotě, která ráda představí svou sokolovnu,
činnost a nabídne inspiraci ostatním jednotám jak na to.
Na setkání se těší pořádající jednota a ţupní náčelnictvo.

Z JEDNOT

Českoslovenští legionáři - výstava v křelovském fortu
(Pavel Hájek, cvičitel st. ţáků T. J. Sokol Křelov)
Jak mnozí víte, za světové války měli sokolové velký podíl na vzniku
československých legií a ve dnech převratu v říjnu 1918 udrţovali pořádek ve
městech. Často byli nazýváni naším národním vojskem.
Naskytla se nám moţnost jít se podívat na výstavu
mapující vznik československých legií a poslechnout si
přednášku Mgr. Petra Velana „Hanáčtí letci v zahraničním odboji”.
Jelikoţ se akce konala v nedalekém Fortě XVII
v Křelově, rozhodl jsem se, ţe tuto akci s mladšími
a staršími ţáky navštívíme. Bohuţel počasí nepřálo
vycházce, a to se moţná i odrazilo na slabší docházce –
celkem jsme byli tři cvičenci.
Sraz jsme měli v 16.30 hod. u místní sokolovny
a pak jsme se společně vydali vstříc novým poznatkům
naší historie.
Přednáška měla menší zpoţdění, ale to vůbec nevadilo. Chlapci si dlouhou
chvíli zkrátili hrou „skáču” a pokochali se vyhlídkou na okolní krajinu ze střechy
fortu.
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Krátce před samotnou přednáškou jsme si prohlédli dobové uniformy,
výstroje pilotů RAF a další dobové reálie. Děti se na přednášce dozvěděly
informace o RAF (Royal Air Force), o Svatoplukovi Malém, který byl rodákem
z Křelova a československý letec ve sluţbách RAF.
Hlavní atrakce teprve měla
přijít. Na nádvoří bylo přichystáno
dělo, které mělo být zapáleno,
a následně měl zaznít slavnostní
výstřel. Tohoto úkolu se zhostil
cvičenec Václav Spáčil. Po chvilce
nervozity zapálený doutnák přiloţil
k zátravce a zazněl výstřel.
Výstřel ovšem pro nás
znamenal ukončení akce a návrat
zpět k sokolovně, kde na nás čekali rodiče.
Dalším akcím ZDAR!!!
Český pohár Teamgym - Třebíč 2014
(Gabriela Jandová a Irma Beranová, oddíl TeamGym Sokola Olomouc)
V sobotu 29. března 2014 se dvě druţstva T.J. Sokol Olomouc zúčastnila
závodu Českého poháru v TeamGymu v Třebíči, kde se mezi sebou utkala
nejlepší teamgymová druţstva z celé republiky. Závodu se zúčastnilo celkem 28
druţstev z různých organizací – České gymnastické federace, ČASPV, ASŠK,
Sokol. Pořadatel závodu – Gym clubTřebíč, člen ČGF, připravil pro závodníky
kvalitní závod se sportovním vybavením, které odpovídá mezinárodním
pravidlům UEG, tedy výbavu, o které si naše druţstva mohou nechat jen zdát
a se kterou se potkávají jen zcela výjimečně – přeskokový stůl, tzv. jazyk, pruţný
koberec na pódiovou skladbu a hlavně pro akrobacii tumbling – trampolínovou
dráhu, která odráţí mnohem víc a úplně jinak neţ při sokolských závodech
pouţívaný reuther. S tím vším se naše dívky musely během osmi minut
rozcvičení poprat, protoţe víc času prostě nikdo neměl. Prohlášení dívek
z jednoho praţského druţstva: „My tumbling v tělocvičně taky nemáme, musíme
jít do vedlejší tělocvičny,…..“ nám, kteří jsme většinou tumbling viděli poprvé
v ţivotě a na zvyknutí jsme měly 8 minut, zněly dost směšně. Ale naše dívky
byly statečné a s nástrahami kvalitního vybavení se nadšeně popraly.
