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Než se začtete do posledního Župního zpravodaje roku 2014, dovolte
mi za redakci a všechny věrné dopisovatele popřát Vám všem, milým
příznivcům ŽZ, klidné vánoční svátky a v příštím roce zase „napočtenou“…
Jana Skácelová
VÍTE, ŽE …
 z 34 jednot, sdružených v naší župě, podaly zprávu o uctění památného dne
sokolstva 8. října 2014 pouze 2 jednoty? Čtěte na str. 7.
 Sokolská župa Olomoucká-Smrčkova podala návrh na pojmenování mostu
u sokolovny Olomouc? Více se dozvíte na str. 2.
 dalším dvěma členům z jednot naší župy budou udělena vysoká morální
ocenění ČOS? Čtěte na str. 3.
 opět proběhnou zimní akce v přírodě na přelomu roku? Pozvánky najdete
na str. 5.
 je již zpracován plán vzdělávacích akcí VSO na rok 2015? Čtěte na str. 5.
 od roku 2015 se zvýší hodnota členské známky ČOS? Čtěte na str. 3.
ŽUPNÍ KANCELÁŘ INFORMUJE
Most přes Mlýnský potok možná ponese jméno Otakara Smrčky
(Vendula Holíková, tajemnice župy)
Při letošní vzpomínkové akci u bysty Miroslava Tyrše u sokolovny
Olomouc, které se zúčastnil i 1. náměstek primátora SMO pan Ivo Vlach, jsme se
dozvěděli, že jedním ze záměrů Statutárního města Olomouc pro blízkou
budoucnost je pojmenování mostů v našem městě. Pan náměstek dokonce
vyjádřil přesvědčení, že umístění olomoucké sokolovny v těsné blízkosti jednoho
z olomouckých mostů a historický význam této sokolovny a Sokola na území
Olomouce se přímo nabízejí k pojmenování mostu po významné sokolské
osobnosti.
Naše sokolská župa reagovala na informaci pana náměstka a podala Radě
statutárního města Olomouc návrh, aby most přes Mlýnský potok u budovy
olomoucké sokolovny byl pojmenován po statečném starostovi olomoucké
sokolské župy JUDr. Otakaru Smrčkovi. Ten pro odbojovou činnost za II.
světové války byl v březnu 1943 německou nacistickou mocí popraven. Proto
také na jeho počest byl název sokolské župy Olomoucké po obnovení v roce 1945
rozšířen o přídomek Smrčkova.
Bratr Smrčka byl členem tělocvičné jednoty Sokol Olomouc. Pojmenování
mostu v těsné blízkosti jeho "domovské sokolovny" po něm by bylo vyjádřením
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trvalé vzpomínky nejenom na něho, ale i na další oběti z řad sokolů, kteří
v období druhé světové války položili své životy. Věříme, že návrh župy bude
přijat a že po realizaci bude i touto cestou historický význam Sokola zvýrazněn.
Návrhy na udělení medailí pro členy naší župy
(Vendula Holíková, trajemnice župy)
V letošním roce se rozhodla Sokolská župa Olomoucká-Smrčkova
navrhnout dva členy naší župy na vyznamenání, která uděluje Česká obec
sokolská.
Prvním navrhovaným je župní vzdělavatel, bratr PhDr. Vilém Klega, který
je členem Sokola od obnovení T. J. Sokol Olomouc v únoru 1990. V jednotě byl
nejdříve místostarostou, pak vzdělavatelem, v letech 1994 – 1995 jejím starostou.
Jako činovník jednoty a župy organizoval či spoluorganizoval různé sokolské
akce charakteru vzdělávacího a společensko-veřejného. Průběžně po celou dobu
své činnosti píše články a zprávy se sokolskou tématikou do Župního zpravodaje
a do časopisu Sokol. Ocenění br. Viléma Klegy stříbrnou medailí navrhlo
předsednictvo župy k jeho letošnímu - význačnému - 80. jubileu.
Druhým navrhovaným je dlouholetá členka župního náčelnictva, sestra
Otka Henklová. Od obnovení Sokola v roce 1990 až dodnes je členkou výboru
Tělocvičné jednoty Sokol Olomouc-Nové Sady, rovněž je členkou župního
náčelnictva. Otka patří k nejdéle činným příslušníkům našeho sokolského spolku.
Od roku 1945 byla členkou oddílu sportovní gymnastiky v Sokole Olomouc
a byla jako vynikající gymnastka vybrána do přípravy rozšířené reprezentace
ČOS na Olympijské hry v Londýně v roce 1948. Řadu roků se věnovala sportovní
gymnastice na nejvyšší úrovni. V roce 1958 se stala členkou tehdejší novosadské
tělovýchovné jednoty. Po skončení sportovní kariéry se jako cvičitelka
všestrannosti II. třídy žen a žákyň věnovala cvičitelské činnosti, a to nepřetržitě
až dodnes. A sama také dosud, i ve svém vysokém věku, je pravidelnou aktivní
cvičenkou s obdivuhodnou fyzickou kondicí.
Výbor jednoty, vedení naší župy a prakticky všichni členové Sokola v naší
