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NÁČELNICTVO INFORMUJE
Memoriál Michala Mrňky 2015
(Blanka Planičková, náčelnice Sokola Olomouc)
Dne 18. 4. 2015 uspořádala T.J. Sokol Olomouc ve spolupráci s náčelnictvem
župy Olomoucké-Smrčkovy již 5. ročník memoriálu Michala Mrňky. Je to open
závod v gymnastice, takže se ho účastní i nesokolští závodníci. Letošního klání
se zúčastnily děti ze Sokola Olomouc, Chválkovice, Náklo, Bělidla a SK UP
Olomouc. Celkem to bylo 93 dětí.
Soutěžilo se v gymnastických sestavách na lavičce, kladině, hrazdě,
akrobacii, kruzích a přeskoku. Závodníci byli rozděleni do kategorií podle věku.
Tento závod je pro sokolské děti vlastně takovou generálkou na závod sokolské
všestrannosti v gymnastice. Všechny děti
se snažily předvést co nejlepší výkon,
cvičitelky viděly drobné nedostatky svých
svěřenců, které je potřeba ještě zlepšit
a rozhodčí tyto výkony spravedlivě
hodnotily. Při vyhodnocování výsledků
obdrželi všichni závodníci medaili,
diplom a sladkou odměnu. Ze závodu
odcházeli s úsměvem na tváři, a to byla
pro pořadatele největší odměna.
Závod jsme pořádali v sokolovně T.J. Sokola Olomouc a za to patří
činovníkům velký dík. Bez pomoci členů náčelnictva bychom se také těžko
obešli, velký dík patří i jim. Velmi důležitá pro závodníky byla i účast diváků z
řad rodinných příslušníků a přátel. Všem se samotný závod velmi líbil a kladně
hodnotili i práci pořadatelů a rozhodčích.
Přeji si, aby se tento úspěšný závod podařilo zorganizovat i v příštím roce,
a co hlavně, aby byl zase tak hojně obsazen gymnastickým mládím.
I letos proběhlo župní kolo ZZZ - regionální kolo MS
(Luboš Toušek, člen Pepácké komise Olomouc)
Že by se začalo blýskat na lepší časy? Opravdu, letošní župní závod ZZZ a
regionální závod Medvědí stezkou se "tak trochu" lépe vydařil, než několik
ročníků předchozích.
To naznačené zlepšení se týká počtu zúčastněných hlídek. Tentokrát, z
celkového počtu 21 bylo 16 hlídek ze sokolských jednot ČOS (Olomouc, Bělidla,
Křelov, Náklo, Chválkovice), což mne těší. Takže naděje: přijde-li za rok
nejméně stejný počet z našich jednot, a vzpamatují-li se i jednoty ČA SPV, pak
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bychom se mohli potěšit pohledem na zahajovací nástup, kdy - konečně zase bude závodníků výrazně více, než organizátorů ...
Stručně k vlastnímu závodu. Závod proběhl na Svatém Kopečku - se
startem a cílem ve volejbalovém areálu T.J. Svatý Kopeček. A protože nám
tentokrát počasí mimořádně vyšlo
vstříc, nemělo to chybu. Areál byl
vzorně připraven, po závodu si děti
mohly přímo v areálu opéci
špekáčky a dokonce se dalo přímo
na hřišti zakoupit i drobné
občerstvení. Trochu složitější byly
asi 3 týdny před závodem. To jsme
se, takřka
náhodou,
dozvěděli, že na konání závodu potřebujeme několik
povolení (SMO - životní prostředí, Státní lesy, honitba
Svatý Kopeček...), ale nakonec, s nemalým přispěním
členů jednoty Svatý Kopeček, se vše podařilo včas
zajistit. I vlastní organizaci v den závodu jsme zvládli
"na jedničku", a to i za stavu, kdy bylo již předem
avizováno, že tři hlavní organizátorské opory, Zdenka
Vičíková, Martina Michalíková a Jarek Michalík budou chybět (v době konání
ZZZ nacvičovali v Doubí u Třeboně hromadnou skladbu na Světovou
Gymnaestrádu 2015).
Velmi jsem ocenil obětavost všech organizátorů jak z řad regionální
ČASPV, tak z řad Sokolské župy Olomoucké-Smrčkovy, a také ukázněnost závodníků; všem, a v prvé řadě pak členům místí T.J. Sokol Svatý Kopeček,
patří zasloužené poděkování.
Přebor ve sportovní všestrannosti
(Antonín Skácel, náčelník Sokolské župy Olomoucké-Smrčkovy)
V sobotu 9. 5. 2015 se konal na hřišti ZŠ Heyrovského a v bazéně ZŠ Dr.
Nedvěda v Olomouci župní přebor ve sportovní všestrannosti. V atletice soutěžilo
19 žáků a mužů a 70 žákyň, dorostenek a žen, plavání se zúčastnilo 15 žáků
a mužů a 66 žákyň, Přebor pokračoval v neděli 10. 5. v sokolovně ve
Chválkovicích gymnastikou, kde soutěžilo 6 žáků a 58 žákyň, dorostenek a žen
a také šplhem, kde nastoupilo 9 žáků a 52 žákyň. V letošním cvičebním roce jsme
nabídli účast na našem župním přeboru také ostatním župám Olomouckého kraje.
Tato nabídka nebyla zcela bez odezvy. Využilo ji žactvo T.J. Sokol Mohelnice ze
Sokolské župy Severomoravské, které na základě absolvování župního přeboru
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postoupilo na přebor ČOS mladšího žactva v Brně. Také reprezentace naší župy
se velice dobře umístila na přeborech ČOS.
30. - 31. 5. proběhl přebor ČOS ve sportovní všestrannosti mladšího žactva
v Brně. Naši župu reprezentovali tito cvičenci:
Umístění
T.J. Sokol plav. šplh gym. atlet.
Krobot A.
Olomouc 8
3
17 3
Hojgr M.
Bělidla
19 29 30 29
Tomaščáková S. Olomouc 1
40 7
32
Cupáková B.
Bělidla
28 31 20 31

