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ubytování
v Sokole
Řada sokolských jednot poskytuje ve 

svých prostorách různé možnosti ubyto-

vání. Ať již sezónně či celoročně, ať již 

samy, nebo prostřednictvím nájemců. Ve 

všech případech je to zdroj příjmů.

A i když třeba není tento příjem nijak zá-

vratný, určitě je vítaný, neboť náklady 

na provoz sokoloven nejsou nijak malé 

a i na činnosti jsou peníze potřebné. 

A i když se nejedná o „hvězdičkové ho-

tely”, určitě by svoji klientelu našly, tře-

ba mezi turisty, kteří při svých toulkách 

přírodou a poznávání krás vlasti možnost 

nalézt střechu nad hlavou a ráno pokra-

čovat dál, uvítali. Drtivá většina těchto 

ubytoven má ale jednu „chybu” – málo 

se o nich ví. Proto jsme se rozhodli od 

podzimních vydání zveřejňovat v e-Sokolu 

jejich přehled. Vyzýváme tímto jednoty, 

které ubytování poskytují, aby nám do re-

dakce poslaly konkrétní údaje – kde a jaké 

ubytování poskytují, zda celoročně či se-

zónně, jaké jsou podmínky ubytování, kon-

takt apod. Adresa, kam údaje zasílat:

redakce.sokol@seznam.cz 

Příští e-Sokol vyjde v polovině září. Své 

příspěvky nám zasílejte nejpozději do 2.9. 

na adresu: redakce.sokol@seznam.cz
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Vážené sestry, vážení bratři,

uplynul měsíc a pár dní od okamžiku, kdy 

jsem byla zvolena starostkou České obce 

sokolské. V politice je zvykem hovořit 

o 100 dnech hájení osob v nové funkci, ale 

v současné době a situaci, v níž se naše 

hnutí nachází, nemáme na takovéto pro-

dlevy čas. Konat je třeba hned. 

V minulém vydání časopisu jsem hovořila 

o svých prioritách ve funkci starostky. Po-

ciťuji, že se snad věci obracejí žádoucím 

směrem. Především lze pozorovat určité 

zklidnění, které je po období mírné nejis-

toty snad alespoň trochu patrné. Napětí, 

vyvolané krachem Sazky a odstoupením 

starosty ČOS J. Bernarda, bylo pochopi-

telné a logické. O to víc chci na tomto mís-

tě poděkovat všem, které tato situace ne-

odradila od práce a kteří svědomitě pokra-

čovali v plnění svých úkolů – cvičitelům, 

sportovcům, trenérům a všem, kteří se 

starají o to, aby život v jednotách neocha-

boval a byl pestrý. Poděkovat chci všem 

týmům, které připravují oslavy 150. vý-

ročí Sokola, jež vyvrcholí za rok XV. vše-

sokolským sletem. Všem bez rozdílu, zda 

pracují na plnění úkolů spojených s osla-

vami v jednotách, v župách či v ústředí 

ČOS, bez rozdílu, zda se jedná o akce od-

borů všestrannosti, sportu nebo vzdělava-

telského odboru. Poděkování patří i agen-

tuře Leman a ing. Antonínu Léblovi, při-

pravujícím medializaci a propagaci oslav 

150. výročí založení Sokola – v této oblas-

ti je již mnohé připraveno a je plněno pod-

le časového harmonogramu. Zbývá snad 

jediné – zato ale to nejdůležitější: zajistit 

na oslavy 150. výročí a na jejich vrchol-

nou akci, XV. všesokolský slet, potřebné 

fi nance, abychom ČOS nezadlužili. To po-

važuji za jeden ze svých největších úkolů 

a doufám, že se při tom budu moci opřít 

i o vaši pomoc a podporu.

V těchto dnech se zřejmě mnozí z vás 

chystají na prázdniny, na dovolenou, na 

tradiční sokolské tábory či oddílová sou-

středění. Přeji vám při tom mnoho zají-

mavých zážitků a aktivního odpočinku od 

celoroční práce. V první polovině července 

se několik stovek sokolů vypraví do švý-

carského Lausanne reprezentovat ČOS 

i celou naši vlast na gymnaestrádu. Pře-

ji jim i touto cestou úspěch a mnoho zají-

mavých sportovních zážitků. 

Všem vám přeji hezké léto.

Hana Moučková, starostka ČOS

o Marketingu a 
ProPagaCi oSlav 
150. Výročí
Grafi cký manuál XV. všesokolského sletu 

2012 a projekt medializace a propagace 

oslav 150. výročí založení Sokola patřily 

k významným bodům porady zástupců 

žup, která se začátkem června konala 

v Praze v Tyršově domě.

Grafi cký manuál prezentoval přítomným 

jeho autor Alan Záruba společně s agen-

turou Leman, která je ofi ciálním marke-

tingovým partnerem oslav 150. výročí 

založení Sokola a XV. všesokolského sletu 

2012. Představitel této agentury Antonín 

Lébl na této poradě představil celý pro-

jekt medializace a propagace oslav. Obě 

prezentace se u zástupců žup setkaly se 

zájmem a velice dobrou odezvou. 

Skončila tak náročná etapa příprav v ob-

lasti propagace a marketingu, trvající od 

loňského podzimu. V současnosti se již 

začínají tvořit konkrétní projekty pro tuto 

oblast. Župy byly osloveny, aby se vyjá-

dřily k možnosti pořádání krajských pre-

zentací, které by v případě zájmu žup 

předcházely krajským sletům. Agentu-

ra Leman již připravuje výrobu prvních 

propagačních předmětů podle grafi cké-

ho manuálu.