oblasti, kteří znají Otku Henklovou a její práci blíže a dlouhodobě, považují za
odpovídající, aby byla v letošním roce, na jehož konci se dožívá mimořádného
životního jubilea – 90 let, oceněna zlatou medailí.
Podzimní výbor ČOS oba návrhy schválil, předání medailí by mělo
proběhnout na jarním zasedání výboru 2015.
Změna v členských příspěvcích
(Vendula Holíková, tajemnice župy)
Na svém podzimním zasedání rozhodl výbor ČOS o zvýšení hodnoty
členské známky, počínaje rokem 2015. Hodnota dosavadní známky (pro
výdělečně činné členy od 18 do 65 let) se z dosavadních 300 Kč zvyšuje na 500
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Kč. Hodnota "žákovské známky" zůstává nezměněna - 100 Kč. Bylo též změněno
procentní rozdělení příjmu z prodeje spolkových známek: jednota získá 75% z
prodeje známek, 15% zůstane na župě a 10% připadne ČOS.
NÁČELNICTVO INFORMUJE
Soutěž v TeamGymu opět hojně obsazena
(Irma Beranová, sekretářka závodu TGJ)
V pondělí 17. 11. 2014 se ve sportovní hale gymnázia Čajkovského, v tzv.
„Čajkaráně“ konal první ze dvou letošních závodů Teamgymu – Malá Oblast
Olomouc 2014 OPEN. Závodu se zúčastnilo celkem 28 družstev, z toho 18 se
zúčastnilo soutěže Malý Teamgym, tedy soutěže v akrobacii na pásu a ve skocích
z malé trampolínky a 9 družstev vystoupilo i s pódiovou skladbou v soutěži
Teamgym Junior. Celkově se závodu zúčastnilo 273 závodníků. Jednotlivá
družstva zastupovala kraj Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský. Jednalo se
o družstva z Opavy, Napajedel, Zlína, Uherského Hradiště, Valašského Meziříčí
a největší zastoupení měla družstva olomoucká, kde kromě sokolských jednot
z Bělidel, Chválkovic či Sokola Olomouc závodili i závodníci z SK UP Olomouc,
Gymnastického klubu mládeže Olomouc a ZŠ Demlova.
Všechna sokolská družstva, která se zúčastnila soutěže v Malé Oblasti,
postupují do vyššího stupně soutěže – Oblasti Východ, která zahrnuje celou
Moravu. Tento závod se uskuteční v neděli 7. 12. od 11.30 hod. opět v hale
gymnázia Čajkovského v Olomouci. Zde se již bude bojovat o medaile v soutěži
Malý Teamgym a v soutěži Teamgym Junior se družstva utkají o postup na
Přebor ČOS do Prahy v lednu příštího roku
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Pozvánky na akce na přelomu roku
(Alena Opluštilová, Martina Michalíková - Pepácká komise Olomouc)
Tak se nám opět blíží konec roku a Pepácká komise Olomouc zve všechny
příznivce PP na dvě již tradiční akce.
Silvestrovský pochod (aneb akce „běžky nebo pěšky“) bude v sobotu 27.
12. 2014. Odjezd pěších účastníků v 936 hod., příjezd do Hrubé Vody zastávka
v 1008 hod. Sraz v Olomouci Hl. n. zhruba 20 min. před odjezdem vlaku.
Novoroční přejezd Jeseníků se koná v sobotu 3. ledna 2015. Protože ČD
nám udělaly tak trochu „hokej“ ve vlacích a náš oblíbený přímý rychlík jede až
o hodinu později, pojedeme tedy trochu dřív a s přestupem. Takže odjíždí se
rychlíkem z Olomouce Hl. n. v 656 hod., směr Zábřeh, tam přesedneme
a pokračujeme do cílové stanice Ramzová, kde budeme 8 39. Zde se při společném
nástupu dohodneme na trase či trasách (možná i v několika skupinkách dle
lyžařské zdatnosti a výšky sněhu), které budou končit buď v Koutech nad Desnou
přes Šerák, nebo ve Starém Městě pod Králickým Sněžníkem přes Paprsek,
popřípadě kolečko přes Paprsek zpět do Ramzové, nebo přes Smrk ... Protože je o
tuto akci velký zájem i ze strany NEBĚŽKAŘŮ, lze trasy absolvovat i bez běžek.
Vlaky zpět ze stanice Ramzová – 15 23, 16 08 .
Asi už ani není nutno připomínat, že se jedná o zcela volně organizované akce
pro členy ČA SPV, Sokola, ale i „civilisty“. Akce nemají žádné „centrální
zabezpečení“ a jde „jen“ o dobrý pocit nás všech z toho, kolik kamarádů se nás
zase po roce sejde. Za bezpečnost při obou akcích odpovídají cvičitelé či vedoucí
jednotlivých zúčastněných skupin (což se týká zejména případných skupinek dětí
a mládeže – ty v každém případě musí mít svého dospělého vedoucího).
Těšíme se na Vás.
Alena Opluštilová, reg. vedoucí CPP (728 544 400)
Martina Michalíková, žup. vedoucí PP (777 646 407)
Vzdělávací středisko Olomouc informuje
(Jan Nemrava, metodik VS Sokolské župy Olomoucké-Smrčkovy)
Program akcí na rok 2015:
datum