celková všestrannost
7. místo
29. místo
19. místo
24. místo

Celkové umístění družstva mladších žáků a žákyň kategorie I.

Hrudník J.
Todorov R.
Mikulková N.
Horálková H.

Umístění
T.J. Sokol plav. šplh gym. atlet.
Olomouc 9
26 23 22
Bělidla
10 15 24 9
Olomouc 41 14 12 10
Olomouc 20 26 4
29

8. místo

celková všestrannost
23. místo
22. místo
13. místo
19. místo

Celkové umístění družstva mladších žáků a žákyň kategorie II.

6. místo

13. - 14. 6. proběhl přebor ČOS ve sportovní všestrannosti staršího žactva
v Praze. Naši župu reprezentovali tito cvičenci:

Šanovec A.
Kovářová V.
Janotová V.

Umístění
T.J. Sokol plav. šplh gym. atlet.
Olomouc 10. 8.
8.
6.
Olomouc 40. 38. 16. 28.
Olomouc 41. 42. 21. 17.

celková všestrannost
6. místo
28. místo
30. místo

Všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci na přeboru ČOS.
Sokolské Brno 2015
(Zdeňka Václavková, náčelnice T.J. Sokol Ol.-Chválkovice)
V rámci oslav „Společně spolu 25 let ČOS“ byla
uspořádána nejmasovější akce Sokolské Brno 2015,
které se zúčastnilo téměř 4000 cvičenců
ve 12
hromadných skladbách.
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Generálku zde měly skladby Zimní sen (70 cvičenců) a Generation
Together (360 cvičenců), které budou reprezentovat ČR a ČOS na 15. Světové
gymnaestrádě v Helsinkách 12. až 18. 07. 2015.
Župa Olomoucká-Smrčkova byla zastoupena 98 cvičenci. 84 žen naší župy
cvičilo ve skladbě Marie Frantové Pro radost a 14 mužů a žen vystoupilo ve
skladbě Heleny Peerové Generation Together.
Secvičné probíhaly na hřišti Sokola Brno i po celý páteční den a sobotu.
Generálka v neděli dopoledne a samotné vystoupení Sokolské Brno 2015
proběhlo v neděli od 14 do 17 hodin. Po celou dobu byl připraven také rozmanitý
doprovodný program jak v areálu Sokola Brno, tak i ve městě, v parku pod
Špilberkem a na přehradě (prýglu) byl v sobotu večer úžasný ohňostroj.
Nedělní vystoupení bylo zahájeno společným nástupem všech cvičenců na
plochu a za zvuků státní hymny byla
vztyčena státní vlajka.
V pestrém
programu se vystřídaly všechny složky,
od nejmladších cvičenců doprovázených
rodiči, předškolních dětí, žactva,
dorostenek, dorostenců, mužů i žen. Na
závěr byla sejmuta státní vlajka na píseň
„Moravo, Moravo, Moravěnko milá“.
Průběh celého programu byl
zdařilý doprovázen potleskem diváků a
krásným počasím.
Byl to horký, slunečný prodloužený víkend s nádhernou přátelskou
sokolskou atmosférou.
VZDĚLAVATELSKÉ INFORMACE
Výročí Tyršova domu
(Vilém Klega, župní vzdělavatel)
Před devadesáti lety bylo slavnostně
otevřeno hlavní sídlo Sokola –
komplex
starších
i
nově
postavených budov se dvěma
menšími uzavřenými dvory, se
dvěma
většími
otevřenými
nádvořími, s letním cvičištěm. Celý
areál, který se rozprostírá na
pražské Malé Straně mezi živou
ulicí zvanou Újezd a kouzelným
vltavským ostrovem Kampa, se stal
5