Naše mladší děvčata (TGJ I) zahájila závod se startovním číslem 1
pódiovou skladbou, za kterou si ve výsledku vybojovala třetí nejvyšší známku
v této kategorii. Na trampolínce a akrobacii zacvičila také moc hezky, s menšími
chybami a obsadila celkově sedmé místo. Starší děvčata závodila v kategorii nad
šestnáct let, ale většinu týmu tvořila „ostaršená“ děvčata z mladší kategorie TGJ
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II. Dívky předvedly skvělé výkony, hlavně na trampolínce a pódiové skladbě
a vybojovaly si třetí místo. Je to obzvlášť cenné, protoţe to byla generálka na
Mezinárodní Mistrovství České republiky, které proběhne na začátku května
v Ostravě, na které naše druţstvo TGJ II (do šestnácti let ) bylo nominováno po
teamgymovém přeboru ČOS v Praze v lednu letošního roku.
Závod v Třebíči byl pro nás příleţitostí vidět celorepublikovou špičku
v tomto sportu, vidět nádherné výkony, vidět prvky, které ani nejsou pro naši
sokolskou linii teamgymu povoleny (dvojná salta apod.) Tento závod byl pro
dívky z druţstva TGJ II důleţitý i z hlediska tréninku, protoţe MČR se bude
konat v podobně vybavených prostorách (tumbling) a za účasti velké části
druţstev, která byla i zde v Třebíči, takţe dívky budou moci zúročit nabyté
zkušenosti a co nejlépe reprezentovat ČOS, naši ţupu i jednotu na Mezinárodní
Mistrovství České republiky v Teamgymu.
Cyklovýlet na Loveckou chatu
(Kateřina Špundová, cvičitelka T.J. Sokol Křelov)
Dne 31. března 2014 naše tělocvičná jednota Sokol Křelov uspořádala
cyklovýlet na Loveckou chatu. Trasa měla přibliţně 15 km, přičemţ se jezdilo jen
po cyklostezkách či polních cestách, kvůli bezpečnosti.
Této akce se účastnilo okolo 25 dětí a 30 dospělých cyklistů. Startovalo se
u naší sokolovny v 16.00 hodin a návrat byl v 19.00 hodin opět k sokolovně.
Na Lovecké chatě dostaly děti rozchod, aby si mohly prohlédnout okolí,
projít si tam lanové centrum, pohladit koně, popřípadě se občerstvit. Poté do
zábavy zasáhli cvičitelé a uspořádali soutěţe v přetahování lanem, v přeskakování
přes lano, ale i obyčejné přeběhy pod ním. Po této zábavě proběhlo hromadné
focení a pak odjezd zpět do Křelova.
Cesta dopadla celkově moc dobře, za coţ můţeme poděkovat cvičiteli
Pavlu Hájkovi, který sestavil tuto trasu a po celou dobu cyklisty vedl.
Za všechny cvičitele bych ráda poděkovala všem dospělým za jejich pomoc
a hlavně další dozor nad dětmi. Myslím si, ţe tento výlet sklidil velký úspěch, jak
mezi dětmi, tak mezi dospělými.
Dalším sokolským akcím Nazdar!
Spaní v Sokolovně
(Kateřina Špundová, cvičitelka T. J. Sokol Křelov)
Z pátku 18. 4. 2014 na sobotu se konala v naší tělocvičně velice oblíbená
akce mezi dětmi, a to Spaní v sokolovně. Tuto akci mají v reţii naši cvičitelé a je
určena pro stálé cvičence naší jednoty jako odměna.
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Sraz byl v 19.00 hod. u sokolovny, kde jsme si děti a jejich věci převzali od
rodičů. Mezitím se děti bavily samy, dokud jsme nad zábavou nepřevzali otěţe
my, cvičitelé.
Uspořádali jsme soutěţe v tzv. člunkových bězích, kde jsme měli děti
rozdělené do tří skupin. Rivalita a soutěţivost byla veliká, takţe o zábavu bylo
postaráno. Po této zábavě jsme si zahráli vybíjenou, a pak jsme si pro zklidnění
zazpívali a poslechli pohádku o pokladu, který jsme následně šli hledat. Jednalo
se o noční vycházku na palouček u rybníka, kde si kaţdý našel tři svítící tyčinky,
které krásně svítily do dálky. Vypadalo to tam jako roj světlušek. Pak jsme se
přemístili zpět do sokolovny, kde jsme si všichni nachystali věci na spaní a lehli
si. O usínání se nám postaral Jindra Dvořák, který nám přečetl pohádku na
dobrou noc. Ráno si pro děti postupně přicházeli rodiče a celá akce končila kolem
8. hodiny ranní.