název a číslo akce

17. až 21. 12.
2014

Instruktor snowbordingu,
instruktor lyžování
Školení rozhodčích
Teamgym nová pravidla
901/15
Cvičitelé ZDRTV III. Třídy
902/15

31.1.
27.2. až 1.3.

typ, pořadatel
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Akreditovaná
kurz ASC UP
Školení
rozhodčích VSO
Školení VSO +
komise ZDrTv I
konzultace

místo konání

Kouty n.D.
(Jeseníky)
Olomouc/Brno

Olomouc

7.3.
14.3.
20. až 22. 3.
29.3.

18.4.
6. až 10. 5.
květen
30. až 31. 5.
29. až 31. 5.
4. až 6.9.
18. až 20.9.
24. až 27.9.
9. až 11.10.
24.10.
24.10.
31.10.
21. 11.

Kondiční a kompenzační
cvičení Bosu + overbal,
základy powerjógy 903/15
Aktivní v po padesátce
904/15
Cvičitelé ZDRTV III. Třídy
902/15

Seminář VSO

Olomouc

Seminář VSO

Olomouc

Školení VSO +
komise ZDrTv I
konzultace
Seminář VSO

Olomouc

Pohybové hry, hry s míčem
pro žactvo 905/15
Cvičitelé ZDRTV III. Třídy Školení VSO +
komise ZDrTv
zkoušky 902/15
zkoušky
Cvičitelé pobytu v přírodě Školení VSO +
komise PP.
III. Třídy 907/15
Školení ČČK
Zdravotníci zotavovacích
akcí
Seminář VSO
Lanové aktivity 908/15
Táborové hry a výtvarné
techniky 909/15
Horolezení I a III. 910/15
Cvičitelé všestrannosti III.
Třídy 911/15
Na vodě bezpečně a
technicky správně
Cvičitelé všestrannosti III.
Třídy 912/15
Cvičitelé všestrannosti III.
Třídy912/15
Gymnastika pro soutěže
všestrannosti 913/15
Cvičíme zdravě III žactvo
914/15
Kineziotaping pro cvičitele
915/15

Seminář VSO
Seminář VSO
Školení VSO
základní část
Akreditovaný
seminář ÚŠ +
komise PP
Školení VSO
odborná část
Školení VSO
zkoušky
Seminář VSO

Olomouc

Olomouc
Jurenkova Osada
Olomouc
Olomouc –
Radíkov
Olomouc Radíkov
Štramberk
Olomouc
Č. Vrbné
Olomouc
Olomouc
Olomouc