63 let od založení Sokola a stále mohutnějícím jeho růstem účelným i
reprezentačním ústředím našeho celonárodně významného spolku. Byl
pojmenován - jak jinak – Tyršův dům. Poskytl potřebné prostory pro centrální
administrativu Československé obce sokolské, měl tělocvičnu i bazén pro
ústřední cvičitelské srazy, ubytovací prostory, klubovny, archív, knihovnu,
depozitář sbírek dokumentujících sokolskou minulost, výstavní prostory,
schůzovní místnosti. Perlou celého areálu se stal historicky i umělecky cenný
Michnův palác, citlivě restaurovaný. Projekt přestaveb a dostaveb vypracoval
zkušený autor řady již dříve postavených sokoloven architekt František Krásný.
Nás jistě bude zajímat, že v zazděné schránce s pamětními dokumenty je uložena
také listina Sokolské župy Olomoucké s podpisy hlavních činovníků župy.
Ujišťují v ní uskutečňovat tělesnou a mravní výchovu národa v duchu ideálů
zakladatelů sokolstva.
Slavnostní otevření Tyršova domu, probíhající po dva dny – 23. a 24.
května 1925, naplnily oficiální proslovy, tělocvičné, sportovní, kulturní
a společenské programy. Slavnostního otevření se účastnila celá řada předních
osobností mladého Československa v čele s prezidentem T. G. Masarykem.
Celý areál (náklady s ním spojené, hrazené ČOS, činily 20,5 milionů
tehdejších československých korun) dobře sloužil svému účelu jen do dubna
1941, kdy byla německými okupanty zastavena celá sokolská činnost. Krátce pak
opět sloužil Sokolu v letech 1945 – 1952 do jeho zrušení tentokráte
komunistickým režimem. Po obnovení ČOS v lednu 1990 v rámci restitucí byl
sokolům vrácen.
Vedení ČOS 90. výročí Tyršova domu vzpomnělo koncem května
slavnostním způsobem.
Pietní akt k 70. výročí ukončení 2. světové války v sokolovně Olomouc
(Luboš Toušek, člen redakční rady Župního zpravodaje)
Ke chvále Tělocvičné jednoty Sokol Olomouc bezesporu patří
i vzpomínkové akce, které jednota každoročně organizuje v předsálí tělocvičen,
před pamětní deskou obětí druhé
světové války z řad Sokola
Olomouc. Ta letošní, jistě
vzhledem ke kulatému, 70.
výročí významného dne, se
uskutečnila dne 7. května a byla
pojata opravdu důstojně.
Hlavním
organizátorem
akce byl bratr Vilém Klega,
vzdělavatel Sokola Olomouc a
současně i vzdělavatel naší
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Sokolské župy Olomoucké-Smrčkovy. Vzhledem k významnosti letošního výročí
se aktu zúčastnili obzvláště vážení hosté – např. náměstek primátora Statutárního
města Olomouce JUDr. Martin Major, předseda olomoucké pobočky
Československé obce legionářské plk.MVDr. Milan Žuffa-Kunčo, předseda
olomoucké pobočky Českého svazu bojovníků za svobodu PhDr. Rostislav
Vysloužil, místopředseda Židovské obce v Olomouci PhDr. Tomáš Hrbek a další.
Bylo přítomno
mnoho členů Sokola Olomouc a dalších olomouckých
tělocvičných jednot, takže připravených asi 70 židlí málem ani nestačilo.
Průběh slavnostního aktu byl velmi decentní a vyvážený. Na zahájení
při slavnostní fanfáře nastoupila tříčlenná skupina praporečníků v historických
sokolských krojích (uprostřed praporečník s historickým praporem Sokola
Olomouc, po stranách dva sokolové se šavlemi) a k pamětní desce byly položeny
květiny. Poté následovalo několik čísel programu:
 přednes hudební skladby členy Moravské filharmonie Mgr. Fridrichovou Raueovou (klávesy) a Mgr. Jaroslavem Hrabalem (housle)
 přednes úryvku básně Jobova noc od Františka Hrubína v podání člena
činohry Moravského divadla Jaroslava Krejčího