Spaní v sokolovně se účastnilo 27 dětí a moc se jim to líbilo. Zprávu o této
akci podáváme nejenom proto, abychom se pochlubili bohatostí našeho
sokolského programu pro nejmenší cvičence, ale také proto, aby poslouţila třeba
i jako inspirace pro další jednoty. Nechcete nás následovat?
Dalším akcím Zdar!

Slet a pálení čarodějnic v Křelově
(David Šafář, zapisovatel T.J. Sokol Křelov)
Ze strany členů Sokola Křelov byla v naší obci pořádána
akce s názvem „Slet a pálení čarodějnic“, která proběhla dne
30. 4. 2014. Obdobné akce jsme jiţ pořádali v minulosti pro
naše občany a všechny zájemce, kdy se tato iniciativa setkávala
nejen s pozitivním ohlasem dětí, ale i dospělých. Avšak
v posledních letech se tato akce nekonala, a proto opět vzešel
se strany naší sokolské jednoty návrh na její realizaci. Zde jsme
se především potýkali s problémem, kde tuto akci uskutečnit a
naše volba padla na pevnůstku u obce Křelov – Fort XVII, kde jsou vhodné
prostory pro takovouto akci a i celkový dojem této historické stavby vhodně
dokresluje atmosféru našich čarodějnických rejdů.
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Pro všechny zájemce bylo členy Sokola Křelov připraveno
opékání špekáčků, řada zajímavých úkolů pro děti, ale
i dospělé, kdy děti mohli plnit různé úkoly tématicky
související s čarodějnictvími. Členové Sokola Křelov se
oděli do čarodějnických kostýmů, za které by se nemuseli
stydět ani mnozí "opravdoví" čarodějové nebo čarodějnice.
O občerstvení se postaral personál Fortu XVII,
kterému bych tímto chtěl poděkovat za spolupráci a
poskytnutí prostor pro pořádání této akce.
Všichni účastníci akce se sešli na dětském hřišti
u naší sokolovny v 16.30 hod. Většina dětí přišla
v kostýmech čarodějnic a čarodějů. Zde jim byly
rozdány „letecké průkazy“, na které děti dostávali
potvrzení o provedení jednotlivých disciplín na Fortu XVII. Následně proběhl
čarodějný průvod, který prošel naší obcí Křelov, od sokolovny na pevnůstku Fort
XVII.
Pro děti bylo na pevnůstce Fort XVII připraveno devět stanovišť, na
kterých měly splnit čarodějné úkoly, do kterých se všechny děti pustily s velkou
vervou a mnohých se zúčastnili i rodiče. Zde bych namátkou jmenoval slalomový
let na koštěti, poznávání čarovných bylin, kreslírna šíleného čaroděje a „flus“ na
čarodějnici. Odpočinek si mohli všichni dopřát u připraveného ohniště, kde si
opekli špekáčky a posilnili se po předchozím vypětí.
Celé akci přálo i počasí a domnívám se, ţe všichni účastníci i pořadatelé
byli s průběhem akce velmi spokojeni. O tomto svědčí i účast, kdy zde bylo 100
dětí a 82 rodičů. Jsem velmi rád, ţe ze strany členů Sokola Křelov je neustálá
snaha o organizování takovýchto akcí, které poskytují radost nejen našim dětem,
ale umoţňují i setkávání dospělých a dovolují strávit příjemný čas s dětmi
a přáteli v dnešní hektické době.
Tímto bych chtěl poděkovat všem účastníků
a organizátorům této akce, především těm, kteří se
nebáli vklouznout do čarodějnických kostýmů a vnést
od naší obce trochu tajemna a magie. Všechny naše
příznivce bych chtěl ujistit, ţe v tomto úsilí vytrváme a
pozvat je na tuto akci i příští rok. Vše v duchu našeho
hesla „Čarodějnice všech zemí spojte se“.