Seminář VSO

Olomouc

Seminář VSO

Olomouc

Podrobnější pozvánky na jednotlivé akce budou rozesílány na župy, T.J. a
kontakty, které mám k dispozici, dále budou zveřejněny a aktualizovány na
www.sokol.cz
Kontakt:
Mgr. Jan Nemrava 776 361 143
janemrava@seznam.cz
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VZDĚLAVATELSKÉ INFORMACE
Osmý říjen - památný den sokolstva
(Luboš Toušek, člen redakční rady Župního zpravodaje)
V roce 2012 Česká obec sokolská vyhlásila 8. říjen památným dnem
sokolstva. Ten den by měly každoročně všechny sokolské jednoty vhodnými
akcemi pro cvičence i pro veřejnost vzpomenout na oběti z řad sokolstva za 2.
světové války a připomenout si likvidaci Sokola 8. října 1941 německou okupační
mocí, po níž následovalo masové zatýkání význačných sokolských činovníků.
Výzva jednotám, aby uspořádaly své vzpomínkové akce, proběhla hned po
dvou liniích: jednak v časopise Sokol (vydává tiskové oddělení ČOS), ale
i v Sokolských souzvucích (pouze v elektronické podobě, vydává bývalá
dlouholetá náčelnice ČOS ses. Jarina Žitná z Liberce). Výsledky ze všech jednot
ČOS jsou uvedeny také v obou tiskovinách, bohužel ani v jedné není seznam
úplný.
Zatímco v Sokole je jmenováno 11 T. J., v Souzvucích jich je 25. Poněvadž
se ale 3 jednoty opakují (jsou uvedeny jak v Sokole, tak
i v Souzvucích), je skutečný počet jednot, které letos podaly hlášení o své akci
k uctění památného dne sokolstva, pouze 33. Škoda. Pouhá 3 procenta, která
v rámci ČOS na výzvu reagovala (z naší župy to jsou 2 jednoty - Olomouc
a Olomouc-Bělidla, což představuje necelých 6% z celkového počtu jednot
v župě), je opravdu výsledek v podstatě žalostný. Rovněž určitá "dvoukolejnost"
zveřejnění výsledků akce není právě nejšťastnější.
Sestro starostko, bratře starosto, nedalo by se s tím za rok něco udělat?
Bylo by pěkné, kdyby naše župa "zazářila" i v tomto směru! Záleží jen na
vás.
Z JEDNOT
Tenisový turnaj ve čtyřhrách na Bělidlech v říjnu 2014
(Jiří Jančář, předseda oddílu rekreačního tenisu T.J. Sokol Olomouc-Bělidla)
V sobotu 11. 10. 2014 jsme se opět sešli na bělidelských kurtech při
příležitosti pořádání podzimního tenisového turnaje ve čtyřhrách. Co se týče
počasí, lepší jsme si v daném čtvrtletí ani přát nemohli. Turnaj zahájili br.
Kubálek a br. Jančář a popřáli všem zúčastněným hodně zdaru do nadcházejících
tenisových zápasů.
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Celkem se přihlásilo 18 tenistů (7 dvojic a 4 hráči se mezi sebou
vylosovali). Vzhledem
k tomu,
že
máme
pouze dva tenisové
kurty, rozhodli jsme se
trochu ve skupinách
poopravit pravidla. Ve
skupinách se začínalo
za stavu, jakoby stav
utkání již byl 2-2 na
gemy, a čtvrtfinále a
semifinále se hrála na
klasický jeden set. Finále a boj o třetí místo se hrály na dva vítězné sety.
Po rozlosování do dvou skupin mohly vypuknout pravé tenisové bitvy, na
jaké jsme na Bělidlech zvyklí. Postupem času se začali krystalizovat mírní
favorité skupin, a tím pádem i možní vítězové. Ze skupiny A postoupili "bez
ztráty kytičky" bratři Jiří Jančář a Petr Hroch, ze skupiny B, rovněž bez jediné
prohry, bratři Marek Nohál a Marek Šlezar. Vše nasvědčovalo tomu, že tyto
dvojice se spolu potkají ve finále a to se také naplnilo. O třetí místo se poprala
a bronzové medaile získala dvojice br. Tomáš Bartošek a Jarda Svrchokryl
(jediný host), kteří porazili dvojici br. Jiří Husička a br. Jiří Karbula v poměru
2-1 na sety.
A už tady bylo finále…. dlouho očekávané!!! To začala lépe dvojice
J. Jančář - P.Hroch, když první set vyhrála jednoznačně 6-1. Ve druhém setu už
byla situace jiná, dvojice M. Nohál a M.Šlezar se rozehrála, zpřesnila hru, ale
prohru 4-6 už odvrátit nedokázala. Z titulu a krásného Putovního poháru Sokola
Bělidla se radovala dvojice J. Jančář - P.Hroch. Ještě před závěrečnými boji se
uskutečnil zápas o cenu útěchy, kde po boji vyhráli P. Lexmaul a P. Lexmaul
(junior), kteří porazili Kubu Weigärtnera a Pepu Harabiše 6-2.
Po předání krásných cen, které nám věnovala naše jednota Sokol OlomoucBělidla, jsme zasedli ke stolům, něco pojedli, doplnili tekutiny a hlavně jsme celé
tenisové klání do detailu rozebrali. Nakonec (jak je u nás zvykem) jsme sedli ke
kytaře a hezky jsme ten nádherný den uzavřeli zpěvem … prostě paráda.
Na závěr bych chtěl všem poděkovat za hezkou atmosféru a pohodu, která
u nás na Bělidlech celý den panovala. Jen tak dále!!!!
Strašidelný večer v Křelově neodradil, ale přilákal
(Pavel Hájek, cvičitel starších žáků T.J. Sokol Křelov)
Na přelomu měsíců října a listopadu nastává magický čas – čas trochu se
bát. Nejinak tomu bylo i letos. Pro děti byl připraven „dýňový pětiboj”.
Jak již název napovídá, jednalo se o pět soutěžních disciplín
s halloweenskou tématikou. U Moudrých kmotřenek soutěžící obdrželi hrací
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lístky a vydali se soutěžit. Děti si
vyzkoušely, jaké to je trefit dýní
kuželky,
lepkavou
kouli,
spředenou z pavoučích vláken,
zachytit na dýni nebo třeba
nakrmit nenasytné dýně. Děti si
také zahrály minigolf u strašáka
a zaházely si kroužkem na
čarodějnické klobouky.
Stanoviště byla rozmístěna
v okolí křelovské vinárny U
Kostela. Hodně legrace si užili i
dospělí. V prostorách vinárny pro ně byl připraven záludný puzzle. V průběhu
večera všichni účastníci obdrželi tři kouzelná dýňová semínka. Ta mohla být
darována soutěžním dýním.
Do soutěže se zapojily spousty krásných dýní s originálními motivy. Po
ukončení soutěžení přišlo na řadu velké
finále
o
nejkrásnější
dýně
a vyhodnocení rychlosti složení puzzle. Na
závěr dostali všichni účastníci malou
pozornost. Po celou dobu akce se o
občerstvení staral personál vinárny. Pro
děti byl připraven dětský punč a dospělí se mohli zahřát tím klasickým. Touto
cestou bych jim chtěl poděkovat za spolupráci.
Akce se zúčastnilo 58 nebojácných dětí se svými rodiči, prarodiči
a příbuznými.
Vzpomínkový pochod Vojtěcha Jakši v Bílé Lhotě
(Helena Šmoldasová, jednatelka T.J. Sokol Bílá Lhota)
V sobotu 4. října 2014 pořádala naše jednota 3. ročník turistického
pochodu naší krajinou. Od 9.00 – 10.00 probíhal start na hřišti v Bílé Lhotě pro
dospělé a v 10.00 start pro děti (s vedoucími sokola). Trasa vedla přes Měník,
Třesín, Hradečnou, Kovářov a potom zpět přes Pateřín do Bílé Lhhoty. S dětmi
jsme šli přes Měník k Vojtovu pomníku, kde jsme zapálili svíčky, děti se
posilnily na zpáteční cestu a opět jsme se vraceli lesní cestou necestou. Všechny
děti tuto trasu zvládly. Na hřišti jsme pro ně měli nachystané úkoly a sladkou
odměnu. I letos nám počasí přálo. Našeho pochodu se zúčastnil
i bratr Tomáš Labounek, člen vzdělavatelského sboru a praporečník Sokolské
župy Olomoucké-Smrčkovy.
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Náš vzpomínkový pochod a celou tuto akci jsme
tentokrát pojali i jako Den
sokolstva, který je stanoven
na 8. října a jehož hlavním
cílem je vzpomínka na
všechny, kteří položili své
životy pro vlast i pro Sokol.
Myslím, že jsme nejenom
prožili příjemný sportovní
den, ale i důstojným způsobem vzdali čest těm, kteří neváhali přinést oběť největší.
Oslava vzniku Československa
(Marie Skácelová – vzdělavatelka T.J. Sokol Ol.-Chválkovice)