 projev hlavního organizátora Viléma Klegy
 přednes druhé hudební skladby, opět v podání Mgr. Raueové a Mgr.
Hrabala
 četba posledního dopisu Otakara Smrčky před popravou (br. Otakar Smrčka
byl předválečným starostou župy, po válce na jeho památku přijala naše
župa přídomek "Smrčkova"), četl Jaroslav Krejčí.
Celý akt, který citlivě moderoval br. Vilém Klega a který trval necelou
hodinu, byl uzavřen českou státní hymnou.
Jako účastník uvedené pietní vzpomínkové akce jsem velmi ocenil nejenom
vlastní program, ale i vysokou účast hlavně starších sokolů, kteří rádi využívají
příležitost ke vzájemným setkáním, a také důstojný charakter prostředí, v němž se
vše odehrávalo.
Výstava o historii Sokola v Litovli
(Tomáš Labounek, Sokol Olopmouc-Hodolany)
Dne 28. dubna 2015 v litovelském muzeu
proběhla vernisáž výstavy o historii Sokola.
Výstava, která má název Sokolská organizace v
proměnách času, má připomenout několik
smutných, ale i veselých výročí naší organizace.
V roce 2015 si připomínáme 100 let od
prvního zákazu sokolské organizace, 80. výročí
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otevření litovelské sokolovny a 25. výročí od obnovení Sokola. Na výstavě je k
vidění historie Všesokolských sletů, osobnost Otakara Smrčky, historie Sokola
Litovel, kroje žákovské i členské a jejich doplňky, cvičební úbory, fotografie,
pohledy, knihy, odznaky, sokolské předměty z keramiky, sokolské pokladničky,
prapory a mnoho dalších zajímavých věcí. Na přání Vám ochotně personál muzea
pustí videa ze sletů a sokolské písně. V prodejně jsou knihy o naší župě a
brožurky od bratra Dostála.
Vernisáže se zúčastnil starosta
města Litovel Zdeněk Potužák, starosta
Sokola Litovel Mirko Spurník, náčelník
Sokolské župy Olomoucké-Smrčkovy
Antonín Skácel, vzdělavatel Vilém Klega
s chotí, bratři a sestry ze sokolské jednoty
Olomouc-Hodolany se svým starostou
bratrem Hansmanem, bratři a sestry z
Nových Sadů, Bělkovic, Křelova, Litovle,
zástupce z župy Hanácké a další. Na
vernisáži hráli a zpívali členové sokolského divadla Litovel.
Závěrem této informace bych chtěl poděkovat ředitelce muzea paní Zdence
Frištenské a Robertu Najmanovi, jejich kolegům, naší župě, sokolské jednotě
Litovel, a také za zapůjčení několika věcí na výstavu sestře Evě Slepičkové,
sestře Janě Dohnálkové a bratru Oldřichu Jarošovi.
Výstava potrvá do 19. července a budu moc rád, když jí navštívíte. Určitě
každého obohatí a každý si tu něco najde. Sokol za to přece stojí. Nazdar!
Z JEDNOT
V Křelově se konal slet čarodějnic
(Jindřich Dvořák, náčelník a cvičitel ml. žáků T.J. Sokol Křelov)
Za Křelovem na pevnůstce slétly se tam čarodějnice... I takto by se dal začít
článek o činnosti naší jednoty, protože se cvičitelský sbor rozhodl, že uspořádáme
akci, která se snad stane tradiční, a to na Filipojakubskou noc.
Šli jsme do toho opět ve spolupráci s panem Jiřím Fetkou, spolumajitelem
Fortu XVII, a s provozním občerstvením, které se tam nachází. Tradičně jsme
vymysleli 9 čarodějnických stanovišť, kde děti plnily úkoly. Děvčata z aerobiku
přišla s nápadem, že vyrobí i svou "kolegyni", kterou poté upálíme na hranici.
Další nová věc byla, že jsme zajistili živou country kapelu: Country sešlost
Olomouc.
Zahájení bylo samozřejmě u sokolovny a děti tam dostaly své průkazky na
plnění úkolů. Přesunuli jsme se na pevnůstku a pak už začalo plnění úkolů. Po
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ukončení této činnosti provedla děvčata s dětmi čarodějnický tanec kolem vatry