Účast gymnastek na Mezinárodním Mistrovství ČR v TeamGymu
(Blanka Planičková, cvičitelka T.J. Sokol Olomouc)
Díky úspěšné účasti na přeboru ČOS v TeamGymu bylo druţstvo
gymnastek T.J. Sokol Olomouc nominováno na Mezinárodní Mistrovství ČR
v TeamGymu. Závod se konal 3. 5. 2014 v Ostravě. V naší kategorii TGJ II se při
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zahájení závodu sešlo 13 nejlepších druţstev z republiky. Průběh a organizace
závodu byly zajištěny na nejvyšší úrovni. Výsledky jednotlivých druţstev se
v průběhu závodu zobrazovaly na čtecím zařízení, závodilo se na nejmodernějším
cvičebním nářadí (tumbling, přeskokový stůl – jazyk). Všichni závodníci se
snaţili předvést své nejlepší výkony. K výborné atmosféře v hale přispěli také
fanoušci jednotlivých druţstev.
Našim děvčatům se v této vrcholné soutěţi vedlo velmi dobře. V celkovém
hodnocení osadila krásné osmé místo. Děvčata byla na účast v této soutěţi
náleţitě pyšná. Velký dík za toto umístění patří trenérce Gabriele Jandové, a také
ţupě Olomoucké – Smrčkově za podporu s finančním zajištěním startovného na
soutěţ.

34. ročník Memoriálu Vojtěcha Vyroubala v Křelově
(Magda Dittmerová, T.J. Sokol Křelov)
Přesun díky nepřízni počasí se vyplatil.
Původní termín Memoriálu Vojtěcha Vyroubala
byl plánovaný na 17. 5. 2014, ale vzhledem
k tomu, ţe nám počasí nepřálo, jsme se po
společné poradě dohodli, ţe akci přesuneme na
neděli 25. 5. 2014. Tentokrát sluníčko svítilo jiţ
od samého rána a účast byla fantastická, a to i
přesto, ţe nepřišli i ti, kteří účast předem přislíbili.
Netuším, zda vůbec T.J. Sokol Křelov pamatuje, ţe by byl nedostatek závodních
čísel pro všechny běţce, ale nejen s tím jsme si poradili. A diplomy a medaile
byly pro všechny, kteří si to opravdu zaslouţili.
Pro obrovský zájem všech zúčastněných závodníků jsme vytvořili nové
kategorie, ale pořád je jich málo. Všechny děti, malí i velcí, byli natěšení, a ve
snaze vyhrát do svých výkonů dávali maximum.
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Například do kategorie Ţeny se přihlásila
děvčata ze starších ţaček a pro ţeny bylo
velké zklamání, ţe jim místa na bedně
vyfoukla „mladá krev“. Některé ţeny zase
ukázaly muţům v jejich kategorii, ţe mají sílu
se jim vyrovnat. A ty nejzralejší, naše
kmotřenky, dokázaly, ţe i v jejich věku
mohou být stále aktivní. Všem závodníkům,
jak dětem, tak i dospělým patří velký obdiv
a poděkování, ţe po ránu rozhýbali svá těla a přišli plni elánu se pobavit, a moţná
i motivovat ty mladší. Tento ročník byl velmi úspěšný, ale bereme si z něj
inspiraci i ponaučení pro ročník příští. A věřte tomu, ţe se máte na co těšit .

Kategorie
Kočárky
Nejmladší žactvo
Mladší žačky
Mladší žáci
Starší žačky a dorostenky
Starší žáci a dorostenci
Ženy
Muži
Kmotřenky
Celkem

Věk
Vzdálenost
rodiče s dětmi v kočárku
200 m
děti do 6 let
150 m
6 - 10 let
300 m
6 - 10 let
300 m
11 - 18 let
500 m
11 - 18 let
500 m
nad 18 let
1 500 m
nad 18 let
3 000 m
seniorky
200 m

Počet
5
11
10
4
3
3
8
5
4
53

Vystoupení T.J. Sokol Chválkovice oddílu teamgym v Galerii Šantovka
(Šárka Illková, cvičitelka T.J. Sokol Olomouc-Chválkovice)
Ve dnech 15. – 18. května se konala v Galerii Šantovka akce s názvem
Ostrov sportu a zdraví, kde se prezentovaly různé sportovní kluby.