Tělocvičná

jednota

Sokol
Olomouc-Chválkovice uspořádala dne
27. 10. 2014, v předvečer dne vzniku
Československého státu, ve spolupráci
se Sborem dobrovolných hasičů
Olomouc-Chválkovice a Komisí městské části č. 6 již tradiční lampionový
průvod a položení věnců k pomníku
T.G.M. na Selském náměstí. Šedesát
dětí s lampiony doprovázelo více jak
130 dospělých.
V čele průvodu byla nesena státní a sokolská vlajka krojovanými sokoly, věnce

nesli zástupci Sokola, SDH Chválkovice a KMČ č. 6. Krojovaní sokolové drželi
čestnou stráž u pomníku T.G.M. K pochodu a položení věnců hrála dechová kapela
Věrovanka. Přítomní již také tradičně zazpívali oblíbenou píseň prezidenta
osvoboditele „Ach synku, synku, doma-li jsi“.
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Akce se též zúčastnil župní vzdělavatel br. Vilém Klega a praporečnickou četu
vedl br. Tomáš Labounek.

T.J. Sokol Velká Bystřice informuje
(Jaroslava Pechová, cvičitelka T. J. Sokol Velká Bystřice)
Ve čtvrtek 30. 10. 2014 jsme se sešli s dětmi
a rodiči v parku u Zámeckého náměstí, kde
pro ně byla připravena Halloweenská stezka
odvahy. Děti šly po stezce označené
svíčkami a plnily na stanovištích úkoly, jako
procházení pavučinou, zkrocení neposlušného koštěte, trefování se míčky do
papírových netopýrů a hledání korálku
v pilinách. Za odměnu dostaly vždy korálky,
které poztrácela v trávě víla Barunka.
Korálky navlečené na šňůrce děti předaly
víle Barunce, která jim za ně dala sladkou
odměnu. Mile nás překvapila velká účast, hodně dětí přišlo i s lampiony nebo
v masce, což dodalo večernímu dobrodružství zvláštní kouzlo.
28. listopadu se usku-tečnilo Nocování v soko-lovně . I v letošním roce se děti,
které
jsou
členy
sokola, mohly těšit na
dobrodružné nocování v sokolovně, které
tentokrát
proběhlo
z pátku 28. 11. na
sobotu 29. 11. 2014.
Děti všech věkových
kategorií se scházely
v sokolovně od půl
šesté se vším potřebným, co k nocování
patří – se spacáky,
karimatkami, baterkou, oblečením, hodně dětí i se svým oblíbeným polštářkem
nebo plyšákem na spaní. Sešel se rekordní počet dětí, 51! Všechny se těšily, jak
stráví večer a noc se svými kamarády ze cvičení, ze školky nebo ze školy.
Děti se podle zájmu zapojily do hraní her, cvičení na nářadí nebo
vykreslování omalovánek. Překvapením večera byl pravý vojenský padák, se
kterým si mohly děti vyzkoušet různé hry a schovat se pod něj jako do domečku.
Ke svačině měly děti nachystané ovoce a čaj, k večeři si daly své přinesené jídlo a
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ráno si mohly pochutnat na vánočce a čaji. Před spaním na děti čekalo promítání
pohádek, při kterém některé dříve, některé později, usnuly.
Večer i noc proběhla bez problémů, děti si pohrály a popovídaly se svými
kamarády a vyzkoušely si spaní ve spacáku a na karimatce nebo žíněnce, které
byly rozmístěny po celém obvodu sokolovny. Děti byly spokojené, cvičitelé
unavení, ale spokojení a rádi, že se podařilo akci při takovém velkém počtu dětí
dobře zvládnout.
Nejmladší holčičce, která se nocování zúčastnila, byly necelé tři roky, večer i noc
krásně zvládla hlavně díky péči starších kamarádek, které ji mezi sebe přijaly a
staraly se o ni. Počet dětí, které se nocování zúčastnily, byl pro nás opět ukázkou,
že děti o takové akce mají zájem, a že má smysl je pro ně organizovat.
6. prosince - Předvánoční akademie - Sobotní odpoledne, 6. prosince 2014,
patřilo všem dětem, které pravidelně navštěvují hodiny cvičení v místní
sokolovně. Akademie je pro ně takovým slavnostním zakončením celoročního
úsilí, kdy můžou své dovednosti ukázat svým nejbližším. S ukázkou cvičení
vystoupily tři oddíly cvičení, děti od 4-6let, oddíl gymnastiky a oddíl školních
dětí. Při vystoupení bylo vidět, že děti cvičení baví, že si ho užívají a mají radost,
že se můžou pochlubit před svými rodiči a dalšími členy rodiny.
Letošní akademii zpestřilo vystoupení dvou oddílů mažoretek, z Olomouce
a z Lošova, za které si odnesly zasloužený potlesk. Odpoledne zpříjemnilo také
přichystané domácí občerstvení, ať už slané, nebo sladké. Věříme, že všichni
strávili příjemné adventní odpoledne.
RŮZNÉ
Omlouváme se za nedopatření
(Luboš Toušek, člen redakční rady Župního zpravodaje)
Jak už se to někdy stává, opět v našem Župním zpravodaji zapracoval tiskařský
šotek. A to nejen nějakým překlepem či přehozením
jmen, ale přímo zásadně - "vymazal" nám dva článečky,
které se měly objevit již v předchozím čísle Zpravodaje.
Autorovi se omlouváme a oba články (na jejichž
aktuálnosti se nic nemění) zveřejňujeme až nyní.
Setkání v Oetzu 2014
(Tomáš Labounek, praporečník
Olomoucké-Smrčkovy)