Důstojnou předehrou oslav 150. výročí 

vzniku Sokola, které vyvrcholí XV. všeso-

kolským sletem, je již letos v září Sle-

tová štafeta. Proto na přelomu června 

a července jsou župy a jednoty oslovo-

vány s nabídkou plakátů pro propagaci 

sletové štafety a také s nabídkou dodání 

dalších tiskovin, které by měly v září po-

moci přilákat do sokoloven zájemce o sle-

tová cvičení.                                          -zr-

Ofi ciálním marketingovým partnerem 
oslav 150. výročí založení Sokola 
a XV. všesokolského sletu 2012

je AGENTURA LEMAN s.r.o.
Kontakt:
 Ing. Antonín Lébl
 tel.: 244 463 478
 e-mail: lebl@molten.cz
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Slet (nejen) na internetu
Od loňského prosince, kdy v sokolovně 

Sokola Královské Vinohrady byly veřej-

ně představeny skladby pro XV. všeso-

kolský slet, který bude v červenci příští-

ho roku vyvrcholením oslav 150. výro-

čí založení Sokola, nabírají předsleto-

vé přípravy na rychlosti – čím méně dnů 

do sletu zbývá, tím více je různých in-

formací: o nácviku skladeb, o úborech, 

o marketingu a propagaci sletu a mno-

hé další. Prostřednictvím žup se sleto-

vé informace dostávají do jednot a ná-

sledně k jednotlivcům, kteří mají či mo-

hou mít zájem v některé sletové skladbě 

cvičit nebo se aktivně účastnit jiné sle-

tové akce. A i když informace přicházejí, 

PoPiSy v SokolSké 
prodejně
V sokolské prodejně v Tyršově domě  

v Praze jsou k dispozici popisy jednotli-

vých skladeb pro XV. všesokolský slet. 

Přinášíme přehled o popisech, které jsou 

na skladě, a o jejich cenách. Pro úplnost 

uvádíme i kontakt a informaci o otvíra-

cí době prodejny: úterý, středa, čtvrtek 

9–12 hod.  a 13–16 hod. (telefon do pro-

dejny 257 007 288), nebo lze domluvit 

pondělí a pátek u p. Bendové (vedoucí 

sokolské prodejny, telefon 257 007 265).

O letních prázdninách je prodejna uza-

vřena.                                           -red-

Muzikantova
písnička
V Tyršově domě v Praze se bude 25. září 

konat 2. nácvičný sraz sletové skladby 

pro rodiče a děti Muzikantova písnička. 

Pořadatel je náčelnictvo České obce so-

kolské.

Kontakt:

Kancelář náčelnictva

telefon, záznamník i fax: 257 314 176

e-mail: zprouzova@sokol.eu

Sekretariát

telefon: 257 007 388,

mail: lkocmichova@sokol.eu

Sletová
štafeta se blíží

První předsletová akce, kterou je Sleto-

vá štafeta, se nezadržitelně blíží. Již za 

pár měsíců, ve dnech, kdy se kalendář-

ně již o slovo hlásí podzim (23.–25. září 

2011) štafeta odstartuje celý sletový rok 

a ponese sletové poselství z jednotlivých 

žup do Prahy. Stává se tak zároveň i prv-

ní veřejnou propagační akcí sletu. Ně-

které údaje o přípravách Sletové štafety 

jsme přinesli již v minulém vydání e-So-

kola. Nyní na tomto místě připomínáme 

webovou adresu štafety, kdy jsou umís-

ťovány aktuální informace i různé organi-

zační pokyny a také zde naleznete mapu 

s jednotlivými trasami štafety.

www.stafeta.sokol.cz 

někdy je potřebné se vrátit k těm star-

ším (které člověk právě někam založil a 

ne a ne je najít). I v takovýchto přípa-

dech je nesporně významným a nena-

hraditelným pomocníkem internet. We-

bové stránky www.sokol.eu a www.so-

kol.cz rychle přinášejí veškeré potřeb-

né aktuální informace a napomáha-

jí tak informovat cvičitele (ale nejen je) 

co nejrychleji. Umožňují ale také vyhle-

dat zprávy a důležité informace starší-

ho data. 

Obě webové stránky slouží i nám v re-

dakci. A tak jsme z nich pro vás vybrali  

i následující mozaiku zpráv a informací  

o předsletovém dění.

č. věková kategorie SKlADbA cenA

POPiS

cenA

huDbA cD

1 Rodiče a děti Muzikantova

písnička

26,- Kč 30,- Kč

2 Předškolní děti Člověče nezlob se 29,- Kč 30,- Kč

3 Rodiče a děti,

mladší žactvo

Ať žijí duchové 44,- Kč 30,- Kč

4 Mladší žáci a žákyně Návštěvníci 46,- Kč 30,- Kč

5 Mladší žákyně Jonatán 62,- Kč 30,- Kč

6 Starší žáci a žákyně Dávej, ber! 58,- Kč 30,- Kč

7 Dorost, ženy a muži Kontrasty 78,- Kč 30,- Kč

8 Dorostenky a ženy Nebe nad hlavou 75,- Kč 30,- Kč

9 Ženy a seniorky Česká suita 125,- Kč 30,- Kč

10 Seniorky a senioři Jen pro ten

dnešní den

57,- Kč 30,- Kč

11 Dorostenci a muži Chlapáci III 40,- Kč 30,- Kč
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A rok je pryč, svatodušní svátky tady - pro 

mnoho sokolů, sokolek a jejich přátele  

a známé to znamená, že se jede do ty-

rolského Oetzu. Jaro bylo všude nádher-

né, teplé, vlastně horké, skoro letní po-

časí, tudíž jsme doufali, že nám krásné  

počasí vydrží. 