Zúčastnili jsme se doprovodného programu, děti předvedly pódiovou
skladbu, skoky na malé trampolíně a gymnastické prvky. S pódiovou skladbou
vystoupilo 8 členů od 9 do 14 let, a to jak chlapci, tak dívky. Skoky na malé
trampolíně a akrobatické prvky přišly předvést i ty nejmenší děti, a to od 5 do 14
let. Naše vystoupení proběhla kaţdý den, od čtvrtka do neděle, vţdy
v odpoledních hodinách na hlavním podiu v Galerii Šantovka.
Na akci se nám i dětem líbilo a pro nejmenší děti to byla i uţitečná průprava
na závod teamgymu, který proběhne na podzim.
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T.J. Sokol Velká Bystřice informuje
(Jana Pechová, cvičitelka T. J. Sokol Velká Bystřice)
I v první polovině letošního roku nebyla v naší jednotě nouze o akce, které,
vedle pravidelných cvičení v tělocvičně, nabízíme naši členům:
Dětský maškarní šibřinkový bál. V soboru 22. února 2014 proběhl
tradiční šibřinkový maškarní bál pro děti. Vše bylo pečlivě připravené, přes
domácí občerstvení napečené členkami
sokola, výzdobu sálu, bohatou tombolu
pro děti, do které přispěli i rodiče dětí aţ
po program pro děti. Na úvod zatančily
děti z tanečního krouţku při ZŠ Velká
Bystřice. Děti si v průběhu odpoledne
mohly zasoutěţit v osmi disciplínách
(skládání puzzle, slalom se lţičkou s
míčkem, strefování se do branky míčem,
skládání sirek do krabičky, ...) a za své
výsledky dostaly razítko a sladkou
odměnu. Byla připravena i taneční hudba a na konci si děti vyzkoušely chytání
13

rybiček na udici o ceny. Účast byla velká, přes 100 dětí, všechny losy byly
prodány jiţ půl hodiny po zahájení bálu, občerstvení se také všechno prodalo
(dokonce i chybělo), podle reakcí byly rodiče i děti spokojené.
8. března – Jarní vycházka spojená s opékáním špekáčků. Na vycházku
nám přálo počasí, sluníčko svítilo a my jsme se vydali s předškolními dětmi
a dětmi z prvního stupně na jarní vycházku. Naším cílem bylo projít se kolem
bystřické přehrady směrem k chatové oblasti a najít vhodné místo na opékání
špekáčků, na které jsme se všichni moc těšili, protoţe to bylo poprvé po zimě.
Během cesty jsme dělali krátké zastávky a zahráli si s dětmi různé hry, dále jsme
poznávali stromy a zpívali si do kroku. Podařilo se nám najít hezké místo, kde
jsme rozdělali oheň a opekli do křupava špekáčky. Děti snědly špekáčky,
poběhaly po lese a všichni jsme se spokojeně vrátili k místu, ze kterého jsme
vycházeli a kde na nás čekali rodiče dětí.
9. dubna – Vynášení Morany. Děti z pondělního a středečního cvičení se
svými cvičitelkami vyrobily a nazdobily Moranu a šly s ní k mostu u ţelezniční
zastávky, kde ji zapálily a hodily do Bystřičky, jako symbol zahnání a konce
zimy. Děti recitovaly říkadla o Moraně a zpátky do sokolovny nesly společně
Létéčko - jako symbol jara. Akce se účastnilo i několik rodičů. I přes chladné a
větrné počasí byla účast velká, cca 20 dětí. Akce se povedla.
18. května – Závody kol, odráţedel a
koloběţek. V neděli 18. května se
uskutečnil první ročník závodu kol,
odráţedel a koloběţek, který pořádala T.J.
Sokol Velká Bystřice. U venkovní akce je
vţdycky riziko, aby vyšlo počasí a „ledoví
muţi“ si s námi opravdu zahrávali, ale
nenechali jsme se odradit a vyplatilo se to!
I přes nepříznivé chladné a zamračené
počasí se zúčastnilo celkem 69 dětí a jejich
rodičů a dalších rodinných příslušníků! Byl
to první závod tohoto typu a pro některé děti to byl vůbec první závod v jejich
ţivotě. Všichni závodili s obrovským zápalem a bylo vidět z tváří dětí i rodičů, ţe
z toho mají radost, ţe je to baví, a to nám šlo! Rodiče povzbuzovali své potomky,
jak to jen šlo, hodně z nich i s dětmi běţelo, bylo vidět, ţe si to všichni uţili.