a s pomocí Pavla Hájka, cvičitele st. žáků, pak svou kolegyni hodily do ohně.
Následovala
volná
zábava,
opékání vlastních buřtů, poslouchání hudby a konzumace
pochutin z místní restaurace.
Účast byla veliká. Rozdali
jsme dětem 80 průkazek a
samozřejmě i doprovod rodičů,
prarodičů a zná-mých byl velký.
Na závěr moc děkuji
spolumajiteli Fortu XVII panu
Fetkovi, správci panu Měsíčkovi,
provoznímu restaurace panu
Richterovi, všem cvičitelům a Kmotřenkám za přípravu stanovišť, Pavlu Hájkovi
za přípravu a údržbu všech ohnišť a kapele Country sešlost Olomouc za hudbu. Ti
všichni si opravdu zaslouží poděkování, že zase dokázali dát dětem prima zábavu.
Letu zdar a čarodějnicím obzvlášť!
Jarní cyklovyjížďka
(Pavel Hájek, cvičitel st. žáků T.J. Sokol Křelov)
Po dlouhé zimě se vrátilo jaro. Proto jsme neváhali a využili dobrého počasí k
uskutečnění první jarní cyklovyjížďky.
Sraz účastníků byl tradičně u sokolovny v Křelově. Účastníci byli
informováni o směru a cílu cesty a byli poučeni o chování na komunikačních
cestách. Po krátkém úvodním slovu jsme šlápli do pedálů a vydali se směrem na
Břuchotín. Cyklostezka nás dovedla až do Skrbeně, kde na nás čekala první
překážka v podobě přejetí silnice. Děti ji zvládly bravurně a pokračovali jsme dál
směrem na Horku. V Horce jsme se napojili na cyklostezku, po které jsme dále
pokračovali. Přejeli jsme most
přes Mlýnský potok. Jedna
zatáčka, druhá zatáčka a před
námi byl cíl naší cesty –
Lovecká chata.
Hned po příjezdu se
většina
dětí
občerstvila
z vlastních zásob, někteří využili občerstvení v přilehlé
restauraci.
Ti
odvážnější
směřovali kroky k oboře, kde
se pohyboval kanec. Po
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občerstvení bratr Jindřich Dvořák nachystal pro děti malé překvapení. Na louce
rozsypal malé dárkové předměty. Po absolvování různých úkolů si mohlo dítě
nějaký ten dárek vybrat.
Pomalu se začalo zatahovat a my jsme vyrazili cestou k domovu. Před
odjezdem jsme opět upozornili děti na provoz na silnici a seznámili je se zpáteční
cestou. Ta byla plánovaná přes Horku, po cyklotrase kolem Poděbrad. Dále
kolem čistírny odpadních vod v Křelově až k Fortu XX. U Fortu XX jsme
zastavili a rozloučili se s účastníky výletu.
Chtěl bych tímto poděkovat dospělým účastníkům, že nám pomohli
s koordinací dětí a nastavovali vlastní těla při blokaci cesty. Výletu se zúčastnilo
21 dětí a 15 dospělých. Příštím akcím zdar!!!
Dlouhá noc v Křelově
(Pavel Hájek, cvičitel st. žáků T.J. Sokol Křelov)
V pátek 29. 5. 2015 jsme se opět
setkali na jedné z našich tradičních
akcí pro děti, a to spaní v sokolovně.
Děti se začaly scházet po půl
osmé. Donesly si spací pytle,
karimatky, menší svačinku a pyžamo.
Nechyběly ani baterky, které jim byly
v průběhu noci zabaveny. Nechali
jsme dětem volné pole působnosti na
své aktivity. Některé využily čas
k zabavení žíněnek na spaní, ostatní si rozebraly míče, obruče a jiné sportovní
náčiní. Poté jsme děti rozdělili do dvou družstev a zahráli si oblíbenou hru
„Americká vybíjená“. Tato zábava nám vyplnila čas, který jsme potřebovali, než
se setmí.
Teď nastává ta pravá
atmosféra pro historicky první hru
hořícího míče pod umělým
osvětlením. Hra je velmi podobná
americkému baseballu. Děti tuto
hru hrají ve svých hodinách
cvičení, takže byly potěšeny
hraním venku pod světly. Odehrály
se dvě hry a potom se šlo opět do
sokolovny, kde na děti čekala
menší svačinka v podobě oplatku.