Přijeli jsme do Oetzu (sokolové ze Švý-

carska) za mírného deště v pátek. No, ří-

kali jsme si, dnes se to vyprší a sobota 

bude krásná. Ale běda. Od rána pršelo, ví-

ceméně celý den a vydatně. Přesto jsme 

vyrazili nahoru do Piburgu, kde mělo být  

odpoledne zahájení našeho setkání a první 

zápasy ve volejbalu a různé hry.

Bohužel to vše spadlo do vody, ale o to 

bylo naše překvapení větší, když nás  

u vstupu na „sokolskou” louku přivítal 

velký transparent vídeňské župy a velký 

oetz 2011: Vídeňáci měli skVělé nápady

stan s lavicemi a stoly, kam jsme se moh-

li uchýlit před deštěm. Vídeňští sokolové 

přivezli sudy s budějovickým pivem, a tak 

jsme rovnou ochutnali (výborné), a zá-

bava se pomalu rozproudila. Na sokolské 

louce i přes nepřízeň počasí vyrostlo přes 

30 stanů. 

Nedělní počasí bylo jako balzám na duši 

i na tělo. Začal se hrát volejbal, u které-

ho je více legrace než vážnosti. Ti, kteří 

nehrají, sedí pozorně na lavičkách a žid-

lích, aby jim nic neuniklo. A zase vyhrála 

ta Vídeň, jako vloni. No jo, když si přive-

zou takové dlouhány, tak ostatní skoro ne-

mají šanci. Pro nevolejbalisty (vlastně pro 

všechny, kteří měli zájem) byla připravena 

disciplína „lukostřelba”. To se někteří z nás 

pěkně divili, jak je těžké se trefit do ter-

če. Následoval vrh koulí, bohužel pro ne-

dostatek času jsme se nedostali ke střel-

bě vzduchovkou. Již tradiční byly běh ko-

lem jezera a hry pro děti. Večer nesměl  

chybět táborák a opékání vuřtů. A proto-

že přijely další autobusy z České republi-

ky, sešlo se nás u ohně opravdu požehna-

ně. Zahrál nám a zatančil folklorní soubor 

Dykyta z Přerova nad Labem.

Tečkou za soutěžemi je vždy v neděli roz-

dávání medailí a diplomů. Letos se o milé 

oživení postarala jedna sestra z České re-

publiky, která měla moc hezký nápad  

a přivezla perníčkové medaile. Byly rozdá-

vány od nejstarších přítomných až po asi 

ročník 1941, pak perníčky došly. 

A přišlo pondělí, počasí nebylo nejhorší, 

ale nejisté, takže program připravený na 

tento den byl přeložen do sálu místní ško-

ly. Sešlo se nás nejméně 250. Uvítal nás, 

bratr Tomáš Frey, starosta župy Vídeň-

ské, která letos setkání v Oetzu organizo-

vala. Program souboru Dykyta byl oprav-

du vynikající. Když přešel z lidových písní 

a tanců na „pražské” písničky, na „Tu naši  

písničku českou”, pak na „odrhovačky”  

a tance v dobových šatech, potlesk a nad-

šení diváků bylo obrovské. Po ukončení 

programu předal bratr Frey „štafetový” 

kolík starostovi župy Švýcarské, bratru 

Jiřímu Jordánovi – naše župa se postará  

o „Oetz 2012”.

Letošní setkání ukončil již tradiční pochod 

k desce věnované našemu zakladateli dr. 

Miroslavu Tyršovi. Velký dík a obdiv pat-

ří župě Vídeňské, která vše bezvadně zor-

ganizovala a měla i skvělé nápady. Nevím, 

nevím, zda se nám, župě Švýcarské, po-

daří vymyslet pro příští sokolské setkání  

v Oetzu něco originálnějšího. 

Zveme všechny sokoly, sokolky, přátele  

a známé, přijeďte příští rok do Oetzu, sto-

jí to za to.

Text a foto Eva Svobodová,
vzdělavatelka župy Švýcarské•  Tradiční průvod.

•  Na „sokolske” louce.

•  U pamětních desek. 
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Každým rokem se o druhém červenco-

vém víkendu koná na Kokořínsku – Mšen-

sku Kokořínský triatlon. Letošní ročník 

tak připadá na 16. červenec. Od XI. roč-

níku (uskutečnil se v roce 2005) je jeho 

pořadatelem T.J. Sokol Mšeno. Původní 

amatérský přírodní závod se po 15 letech 

změnil a stal se závodem terénním.

Kokořínský triatlon je amatérským závo-

dem na krátké trati (1,5 km plavání, do 

40 km na kole a cca 10 km běh). Z účas-

ti na závodě jsou vyloučeni profesioná-

lové. Závod je spíše testem vlastních sil  

a pohledem pravdě (bývalé fyzičce) do 

očí a také tradičním společenským setká-

ním. Start letošního ročníku je 16. 7. od 

9.00 hodin u rybníka Harasov.

•  Z Kokořínského triatlonu 2010. 

tSunaMi CuP 2011

Sportovní areál v Dolních Beřkovicích 

ve Středočeském kraji bude ve dnech  

16.–17. července dějištěm klání tří desí-

tek mužstev, která se utkají ve fotbalo-

vém turnaji v malé kopané, jenž je na-

zvaný Tsunami Cup.

V každém týmů hraje pět hráčů + bran-

kář, zápasy se hrají dvakrát dvacet mi-

nut. K dispozici jsou tři travnatá hřiště, 

která se v areálu nacházejí.  

letní
volejbalový keMP
Česká Třebová se hned z kraje letošních 

prázdnin, v době od 3. 7. do 8. 7. stane 

místem, kde se uskuteční letní volejbalo-

vý kemp. Pod záštitou Českého volejba-

lového svazu a České obce sokolské ho 

pořádá AMS-Lubomír Vašina,  T.J. Sokol 

Česká Třebová II.