Sokolské

župy

Dne 6. až 9. 6. 2014 bratři Tomáš Labounek
a Pavel Halfar z hodolanské sokolské jednoty za naši
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župu Olomouckou-Smrčkovu jeli do rakouského Oetzu. Bylo to již 41. sokolské
setkání, a letos 130. výročí od tragického úmrtí bratra Tyrše v horském městečku
Oetz.
Byly to nádherné dny v krásné přírodě a mezi skvělými lidmi
a neopakovatelné zážitky. Krásné vodopády, louky i lesy, to vše člověka
najednou vrátí k podstatě života. Na sokolské louce, kde jsme se všichni na večer
vždy sešli, se soutěžilo, opékalo a seznamovalo se anebo se "jen" upevňovala
stará sokolská přátelství. Velmi dojemné bylo večerní zpívání vlasteneckých
písní.
Hlavní program byl v pondělí 9. června, kdy jsme se ráno sešli před zdejší
školou. Pan farář všem sokolským praporům, a to i tomu našemu župnímu,
požehnal. Národopisný soubor Formani nám zahrál, zazpíval a zatančil. Na místo,
kde tragicky zahynul bratr Tyrš, jsme s prapory přišli a zazpívali státní hymnu
a položili věnce a kytice. 7
Jsme velmi rádi, že jsme se mohli této sokolské akce zúčastnit.
Před sto lety vypukla 1. světová válka
(Tomáš Labounek - praporečník Sokolské župy Olomoucké-Smrčkovy)
Dne 28. července 2014 uplynulo přesně 100 let od vypuknutí první světové války.
Proto se na hřbitově v Olomouci-Černovíře sešla celá řada lidí, aby uctili padlé v
této válce.
V první světové
válce
měli
sokoli
nezastupitelnou roli při
zakládání našich legií. V
roce 1914 v Rusku
vzniká Česká družina a
ve Francii Rota nazdar.
Prezident Masaryk po
válce řekl: „Bez Sokola
by nebylo legií, bez legií
by nebylo svobody“.
Této pietní akce se za naši župu zúčastnili sestra Bohunka Zhorová a bratr Tomáš
Labounek.
Blahopřání k životnímu jubileu
(Jana Dohnálková, starostka Sokola Olomouc - Nové Sady)
V pondělí 22. prosince 2014 oslaví členka T.J. Sokol
Olomouc – Nové Sady sestra Otílie Henklová krásných 90
let v plné svěžesti.
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Do Sokola Chválkovice vstoupila v roce 1928. Od roku 1945 byla členkou
oddílu sportovní gymnastiky v Sokole Olomouc. Pamětníci si vzpomenou, že
Otka, tehdy Látalová, zvítězila ve sletovém roce 1948 v župním přeboru žen v
Závodě sokolské všestrannosti – gymnastice, atletice a plavání a obsadila 7. místo
v přeboru ČSR, a tak se dostala do výběru dvanácti sokolských reprezentantek
pro Olympijské hry v Londýně. V roce 1958 se stala členkou tehdejší novosadské
tělovýchovné jednoty. V letech 1960 až 1997 byla v jednotě náčelnicí. Od roku
1990 je členkou výboru jednoty až dosud a totéž platí i o jejím členství v župním
náčelnictvu, kde v letech 1991 až 1999 vedla župní cvičitelský sbor starších
žákyň. Cvičila na všech všesokolských sletech od roku 1948 až do roku 2006 (a v
mezidobí, kdy se sokolské slety nemohly konat, i na všech Československých
spartakiádách od roku 1960) a nacvičovala sletové skladby žen a starších žákyň v
naší jednotě.
Stále je cvičitelkou předškolních dětí a žactva a pravidelně cvičí
v dopoledním cvičení žen „zdravotní cvičení“ a ve večerním cvičení žen
„aerobik“. Pomáhá při všech sokolských akcích, které pořádá jednota i župa.
Od roku 2009 je držitelkou Stříbrné medaile ČOS, kterou převzala ke 100.
výročí založení Sokola Olomouc – Nové Sady.
Za všechnu práci, kterou pro Sokol vykonala a ještě dlouho vykonávat
bude, jí srdečně děkujeme.
Milá Otko, za všechny sokoly naší jednoty Ti přeji pevné zdraví a hodně sil
do dalších let sokolské činnosti.
80 let od narození Dr. Antonína Drešla
(Tomáš Hrubý, člen T.J. Sokol Žerotín)
V září si obec Žerotín a Tělocvičná jednota Sokol Žerotín připomněly 80 let
od narození vzpěrače a našeho rodáka Antonína Drešla, který byl zároveň členem
naší jednoty, k níž se vždy hlásil.
Antonín Drešl se narodil 18. září
1934 v Žerotíně. Od mládí sportoval
v Sokole, a získal tak skvělou průpravu pro
své budoucí povolání. Byl skvělý
gymnasta. Na gymnáziu začal zápasit.
Činku okusil až v Praze při studiu Tyršova
ústavu tělesné výchovy UK. Vzpíral ligu za
Spartak Praha. Jako voják základní služby
vedl úspěšně ligové družstvo Dukly Senica,
překonával slovenské rekordy a stal se
mistrem Slovenska ve své kategorii.
V roce 1951 se stal vedoucím Tyršova
odznaku zdatnosti Sokola Žerotín. Vedl
ostravský Baník i družstvo ŽD Bohumín. V roce 1975 zakotvil v PSK Olymp
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Praha. Stal se státním trenérem a vedl československou reprezentaci plných 15 let
v letech 1963 - 1978.
Vedl naše vzpěrače na OH v Tokiu 1964, Mexiku 1968 a Mnichově 1972.