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Po krátkém odpočinku následovala série her, např. hra na kvočnu. Úkolem
kvočny bylo ochránit kuře před dotěrným dravcem. Pro děti to byla velká zábava
a hodně se u toho pobavily.
Bohužel čas nezastavíme. Rozjařené děti jsme nechali vydechnout a pomalu
jsme se chystali ke spánku. Jak už to tak bývá, i tentokrát se našli tací, kteří si
chtěli povídat i po večerce. Ale i na ně padla únava a celá sokolovna se ponořila
do hlubokého, ničím a nikým nerušeného, spánku.
Ráno, po budíčku, si děti sbalily své věci, uklidily své okolí a chystaly se na
příchod rodičů. Dobu mezi příchodem rodičů si děti zkrátily hraním her. Před
odchodem byla každému jedinci dána malá dobrota v podobě oplatku.
Všech 17 dětí bylo s akcí spokojeno a těší se jak na další spaní v sokolovně,
tak i na další akce.
Tenisový turnaj na Bělidlech
(Pavel Čoupek, člen oddílu tenisu Sokola Olomouc-Bělildla)
V sobotu 6. června 2015 se od 8.30 konal tradiční jarní tenisový turnaj
ve čtyřhrách, který byl již jednou z důvodů špatného počasí odložen. Oproti
původnímu termínu vítalo všechny
účastníky krásné slunečné počasí
a nebe bez mráčku.
Turnaj zahájil br. Jirka Jančář
a uvítal všechny přítomné, také
samozřejmě i nečekaného hosta
z francouzského Lyonu, který si
vzal na svá bedra nevděčnou roli
losujícího. Informoval také všech
šestnáct hráčů o pravidlech turnaje.
Novinkou byla účast dvou nelosovaných rodinných týmů Lexmaulů
a Otáhalů, které hrály ve složení otec a syn.
Po rozlosování byli hráči rozděleni do dvou skupin po čtyřech dvojicích.
Na obou kurtech byly rozehrány zápasy a vzhledem k horkému počasí byla ihned
naražena bečka výborného piva Regent. Bitvy ve skupinách vrcholily v poledne,
a mezitím jednotliví hráči odcházeli na zajištěné občerstvení do Pohostinství Na
Blajchu, které nám věnovalo (již tradičně) vynikající oběd, za což jim patří velké
díky !!!
Po dramatických bitvách byl nejdříve odehrán zápas útěchy mezi
Lexmaulovými a Otáhalovými. Vítězem ceny útěchy se stala dvojice Miloslav
Otáhal a Samuel Otáhal, kteří zdolali prvně jmenované 6-2. Poté už byly zahájeny
semifinálové zápasy.
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První semifinále Jančář-Roško vs. Husička-Daníček vyhrála první dvojice
6:2. V dalším semifinále se utkali Hroch-Horák vs. Nohál-Karbula a utkání
dopadlo 6:4 pro prvně jmenované, poražení nakonec vybojovali alespoň třetí
místo. Ve finále potom po neskutečně vypjatém boji na dva sety zvítězila dvojice
Jiří Jančář a Martin Roško nad Petrem Hrochem a Martinem Horákem v poměru
6:0 a 7:6.
Turnaj byl ukončen předáním cen všem
medailistům a Putovního poháru Sokola Bělidla
vítězům, to vše za hlasitého potlesku a skandování ostatních účastníků. Někteří vytrvalci ještě
po skončení turnaje probírali svoje i soupeřovy
výkony nad posledními doušky Regentu.
Závěrem je nutno poděkovat Jirkovi
Jančářovi za jeho jako vždy skvělou pořadatelskou službu, za zajištění výborného občerstvení a, s nadsázkou řečeno, i za
zajištění krásného počasí.
Veřejné cvičení Chválkovice 13.6.2015
(Antonín Skácel, starosta T.J. Sokol Ol.-Chválkoivce)
Tělocvičná jednota Sokol Olomouc-Chválkovice z pověření Sokolské župy
Olomoucké-Smrčkovy a ve spoluprácí s Komisí městské části č. 6 v OlomouciChválkovicích uspořádala v sobotu 13. června 2015 od 14.00 hod. Veřejné
cvičení. Tato akce byla konána v rámci oslav 25. výročí obnovení ČOS a 70.
výročí ukončení 2. světové války.
Veřejné cvičení proběhlo na hřišti u sokolovny v Olomouci-Chválkovicích.