Kemp je určený pro všechny volejbalisty 

a volejbalistky, kteří chtějí pod vedením 

našich špičkových trenérů (reprezentač-

ních, extraligových a ligových družstev 

mužů a žen) zlepšit své HČJ ve speciali-

zacích, na které je kemp zaměřen. 

Kemp nabízí smečařskou, nahrávačkou, 

blokařskou a beach volejbalovou školu  

a obecný trénink, odborné vedení, pro-

pracovaný denní (i večerní) program  

a výuku podle nejnovějších poznatků  

a metod, v teoretické přípravě a praktic-

kých ukázkách. K dispozici jsou antukové 

venkovní kurty, beach volejbalový kurt  

a plavecký bazén.

kokořínský triatlon Do lauSanne na 
gyMnaeStráDu

Světová gymnaestráda, již čtrnáctá v po-

řadí, se letos koná ve švýcarském Lau-

sanne, a to od 10. do 16. července. Přije-

de na ni zhruba 20 000 účastníků všech 

věkových kategorií ze všech koutů svě-

ta. Českou republiku bude zastupovat 

téměř tisícičlenná výprava. Významnou 

část české reprezentace tvoří sokoli, kte-

ří se na tomto sportovním svátku před-

staví skladbou Kontrasty. Pro ty, kteří 

chtějí tento gymnastický svátek navštívit 

jako diváci, ve stručnosti přinášíme něco 

málo z obsahu. Vystoupení hromadných 

skladeb bude pod širým nebem, na plo-

še zhruba 700 m2. V podvečer a večer 

se budou konat národní večery. Na pá-

tek je připraven FIG Gala – tento slav-

nostní program pořádá Mezinárodní 

gymnastická federace a vystoupí v něm  

skupiny z různých zemí s vybranými 

ukázkami na jedno téma. Gymnaestrá-

da má na programu i vzdělávací fórum, 

na němž se představí nejnovější trendy  

a vývoj v gymnastice pro všechny. Fórum 

se koná po celý týden v centru Beaulieu 

Lausanne a v rámci seminářů nabízí zú-

častněným sportovním federacím a or-

ganizacím možnost výměny zkušeností,  

nápadů či prezentovat se ostatním. 

Podrobné informace jak o samotné gym-

naestrádě a jejím programu, tak napří-

klad o samotném Lausanne a jeho okolí 

naleznete na webových stránkách:

www.wg-2011.com

Tyto internetové stránky také mají fran-

couzskou, anglickou a německou verzi 

(použijete-li pro nalezení těchto stránek 

vyhledavač Google, můžete využít pře-

kladač do češtiny).

•  Tsunami Cup 2010. 

•  ilustrační foto web
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Rok utekl jako voda a opět jsme v Sokole 

Michle pořádali „Dětský den”. A to hned 

na dvakrát: nejdříve 11. května pro ro-

diče a děti a pro předškoláky, 15. červ-

na pak pro děvčátka z tanečků vedených 

cvičitelkou Helenou Peerovou. Tentokrát 

vše probíhalo na dětském hřišti v třeš-

ňovce na Kapitolu. Počasí nám po oba 

dny přálo. Dětem i rodičům se zde líbi-

lo, protože kromě závodění se děti vyřá-

dily na lanovce, kolotoči i různých pro-

lejzačkách.                                                                 

Text a foto Marie Brunerová,
Sokol Michle

sokoloVna V českém meziříčí osmdesátiletá
Sokolské oslavy při příležitosti osmdesá-

tého výročí otevření zdejší sokolovny při-

pravila 18. června T.J. Sokol v Českém 

Meziříčí na Rychnovsku (Sokolská župa 

Orlická). Součástí slavnostního odpoled-

ne byla také výstava, v níž se sokolové 

ohlédli až do roku 1897, kdy byla založe-

na zdejší jednota.

Na venkovní ploše se střídala vystoupení 

hudebních skupin se sportovním a kultur-

ním programem. Diváci například zhlédli 

půvabné předvedení latinsko-amerických 

tanců v podání dětí z mateřské školy 

v Houdkovicích, vystoupily tady ženy ze 

Sokola Kostelec nad Orlicí, gymnastky ze 

Sokola Jaroměř, ženy s gymbaly ze So-

kola Náchod, mažoretky Colloredo z Opo-

čna a nechyběly ani ukázky boje s dlou-

hými samurajskými meči oddílu Nozomi 

Dojo z Hradce Králové. Starostka župy 

Orlické sestra Marika Prockertová pře-

dala pamětní listy těm, kteří se zasloužili 

o obnovení zdejší jednoty.

Text a foto Helena Rezková

michelský dětský den

•  Z vystoupení dětí z mateřské 
školy v Houdkovicích

•  Součástí oslav byla rovněž výstava vztahující se k historii zdejší jednoty



7

z
P

r
á

v
y

 z
 ž

u
P

Hned dvě výročí najednou si v dubnu při-

pomínali bratři a sestry z T.J. Sokol Říča-

ny a Radošovice – letos uplynulo 115 let 

od založení Sokola v Říčanech a 80. vý-

ročí svého vzniku si  připomněl tenisový 

oddíl této jednoty.

Součástí oslav 115.výročí založení říčan-

ského  Sokola byla slavnostní akademie, 

o jejíž bohatý program se postaraly jed-

notlivé  oddíly jednoty. Ve slavnostní čás-

ti akademie pamětníci připomněli 21. vý-

ročí obnovy Sokola ve městě a 20. výročí 

sjednocení Sokola Říčany a Sokola Rado-

šovice do jediné, společné sokolské jed-

noty.