Pod jeho vedením získal Hans Zdražila olympijské zlato a stal se mistrem světa.
Rovněž Ondrej Hekel a Karel Prohl se stali mistry světa v trhu. Pod jeho vedením
českoslovenští reprezentanti získali 44 medailí na evropských a světových
soutěžích, překonali 10 olympijských rekordů, 1 světový rekord seniorů,
4 světové rekordy juniorské. Stál u zrodu 366 československých rekordů. Dále
vedl úspěšnou československou a českou reprezentaci žen. Pracoval jako trenér,
metodik, zastával přední funkce v československém svazu vzpírání. Úzce
spolupracoval s oddíly zápasu, odbíjené, boxu a dalšími. Pod jeho vedením
zaznamenala naše těžká atletika vynikající úspěchy.
Zemřel 20. prosince 1993 v Praze ve věku 59 let.
Den Sokolstva na Bělidlech
(Luboš Toušek, starosta T.J. Sokol Olomouc-Bělidla)
Nepočítáme-li rok 2012, kdy Česká obec sokolská vyhlásila "nultý ročník"
vzpomínkových akcí na 8. říjen - památný den sokolů (vzpomínku na oběti z řad
sokolstva za 2. světové války) a připomínku likvidace Sokola 8. října 1941
a masového zatýkání jeho význačných členů německým gestapem, proběhl
v letošním roce již druhý ročník této vzpomínkové akce. Naše jednota, Sokol
Olomouc-Bělidla, se zapojila poprvé.
Poněvadž naším předměstím protéká řeka
Bystřička, nechali jsme se inspirovat článkem
sestry Jariny Žitné "Sokolská světla za sokolské
duše", zveřejněným v posledním čísle
"Sokolských souzvuků", a do pozvánky, která
oznamovala sraz na břehu řeky, jsme připsali,
aby si děti přinesly lodičky s upevněnými
svíčičkami.
Sešlo se nás dost. V úvodu starosta jednoty
br. L. Toušek a vzdělavatelka ses. L. Jančářová
vysvětlili přítomným význam a krátkou historii
Dne sokolstva, přičemž vzpomněli i bratra
Stratila, legendárního náčelníka naší jednoty,
který byl také po 8. říjnu 1941 zatčen a vězněn v
koncentračním táboře. A protože si děti opravdu
přinesly své lodičky, neobešla se tato úvodní část
bez "výstavky" lodiček, při níž jsme patřičně
zhodnotili jejich krásu, výhody a v některých případech i výtvarnou hodnotu.
Poté, když se už slibně stmívalo, jsme přistoupili k závěrečnému aktu celé
akce, k zapálení svíčiček a vypuštění lodiček na vodu. Zde vznikl určitý problém.
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Naše řeka Bystřička není žá7dným potůčkem, k němuž by se dalo sklonit a
lodičku prostě položit na vodu. Je to docela široká řeka, s poměrně strmými
břehy, i když - v této roční době - s dosti nízkým stavem vody. A tak, aby se
lodičky dostaly až do toho správného místa uprostřed toku, vymyslel to br.
Toušek (patřičně "vybavený" na hloubku až po lýtka) tak, že děti mu budou ze
břehu podávat své lodičky a on je bude přenášet do proudu.
Nebudu to napínat: první krok, který br. Toušek ze břehu do vody udělal,
ho pořádně "doběhl": místo
očekávané mělčiny (která opravdu
po celé šířce toku je) se místo
dokročení ukázalo jako "téměř
bezedný močál". Co naplat; jeho
noha se propadla až nad koleno,
což mělo za následek, že se celý,
jak široký tak dlouhý, položil do
bahna. K nemalému zděšení
dospělých a stejně velkému nadšení (když se vzápětí celý špinavý, ale v dobré
náladě postavil) dětí. Vše nakonec dopadlo dobře. Všechny svíčičky byly
postupně zapáleny, lodičky umístěny do proudu, a všichni pak z lávky přes řeku
s dojetím sledovali, jak světélka nejprve ze tmy připlouvají, a po podplutí mostku
na druhé straně opět mizí v dálce, aby nesly naši vzpomínku na padlé sokoly "až
do Černého moře"...
Náš první Den sokolstva 2014 se vydařil. Sešlo se na něm 23 lodiček, 22
dětí a 27 dospělých. Již nyní organizátoři spřádají plány, jak v dalším ročníku
zlepší organizaci "naloďování", aby už k žádné kolizi nedošlo.
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Lampiónový průvod v Hnojicích
(Jarmila Svozilová, jednatelka T.J. Sokol Hnojice)
Již podruhé jsme letos v rámci „Památného sokolského dne“, vyhlášeného
ČOS na 8. října pořádali v Hnojicích tradiční sokolský lampiónový průvod aneb
Posviťme si na Hnojice. Pod vedením sestry Pavly Šperlichové, která měla
průvod pod palcem, se dne 27. 10. 2014 v 18.00 hod sešli rodiče s dětmi na
našem tzv. náměstí u parku. Počasí sice již bylo trochu chladnější, ale nic to
neubralo na radosti dětí z rozsvícených lampionků. Po seřazení a společném
focení dětí prošel lampionový průvod celou obcí. Všichni s nadšením se již těší
na příští rok, kdy si opět slavnostně rozsvítí své barevné lampiony. Věříme, že
každoročně budeme k „Památnému sokolskému dni“ tuto akci důstojně opakovat
a poděkujeme tak alespoň symbolicky našim hrdinným sokolským předkům.
Cvičitelce ses. Šperlichové za to patří velký dík.