Program byl sestaven z vystoupení cvičenců Olomouckého kraje, kteří předvedli
hromadné skladby nacvičené pro Sokolské Brno 2015 a Gymnaestrádu
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v Helsinkách. Dále vystoupili cvičenci Sokola Ol.-Chválkovice, Sokola Olomouc,
Sokol Náklo a Ol.-Sv. Kopeček s ukázkami cvičení sokolské všestrannosti všech
věkových kategorií. Na zahájení a po ukončení vystoupení program doplnila
Dechová kapela Věrovanka. V programu se vystřídalo 200 cvičenců. Slunečné
letní počasí podtrhlo skvělé výkony všech účinkujících. Konání takových akcí
v mezisletovém období je nesmírně důležité pro udržení zájmu cvičenců
i veřejnosti o tuto pro ČOS tak specifickou činnost.
RŮZNÉ
Naši vzácní medailisté
(Jana Dohnálková, starostka Sokola Olomouc – Nové Sady)
V sobotu 25. dubna převzali v Praze v Tyršově domě na zasedání výboru
ČOS z rukou starostky ČOS sestry Hany Moučkové Zlatou medaili ČOS sestra
Otilie Henklová, členka Sokola Olomouc – Nové Sady, a Stříbrnou medaili ČOS
bratr Vilém Klega, člen Sokola Olomouc. Ses. Henklová při příležitosti svých 90.
narozenin, které oslavila v prosinci minulého roku, br.Klega při příležitosti
80. narozenin, kterých dosáhl taktéž vloni. Spolu s nimi převzaly Stříbrné medaile
ČOS ještě tři ženy z jiných žup. Projev k oceněným pronesla ses. Moučková.
Uvedla zásluhy nových nositelů vyznamenání, poděkovala jim za jejich práci
a popřála jim zdraví a neutuchající elán do další práce pro naše hnutí.
Ses. Henklová byla oceněna jednak za
svoji sportovní činnost v druhé polovině
čtyřicátých let po skončení 2. světové války,
kdy byla zařazena do širšího výběru
sokolského gymnastického družstva žen pro
olympijské hry v Londýně v roce 1948,
jednak
za
mimořádnou,
úspěšnou
cvičitelskou i činovnickou práci v Sokole.
Všichni členové Sokola z naší župy znají
Otku jako příkladnou členku, jako
nedostižný vzor.
Stříbrná medaile udělená br. Klegovi je
oceněním jeho práce při obnovování Sokola
od roku 1990, zvláště v oblasti propagace
a publicistické činnosti, tolik potřebné po
jeho čtyřicetiletém umlčení od únorového
komunistického převratu v roce 1948. Jeho
práce činovníka Sokola Olomouc i župy, zvláště jeho práce jako župního
vzdělavatele, kterým se stal v roce 2001, byla soustavná.
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Jménem naší župy oběma děkujeme za práci pro Sokol a vyslovujeme
srdečné blahopřání k vyznamenáním a připojujeme přání dobré tělesné a duševní
kondice do dalších let jejich „sokolování“ !
Připravuje se výstava fotografií sokoloven jednot naší župy
(Luboš Toušek, člen redakční rady ŽZ)
Už jsme informovali, že začátkem září bude zahájena výstava fotografií
sokoloven jednot naší župy, a to v Galerii Biblio Státní vědecké knihovny
Olomouc v Bezručově ulici. Stane se tak v rámci Roku sokolské architektury. Již
déle než měsíc vozím vzdělavatele naší župy - bratra Klegu a našeho
osvědčeného fotografa bratra Vičíka - po jednotlivých sokolovnách a pořizujeme
obrazový materiál ke zmíněné výstavě.
Prozatím poslední naše vyjížďka se uskutečnila 10. června. Zatím jsme