K lesku slavnostního odpoledne přispěli 

četní hosté. Pamětní list jednotě a osob-

ní blahopřání a župní medaili starosto-

vi Sokola předal místostarosta župy Ba-

rákovy. Starosta města daroval sokolům 

pamětní stuhu, kterou navázal k historic-

kému praporu jednoty. Zdravice pronesli 

také starosta Sdružení dobrovolných ha-

sičů a rychtářka Obce baráčnické. Spor-

tovní hala, zaplněná do posledního mís-

ta, tleskala cvičencům, cvičitelům i činov-

níkům T.J. Sokol Říčany a Radošovice za 

úspěšně předvedený program akademie.

Jaroslava Tůmová, vzdělavatelka
T.J. Sokol Říčany a Radošovice

Foto: br. Hněvsa

slaVnostní akademie V říčanech

Přerovští sokoli věnující se všestrannos-

ti, či moderně řečeno sportu pro všechny, 

uzavřeli v pátek 17. června svůj cvičební 

rok. Předehrou k tomu byl míčový trojboj 

pro mladší a nejmladší žactvo, který při-

pravil cvičitelský sbor přerovské sokolské 

tělocvičné jednoty. Pozváni byli i rodiče 

dětí. Vše se odbylo na venkovním pro-

storu za sokolovnou. Dětskými míči se 

házelo na koš, kopalo a házelo do házen-

kářské branky. Vše si o nějakou hodin-

ku později zkusili i dospělí cvičenci včet-

ně seniorů.

Závěrečnou tečku za letošním cvičeb-

ním rokem udělal táborák. Oheň byl jen 

tak velký, aby na něm bylo možno opé-

ci špekáčky, což využili děti i dospěláci. 

O dobrou náladu nebyla nouze. Začína-

lo se před západem slunce a končilo se 

za noční tmy, která díky dlouhým červno-

přeroVské loučení se cVičebním rokem
vým dnům se dostavila hodně pozdě. Ne-

chyběly ani písničky za doprovodu kytar 

a kontrabasu. 

Přišla řeč i na nedávný vydařený župní 

sokolský výlet do Javorníků, přestože bě-

hem něho i pršelo, hřmělo a blýskalo se. 

Mnozí se však ve svých myšlenkách za-

obírali také přípravou nácviku sletových 

skladeb pro všesokolský slet v roce 2012.

Sokolská župa Středomoravská-Krato-

chvilova, k níž Sokol Přerov patří, byla 

poctěna uspořádáním krajského sletu pro 

čtyři sokolské župy, které se nacházejí 

na území Olomouckého kraje. Připravuje 

se již smlouva mezi župou a Spartakem 

Přerov na využití jeho stadionu v Sokol-

ské ulici. Župa počítá, že krajský slet se 

uskuteční 16. června 2012.

Text a foto Jaroslav Skopal, 
Sokol Přerov
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Přebory České obce sokolské ve vše-

strannosti jsou každoročně vyvrcholením 

celoroční přípravy závodníků a cvičitelů  

z jednot celé republiky. Nejinak tomu 

bylo i letos. Do přeborů ČOS postoupili 

nejlepší závodníci, kteří absolvovali župní 

přebory ve všech disciplínách – sportov-

ní gymnastice, šplhu, atletice a plavání.

Nejprve se konal koncem května pře-

bor ČOS ve všestrannosti mladšího žac-

tva. Letos se konal v Brně a násle-

dující zprávu o jeho průběhu nám za  

organizátory ze Sokolské župy Dr. Jindry  

Vaníčka, kterou náčelnictvo ČOS uspořá-

dáním této soutěže pověřilo, zaslaly sest-

ry Švestková a Mlýnková. V polovině červ-

na se pak v Praze, vesměs na tradičních 

místech, konaly přebory staršího žactva,  

dorostu a dospělých, o nichž čtenáře  

e-Sokola informuje bratr Jarek Kučera, 

místonáčelník ČOS a jednatel přeboru.

A na závěr vám přinášíme pár dojmů 

těch, kteří si odnesli vavříny – pohled 

sestry Pavlíny Špatenkové na úspěšnou 

cestu vítězných družstev župy Podkrko-

nošské-Jiráskovy.

Mladší žactvo v Brně

Do Brna přijelo ve dnech 27.–29. května 

změřit své síly 139 závodníků a závodnic, 

79 cvičitelů jako doprovod, 60 rozhod-

čích a přebor pomáhalo zajišťovat 34 or-

ganizačních pracovníků. Zdravotní dozor  

zajišťovali dva lékaři. Při zajišťování uby-

tování byla velmi dobrá spolupráce s ře-

ditelem a hospodářkou ZŠ Jasanová. 

Slavnostní zahájení, soutěže ve sportov-

ní gymnastice, šplhu a atletice probíhaly 

v areálu Střední školy  informatiky a spo-

jů v městské části Brno-Komín, kde bylo 

zajištěno pro všechny účastníky i stra-

vování.  Sobotní závody byly pozname-

nány nepřízní počasí, déšť mohl ovlivnit  

výkony v atletice, na dobrou náladu však 

vliv neměl.

Závody v plavání se uskutečnily v novém 

bazénu ve Sportareálu v Družstevní ulici 

v Brně Řečkovicích. V sokolovně T.J. So-

kol Řečkovice pak byly slavnostně vyhlá-

šeny výsledky.

Přebory proběhly bez komplikací, bez 

úrazů, příjemným překvapením pro pořa-

cVičební rok VyVrcholil přebory čos
datele bylo velmi dobré hodnocení orga-

nizace přeboru účastníky a vyjádření zá-

stupců škol ke vzornému chování našich 

sokolských dětí.