Volejbalový „srandamač“
(Jarmila Svozilová, jednatelka T.J. Sokol Hnojice)
Jako další akci - turnaj ve volejbale - v rámci „Památného sokolského
dne“, pod vedením sestry Lidky Svozilové a bratra Luboše Zacpálka
zorganizovali naši noví sokolové z řad zdravotních sester a doktorů ze
šternberské nemocnice.
Milovníci tohoto pěkného kolektivního sportu, bez rozdílu věku a výkonu
dne 28. 10.2014 v naší sokolovně od 10.00 hod. až do pozdního odpoledne
sehráli několik zápasů, které probíhaly ve vysokém sportovním duchu. Po zásluze
byli všichni řádně oceněni medailemi a šampaňským.
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Po sportovním vyčerpání následovalo bohaté občerstvení a do nočních
hodin probíhala v klubovně zasloužená diskotéka. Všichni se již těší na příští
turnaj.

Omluva za mylnou informaci
V minulém čísle župního zpravodaje jsme uveřejnili, že Sokol Bílsko, jako
jedna ze tří jednot, neposlal žádné doklady k přeregistraci tělocvičných jednot
v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Nebyla to ale pravda. Všechny
materiály T.J. Sokol Bílsko nám starosta jednoty včas a v pořádku zaslal.
V našem seznamu se tato jednota ocitla neprávem.
Za toto nepříjemné nedopatření jsme se již starostovi jednoty Bílsko
br. Jaroslavu Žákovi omluvili, a nyní se, i touto cestou, ještě jednou moc
omlouváme!
Vendula Holíková, tajemnice župy
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Vzpomínáme

Opustila nás sestra Marie Rudorferová
Dne 18. 11. 2014 nás navždy opustila ve věku 76 let dlouholetá
členka Tělocvičné jednoty Sokol Olomouc-Nové Sady, sestra
Marie RUDORFEROVÁ.
Sestra Rudorferová byla nejenom dlouholetou členkou
novosadské jednoty, ale po mnoho let byla také členkou výboru
jednoty - spolehlivě a bezchybně pracovala jako pokladní.
Poslední rozloučení se sestrou Rudorferovou se konalo
v pondělí 24. listopadu 2014 v kostele sv. Filipa a Jakuba na
Nových Sadech v Olomouci.
Čest její památce!
Jana Dohnálková
starostka T.J. Sokol Olomouc-Nové Sady
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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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