Z reakcí přítomných máme jen pozitivní ohlasy, za co jsme moc rádi a budeme se
těšit na viděnou s malými závodníky v příštím roce na dalším ročníku závodů.
A na konci června nás čeká obdoba podzimního nocování v sokolovně,
tentokrát ale venku ve stanech, přímo pod hvězdnou oblohou. Tak nám drţte
palce, ať nám přeje počasí ….
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Akcemi nabitý podzim a konec roku 2013 v T.J. Sokol Velká Bystřice
(Jana Pechová, cvičitelka T.J. Sokol Velká Bystřice)
Tento článek patří samozřejmě do předchozího čísla našeho Župního
zpravodaje. Bohužel tam nebyl. A už se nám nepodařilo zjistit, z jakého důvodu.
Důležité ale je, že tak aktivní jednotu, jak výčet z podzimu loňského roku
naznačuje, je potřeba vyzvednout a umožnit ostatním jednotám župy, aby se
případně daly inspirovat. Proto článek, až teď, dodatečně, zveřejňujeme. (Za
redakci ŽZ Luboš Toušek.)
13. 9. – „Zahradní večeře“ v Sokole.
Zakončením letní sezóny byla „zahradní
večeře“, kterou uspořádal oddíl sportovní
gymnastiky na upravené zahradě sokola. I
přes chladné počasí přišlo hodně dětí i rodičů,
aby si pochutnali na opečeném kabanosu
a dalších dobrotách, které pro ně byly
připraveny. Děti vyuţily čas i k drobným
hrám a jiné zábavě. Opékání se povedlo a uţ
se těšíme na další takovou akci.
4. 11. - Halloween. V pondělí 4. listopadu 2013 jsme uspořádali
halloweenský průvod po Velké Bystřici. I přes chladné počasí jsme se sešli v
hojném počtu. Děti měly krásné masky a svítily si na cestu lampiónky. Průvod
začínal u sokolovny a končil na hřbitově, kde jsme si prohlédli
svíčkami osvětlené hroby. Procházka po potemnělém hřbitově se ukázala být pro
některé velkou výzvou. Nakonec však i tito malí "nebojsové" strach překonali
díky svým odváţnějším kamarádům, kteří je drţeli celou cestu za ruku. Akci
hodnotíme jako povedenou a chceme ji zopakovat i příští rok.
12. 11. - Sázení stromu. V úterý 12. listopadu 2013 večer jsme se s dětmi
sešli u ţelezniční zastávky ve Velké Bystřici, abychom společně zasadili
sokolskou lípu. Strom jsme dostali jako
sponzorský dar a se starostou obce jsme se
předem dohodli na vhodném místě. Za svitu
pouličních lamp jsme lípu slavnostně
zasadili a u stromu jsme vyvěsili ceduli, na
kterou se všechny děti podepsaly.
30. 11. – 1. 12. - Noc s medvídkem Pú a
jeho kamarády. Ze soboty 30. 11. na neděli
1. 12. 2013 proběhl první ročník nocování
v sokolovně, kterého se zúčastnilo 46 dětí ve
věku od 3,5 do 11 let (předškoláci a děti z 1. – 4. třídy z oddílů všestrannosti a
děti z oddílu gymnastiky). Pro všechny děti byly připraveny různé hry a soutěţe.
Starší děti hrály vybíjenou, soutěţily v druţstvech na rychlost a přesnost, mladší
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děti cvičily na nářadí a všechny si mohly vymalovat vytisknuté obrázky
s Medvídkem PÚ a jeho kamarády nebo skládat puzzle. Atmosféra byla po celou
dobu moc příjemná, kamarádská, děti byly moc hodné, coţ je při takovém počtu
důleţité. Dotaz jednoho chlapce při ranním loučení „Kdy bude další nocování?“,
mluví za vše!
A my cvičitelé uţ přemýšlíme, jaké další akce pro děti připravíme.