Pražské finále starších kategorií

Finále přeboru ČOS ve všestrannosti 

staršího žactva, dorostu a dospělých se 

konalo v Praze ve dnech 17.–19. června. 

Zúčastnilo se ho celkem 172 závodníků 

z 24 žup. Dále se zúčastnilo 49 cvičite-

lů (doprovod závodníků), celkem 83 roz-

hodčích, 39 osob pro technické zabezpe-

čení akce a 6 organizačních pracovníků 

odboru všestrannosti. Celkem 349 osob. 

Stejně jako v předchozích letech, i letos 

se přebor konal v Tyršově domě, v Nos-

ticově tělocvičně a ve sportovním areálu 

na Barrandově. 

Vyhlášení výsledků, předání medailí, di-

plomů a věcných cen nejlepším závod-

níkům se uskutečnilo v neděli odpoledne 

ve slavnostně vyzdobené tělocvičně T1. 

Medaile předávala starostka ČOS sestra 

Hana Moučková.

Akce byla všemi účastníky hodnocena 

jako velmi zdařilá a má stále vzestup-

nou úroveň. K  tomu přispělo především 

dobré organizační zajištění realizované 

sehraným týmem zaměstnanců odboru 

všestrannosti ČOS.

Jak prožít zlatý sen

O tom, jak v reálném čase prožít na  

přeborech ČOS zlatý sen, píše Pavlí-

na Špatenková ze Sokola Dvůr Králo-

vé: Družstva župy Podkrkonošské po-

dávají každoročně na přeborech ČOS  

solidní výkony a naši závodníci se umís-

ťují na předních místech. V letošním roce 

však prožila obě naše družstva ve slo-

žení – mladší žactvo I. Sára Erbenová, 

Filip Vlček, Nikola Jiřiová a Štěpán Kol-

lert  (Sokol Police n. M.) a mladší žac-

tvo II. ve složení Pavlína Vejrková (So-

kol Náchod), Tereza Hulíková (Sokol Dvůr 

Králové), David Bega (Sokol Police n. M.)  

a Patrik Kubeček (Sokol Úpice) zlatý sen, 

když zvítězila v obou kategoriích. N. Jiři-

ová přidala zlato za gymnastiku a stříbro 

za šplh, S. Erbenová stříbro za gymnasti-

ku, F. Vlček zlato za plavání, P. Vejrko-

vá stříbro za gymnastiku, D. Bega doplnil 

sbírku dvěma zlatými medailemi za gym-

nastiku a šplh a P. Kubeček bronzem za 

atletiku. David Bega se pak stal přebor-

níkem ČOS, Sára Erbenová a Patrik Ku-

beček vybojovali bronz za všestrannost.

Euforii prožili nejen závodníci, ale také 

jejich cvičitelé. Odměnou dětem bude so-

kolský tábor v Rakousku, který každoroč-

ně pořádá župa Švýcarská.

Radost nám udělali také závodníci, kteří 

na přeboru ČOS staršího žactva, dorostu 

a dospělých vybojovali pro župu 18 cen-

ných kovů. 

z výsledků

Výsledky přeborů jsou zveřejněny na 

www.sokol.eu. Na tomto místě přinášíme 

jména těch, kteří stanuli na stupních ví-

tězů.

Přebor ČOS ve všestrannosti

– mladší žactvo

V jednotlivých kategoriích se nejlépe 

umístili a na stupně vítězů vystoupili tito 

závodníci a závodnice:

žákyně i.:

1. Linhartová Valentýna – Sokol Milevsko

2. Suchomelová Anna –  Sokol Řeporyje   

3. Erbenová Sára – Sokol Dvůr Králové    

žáci i.:

1. Lachman Mikoláš – Sokol Příbram

2. Pokorný Štěpán – Sokol Milevsko

3. Fňukal Matěj – Sokol Brno I

žákyně ii.:

1. Štroblová Anna – Sokol Poděbrady

2. Brčáková Dominika – Sokol Milevsko

3. Rázgová Agáta – Sokol Vršovice   

žáci ii.:

1. Bega David – Sokol Police nad Metují

2. Odehnal Martin – Sokol Neslovice

3. Kubeček Patrik – Sokol Úpice

Pokud župa obsadila všechny kategorie 

dvěma závodníky, zúčastnila se i soutě-

že družstev.

Nejlepší družstva: 

kategorie i.:

1. místo župa Podkrkonošská-Jiráskova

2. místo župa  Jihočeská

3. místo župa  Jungmannova

kategorie ii.:

1. místo župa Podkrkonošská – Jiráskova

2. místo župa Tyršova

3. místo župa Jihočeská
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Přeborníci ČOS v sokolské všestrannos-

ti se za rok 2010/2011 - starší žactvo,  

dorost a dospělí

žákyně iii.:

Adéla Záhorová – T.J. Sokol Milevsko

žákyně iv. :

Iva Machová – T.J. Sokol Křemže

dorostenky:

Ilona Cibulková – T.J. Sokol Slaný

ženy:

Gabriela Markvartová – T.J. Sokol Písek

žáci iii. :

Zdeněk Polák – T.J. Sokol Písek

žáci iv. :

Pavel Macháň – T.J. Sokol Brno I.

dorostenci:

Jan Šindelář – T.J. Sokol Příbram

muži:

Tomáš Ježek – T.J. Sokol Příbram

•  Brno gymnastika •  Brno plavání

•  Přebor Praha

•  Přebor Praha •  Přebor Praha

•  Brno vyhlášení

•  Závodnice župy Podkrkonošské, 
foto P. Špatenková
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Družstvo kadetů oddílu zápasu T.J. Sokol 

Hodonín dosáhlo dalšího velkého úspě-

chu, když na mezinárodním turnaji „Slo-

vácký pohár města Hodonína”, konaném 

11. června na hodonínském zimním sta-

dionu, získalo titul „Mistr ČR družstev ka-

detů v zápase řř. pro rok 2011”. 