navštívili všechny mimoolomoucké sokolovny a pořídili spoustu fotografií, z nich
se pak bude vybírat. Jako bývalý dlouhodobý činovník a pracovník župy jsem si
myslel, že všechny sokolovny v župě docela dobře znám, "zvenčí i zevniř". Teď
ale musím přiznat, že při těchto vyjížďkách jsem byl mnohokrát překvapen. Ať
již zcela mimořádnou pevnou oponou jeviště v sokolovně Červenka (na oponě je
zachycen vývoj českého národního povědomí, od středověku až po současnost,
a v době vzniku opony i se cvičencem s pionýrským šátkem), či netradičním
využitím některých sokoloven v současné době (ve Střelicích nás překvapila
připravená svatební tabule pro asi 80 hostů - tedy v době naší návštěvy prozatím
bez jídla a pití, pod kterým se za pár dní jistě pak stoly prohýbaly), ale byl jsem
překvapen třeba i naprostou devastací objektu v Troubelicích (který již není
v majetku Sokola a zatím slouží jako sklad obecního stavebního materiálu)...
Avšak ve všech případech nás mile překvapil vstřícný postoj činovníků,
většinou starostů navštívených jednot, které jsme předem požádali o součinnost
při fotografování. Pro mne cesta po sokolovnách navíc znamenala příjemné
setkání s bratry a sestrami, s nimiž jsem se v minulosti běžně stýkal. I za to jsem
rád. Všem, s nimiž jsme se během našich fotografických výjezdů setkali, patří
naše upřímné poděkování. Již nyní berte, sestry a bratři, tuto informaci jako
předběžnou pozvánku na chystanou výstavu.
Cvičitelkou roku 2014 se stala Marie Skácelová
(Jana Skácelová, redaktorka župního zpravodaje)
Český olympijský výbor a jeho Komise sportu žen má od roku 2007 příležitost
pořádat každoroční slavnostní setkání úspěšných dobrovolných i profesionálních
trenérek a cvičitelek a ocenit za přítomnosti nejvyšších představitelů českého
sportu významné osobnosti nominované z organizací jako jsou ČUS, ČOS,
ČASPV a SSS ČR.
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Český olympijský výbor v této nové tradici pokračoval i v letošním roce.
Již po několikáté ocenil úspěšné trenérky a cvičitelky z různých sportovních
odvětví. Pozvané trenérky a cvičitelky převzaly pamětní list a upomínkový dárek.
V letošním roce se tohoto významného aktu, který se uskutečnil 14. dubna
2015 v Praze, zúčastnila Marie Skácelová, cvičitelka T.J. Sokol Olomouc Chválkovice a zároveň náčelnice
Sokolské župy Olomoucké – Smrčkovy.
Kromě Pamětního listu Českého
olympijského výboru za celoživotní
aktivní práci v Sokole byla Komisí
rovných příležitostí ve sportu oceněna
titulem Cvičitelka roku 2014.
Naší
nejaktivnější
cvičitelce
Marušce Skácelové blahopřejeme a
věříme, že takovéto vysoké ocenění
přispěje k další podpoře sportu v našem
regionu, k posílení olympijské myšlenky, propagaci zdravého životního stylu a
v neposlední řadě také k podpoře
sportovního odvětví a místa, ve kterém
cvičitelka působí – tedy k propagaci Tělocvičné jednoty Sokol Olomouc –
Chválkovice. O to se totiž sestra Marie Skácelová obdivuhodně snaží celý svůj
život.
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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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