7. 12. – Předvánoční akademie. Rodiče a další příznivci sokola se mohli
podívat, co se jejich děti naučily v hodinách cvičení. Svá vystoupení předvedly
všechny oddíly dětí – předškoláci, děti od 1. do 4. třídy i oddíl sportovní
gymnastiky. Předškoláci zatančili tanečky a zvládli s přehledem nachystanou
opičí dráhu, školní děti sklidily úspěch s vystoupením na koberci a s lanem a děti
ze sportovní gymnastiky nadšeně předvedly na nářadí to, co pilně trénují během
roku. Příjemným zpestřením celé akce bylo vystoupení krásných maţoretek
z Lošova, kterým se podařilo roztleskat celý sál. Všechny děti cvičily s nadšením
a sklidily velký zaslouţený potlesk od diváků. Všichni přítomní mohli vidět, ţe
děti pohyb moc baví, o čemţ svědčí i zaplněné hodiny všech dětských oddílů.
18. 12. – Předvánoční procházka. Poslední cvičení před Štědrým dnem
uspořádal oddíl předškoláků procházku k místní přehradě, kde jsme chtěly
společně připravit i zvířátkům hezké Vánoce. V rybářské chatce na nás čekalo
překvapení v podobě teplého čaje a občerstvení. S ozdobeným vánočním
stromečkem jsme se vydali na dobrodruţnou cestu ke krmelci. Směr nám
ukazovaly lucerničky, které lemovaly úzkou pěšinku a dovedly nás aţ do cíle.
U krmelce nechaly děti kromě nazdobeného stromečku také další dobroty, který
přinesly z domu. Procházka se všem moc líbila a pro děti i pro nás dospělé byla
krásným záţitkem. Velký dík patří rodičům dětí, které na své náklady připravily
bohaté občerstvení, vyrobily krmelec a přinesly vánoční stromeček!

RŮZNÉ
Blahopřání k ţivotnímu jubileu
(Jana Dohnálková, starostka Sokola Olomouc - Nové Sady)
V pátek 23. května 2014 oslavila členka T.J. Sokol Olomouc – Nové Sady
sestra Ludmila Frydecká krásných 80 let.
Do Sokola vstoupila v jednotě Sokol Olomouc – Bělidla v roce 1938 a od
roku 1945 je členkou Sokola Olomouc – Nové Sady. Jako dorostenka cvičila na
XI. všesokolském sletu v roce 1948. Od roku 1957 byla cvičitelkou ţactva a
dorostu,
v současné době vede v jednotě cvičení oddílu rodičů a dětí. Od roku 1990
pracuje ve výboru jednoty jako jednatelka. V letech 1994 aţ 2013 byla pracovnicí
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ţupní kanceláře a v letech 1994, 2000 a
2006 jako ţupní organizační pracovník
zabezpečovala ţupní sletové výpravy na
všesokolské slety do Prahy.
Vydatně se podílela na obnově
vráceného areálu sokolské jednoty. V
současné době se kromě pravidelných
cvičení R a D podílí na organizaci
kaţdoročně
jednotou
pořádaných
příměstských táborů.

Od roku 2009 je drţitelkou
Stříbrné medaile ČOS, kterou
převzala ke 100. výročí zaloţení
Sokola Olomouc – Nové Sady. Za
všechnu práci, kterou pro Sokol
vykonala, jí srdečně děkujeme.
Milá Liduško, za všechny
sokoly naší jednoty Ti přeji pevné
zdraví a hodně sil do dalších let sokolské činnosti.
Tyršova bysta v novém hávu
(Vilém Klega, ţupní vzdělavatel)
Od září roku 1932, od roku stého výročí narození zakladatele Sokola
Miroslava Tyrše, je nedílnou součástí olomoucké sokolovny jeho bysta, odhalená
při oslavě tak význačného výročí. Jejím autorem je uznávaný místní sochař
Julius Pelikán. Vzhled artefaktu, poznamenaný působením venkovního prostředí,
si uţ dávno zaslouţil opravy. Kameník p. Lubomír Tesák Tyršovo poprsí
z mramoru i ţulový podstavec očistil a obnovil nápisy. Malé prostranství kolem
bysty, také nově upravené, slouţilo a slouţí ke konání různých vzpomínkových
sokolských akcí. A tak od dubna letošního roku je i okolojdoucím skulptura opět
důstojným připomenutím významné osobnosti našich novodobých dějin,
provázených všestranným zápasem o vzkříšení národa a o obnovení i uhájení
jeho státní samostatnosti.