Turnaje se zúčastnili závodníci šesti zemí, 

a to Rakouska, Ukrajiny, Polska, Němec-

ka, Slovenska a České republiky. Součás-

tí tohoto turnaje bylo i poslední kolo mis-

trovství ČR družstev kadetů v zápase řř. 

pro rok 2011.

Družstvo Sokola Hodonín  s velkou převa-

hou zvítězilo nejen na tomto turnaji, ale 

současně obsadilo první místo v dlouho-

dobé soutěži družstev kadetů a právem 

mu náleží titul republikový mistrovský  

titul. Na druhém místě se umístilo druž-

stvo Havlíčkova Brodu a třetí byl Chomu-

tov. Pod vedením trenérů Luboše Jurma-

na a Oldřicha Kučery zvítězilo družstvo 

kadetů ve složení: Štěpán Antoš, Michal 

Balák, Dominik Dobeš, Tomáš Doman-

ský, Tomáš Fučík, Martin Gajdík, Ondřej 

Herník, Luboš Horníček, Jaroslav Kocián 

a René Šlahůnek. Všichni jmenovaní bě-

hem letošní sezony zúročili poctivou pří-

pravu a svou výkonností docílili na všech 

soutěžích jednotlivců i družstev vynikají-

cích výsledků, a to jak v České republice, 

tak i v zahraničí, kde jsou považováni za 

velmi dobré soupeře.

-zr-

hodonínští zápasníci mistry čr

Závěr letošního 

jara představo-

val pro vzpěra-

če ze Sokola Jižní 

Svahy Zlín přímo 

žně, když vybo-

jovali několik mi-

strovských titulů.

V Bohumíně se 

uskutečnilo mistrovství ČR juniorů do  

20 let a zlínský vzpěrač Ladislav Hořák 

v hk. do 105 kg zvítězil a získal titul mi-

stra ČR. Teprve osmnáctiletý dorostenec 

v nových osobních rekordech při tělesné 

hmotnosti 94,40 kg zvládl 218 kg. V hk. 

do 77 kg startovali další dva, také tepr-

ve osmnáctiletí zlínští borci, a to Josef 

Stuchlík (po zranění lokte) bral za 187 kg 

10. místo a Lukáši Bohunovi stačil nový 

osobní rekord 178 kg na místo jedenácté.

Vzpěrači T.J. Sokol Jižní Svahy Zlín zví-

tězili v 8. mezinárodní VC Sokola JS Zlín, 

mládeže do 20 let.

Zlínské družstvo ve složení Pavel Jan-

čík, Josef Stuchlík, Ladislav Hořák a Lu-

káš Bohun zvítězilo tentokrát ve vel-

mi silně mezinárodně obsazené soutěži, 

na kterou přijelo 12 účastníků z Polska  

a 19 ze Slovenska. V jednotlivcích zvítězil 

Josef Stuchlík a Lukáš Bohun byl bronzo-

vý, oba v kategorii do 20 let. 

V kategorii mladších žáků bral Pavel Jan-

čík čtvrté místo a v kategorii do 18 let 

skončil Ladislav Hořák šestý. 

Z mistrovství ČR juniorek do 23 let a z mis- 

trovství ČR žen, které se konalo 19. červ- 

na v Praze, přivezl oddíl vzpírání T.J. So-

kol Jižní Svahy Zlín tři tituly MČR a jed-

no stříbro. Erika Lorencová (20 let) v hk. 

nad 75 kg při těl. hmotnosti 78,40 kg 

v novém osobním rekordu 122 kg v ka-

tegorii juniorek do 23 let získala titul mi-

stryně ČR a v kategorii žen brala stříbro 

a  titul vicemistryně ČR. Michaela Páralo-

vá (19 let) v hk. do 63 kg při těl. hmot-

nosti 58,10 kg taktéž v novém osobním 

rekordu 118 kg získala v kat. juniorek do 

23 let titul mistryně ČR  a taktéž v kate-

gorii žen brala svůj historicky první titul 

mistryně ČR.

Text a foto
Jaroslav Janeba

zlínSké 
mistroVské žně

•  Erika Lorencová

Každé dva roky se koná v některé sokol-

ské župě Olomouckého kraje sportov-

ní přebor v kolektivních sportech, který 

letos již podruhé nesl označení Memori-

ál Jaroslava Václavíka. Letos bylo pořádá-

ní svěřeno Sokolské župě Středomoravské-

Kratochvilově, která si jako pořadatelskou 

jednotu zvolila Sokol Dřevohostice. Datum 

konání soutěže určila Krajská koordinační 

rada sokolských žup na 11. června 2011.

Do přeboru byly zařazeny soutěže mužů 

a žen ve volejbalu, nohejbalu a malé ko-

pané mužů. Doplněny byly soutěží v teni-

su a ve stolním tenisu. Na návrh župního 

vedoucího sportu Aloise Košťálka byla při-

dána i soutěž ve vrhu břemenem, jímž se 

staly dvě dřevěné klády, kratší pro ženy  

MeMoriál jaroSlava váClavíka

a delší pro muže. Mimo bodování bylo 

vloženo i propagační utkání malé kopa-

né dívek, v němž děvčata z Majetína po-

razila místní sokolky z Dřevohostic 1:0. 