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Opustila nás sestra Anna (Hanka) Dostálová
(Vilém Klega, ţupní vzdělavatel)
Dne 14. května se uzavřel dlouhý činorodý ţivot
mimořádně aktivní sokolky ses. Anny Dostálové, členky Sokola
Olomouc-Černovír, od roku 2012 členky Sokola OlomoucChválkovice. Zemřela ve věku 94 let v Chomutově v Čechách
v péči svého syna MUDr. Jiřího Dostála. Kremace se konala
v Chomutově, rozloučení s blízkými a přáteli se pak uskutečnilo
31. května na hřbitově v Olomouci – Černovíře při uloţení urny
do rodinné hrobky. Tohoto pietního aktu se zúčastnili zástupci ţupy a olomouckých
sokolských jednot.
Ses. A. Dostálová se narodila v sokolské rodině a v pěti letech začala cvičit
v černovírské jednotě. V 18 letech se stala pomahatelkou cvičení nejmladšího ţactva,
od roku 1946 vedla v jednotě dorostenky, od následujícího roku byla ţupní vedoucí
dorostenek, v roce 1948 se stala členkou cvičitelského sboru dorostenek ČOS. Cvičila
na památných sletech v letech 1938 a 1948. V období 1949 – 1989 působila jako
cvičitelka v Tělovýchovné jednotě Slovan Černovír, v který byla sokolská jednota po
komunistické převratu přeměněna. Jako učitelka tělesné výchovy byla krajskou
metodičkou tělesné výchovy pro mateřské školy. Zastávala téţ funkci ředitelky
mateřské školy.
V lednu 1990 se zúčastnila obnovovacího sjezdu ČOS v Praze a platně se
podílela na návratu černovírské tělovýchovné jednoty do svazku ČOS. Stala se členkou
výboru jednoty a cvičitelkou ţen. V roce 1992 spoluorganizovala důleţitou, úspěšnou
výstavu konanou ve Vlastivědném muzeu v Olomouci ke 130. výročí Sokola. V letech
1991 – 1998 byla ţupní vzdělavatelkou, pak do roku 2003 členkou ţupního
vzdělavatelského sboru. Cvičila aţ do roku 1993.
V roce 2005 ocenilo sokolské ústředí významnou práci ses. A. Dostálové pro
Sokol Stříbrnou medailí ČOS.
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In memoriam bratra Miloše Suchánka
(Vilém Klega, ţupní vzdělavatel)
V pátek 2. května zemřel jeden z nejstarších členů Sokola Olomouc bratr
Ing. arch. Miloš Suchánek. Bylo mu devadesát let. Poslední rozloučení s ním se
uskutečnilo 7. května v obřadní síni olomouckého krematoria.
Členem Sokola Olomouc se stal koncem února 1990, kdy byla po dlouhém
období komunistické totality obnovena i nejstarší olomoucká sokolská jednota
a br.Suchánek se stal cvičencem oddílu sokolských seniorů nazvaném Věrná
garda. V jejích řadách cvičil na různých veřejných hromadných vystoupeních,
včetně XII. všesokolského sletu v roce 1994 v Praze, prvním po obnovení Sokola.
Byl tehdy poctěn úlohou vlajkonoše, jedním z těch, kteří v čele sokolského
průvodu nesli státní vlajku.
Hlavní význam br. Suchánka spočívá v tom, ţe se zásadním způsobem
zaslouţil o provedení obnovovacích prací v sokolovně, kdyţ byla konečně v
srpnu 1994 v restituci jednotě vrácena. Stal se předsedou stavebně technické
komise výboru Sokola Olomouc. V této pozici vynaloţil velké úsilí, fundovaně a
s velkým pracovním nasazením řešil nemalé a obtíţné restaurátorské práce.
Obzvláště pak znovu s velkým úsilím pracoval na odstranění následků
nebývalých záplav v červenci 1997, kdy byl zaplaven suterén sokolovny a celé
její okolí.
Při oslavách 140. výročí existence Sokola Olomouc v únoru 2010 byla
činnost br. Suchánka, spolu s jinými, za přítomnosti starostky ČOS ses. Ing. Hany
Moučkové a dalších významných hostů oceněna Pamětním listem Sokola
Olomouc.
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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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Vyhrazené hodiny ţupní 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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