Vzhledem k tomu, že župa Olomouc-

ká přebor neobeslala, boj o pořadí se  

soustředil na zúčastněné župy Středomo-

ravskou se sídlem v Přerově, Severomorav-

skou se sídlem v Zábřeze a Prostějovskou. 

Zvítězila župa Severomoravská se 30 body 

o čtyři body před Středomoravskou. 

Mezižupního přeboru se zúčastnila i Li-

buše Václavíková, vdova po Jaroslavu 

Václavíkovi, významném podporovateli  

sokolského sportu v Olomouckém kraji. 

Text Jaroslav Skopal,
Foto A. Košťálek

•  Vrh břemenem
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ti Francii, kterou snadno porazil a ve fi -

nále si poradil se silným slovenským sou-

peřem. Pacejka a Strejček tak získali pro 

Českou republiku titul juniorských mistrů 

Evropy v nohejbale dvojic. Náhradníkem 

byl v naší dvojici Zrubecký. Ve trojicích si 

vedli naši junioři opět výborně a po vel-

ké bitvě prohráli až ve fi nále jen těsně 

se Slovenskem a získali stříbrné medaile.  

Přesto všechno je kromě zlata i získané 

stříbro družstva ve trojicích pro mladé-

ho talentovaného hráče Sokola I Prostě-

jov Kristiána Pacejku  velkým úspěchem. 

Pro doplnění informací z ME, v singlech 

reprezentoval naši republiku hráč Voru-

da (Hapon Horažďovice), který nakonec 

zvítězil a získal další zlato pro naši ma-

lou výpravu. 

Richard Beneš, trenér

MeMoriál
v. aDaMa
a přebor čos

Turnaj přeboru ČOS žáků Čech ve volej-

bale se uskutečnil v Mnichově Hradišti 

v neděli 12. června jako součást tradič-

ního, již XI. ročníku turnaje žáků Me-

moriál V. Adama. Vzhledem k možnosti 

využít třetí kurt s umělou trávou na 

letním cvičišti bylo obesláno velké množ-

ství žákovských týmů. Nakonec se poda-

řilo letos dohodnout účast 10 žákovských 

týmů, a to včetně velmi kvalitního zahra-

ničního družstva z Německa a předloň-

ského vítěze TB Regenstauf. Na něj se 

pak „nabalily” další týmy, např. VO Pří-

bram, která chtěla bavorskému družstvu 

oplatit předloňskou porážku ve fi nále. 

Pozitivem byla kvalita účastníků, když 

z deseti žákovských týmů jich pět patří 

k účastníkům mistrovství ČR, tzn. mezi 

15 nejlepších družstev v ČR.

Turnaj provázelo střídavě slunečné a ob-

lačné počasí s občasnými přeháňkami, 

hrálo se bez zranění v přátelské atmo-

sféře v krásném areálu s výborným „tý-

lovým zajištěním”.

Celkové pořadí turnaje: 1. TB Regen-

stauf, 2. KCM Ústecký kraj, 2. Sokol Par-

dubice, 3. Loko Česká Lípa, 4. VO Pří-

bram, 5. KCM Praha A, 6. KCM Praha B, 

7. Sokol Mnichovo Hradiště A,  8. TJ Tur-

nov, 9. Sokol Pardubice, 10. Sokol Mni-

chovo Hradiště B.

Pořadí přeboru ČOS: 1. Sokol Mnichovo 

Hradiště A, 2. Sokol Pardubice, 3.Sokol 

Mnichovo Hradiště B

Jiří Skřivan

Mistrovství Evropy v nohejbale juniorů a 

žen se letos konalo ve dnech 3.–5.červ-

na ve španělské Vitorii. Na tento šampio-

nát ve Španělsku byl nominován i svěře-

nec trenéra Beneše a hráč juniorského a 

druholigového družstva Sokola I Prostě-

jov Kristián Pacejka, a to na základě do-

sahovaných výkonů v průběhu doroste-

necké ligy. Navíc byl v tomto týmu lead-

rem celého družstva a hráčem, na jehož 

kvality trenér reprezentace Nadymáček 

spoléhal. Na programu šampionátu bylo 

ME ve dvojicích, trojicích i singlech. 

Náš juniorský reprezentační celek pro-

šel dle očekávání velmi dobře I. kolem 

soutěže dvojic i trojic, kde hrál každý 

s každým. V semifi nále dvojic nastou-

pil náš výběr (Pacejka – Sokol I Prostě-

jov a Strejček – SK Kotlářka Praha) pro-

eVropské zlato a stříbro
noHejbaliSty PaCejky

přeborník je z bedřichoVa

Je dobojováno. Za čistě slunečné oblohy 

se 11. června v Pardubicích v nově re-

konstruovaném areálu T.J. Sokola Par-

dubice I konal přebor ČOS žákyň ve vo-

lejbale, hraný jako open turnaj. Systém 

byl stanoven každý s každým na dva ví-

Mladí stolní tenisté se počátkem 

června sjeli do Jaroměře, aby ve 

zdejší nové sportovní hale ASVAJ 

bojovali o medaile mistrovství Čes-

ké republiky mladšího žactva ve 

stolním tenisu. Na dny 4.–5. červ-

na je sem pozvaly pořádající T.J. 

Sokol Josefov a Česká asociace 

stolního tenisu. Suverénem mezi mlad-

šími žáky byl Tomáš Polanský ze Sla-

voje Ústí nad Labem, který si odvezl tři 

medaile. Naopak vítězství Terezy Kozá-

kové (TTC Lhoty u Potštejna) ve dvou-

hře dívek čekal málokdo, stejně jako fi -

nálovou účast Sáry Beranové z Vlašimi.

V párových soutěžích zvítězili Tomáš Po-

lanský–Ladislav Kupec (Baník Havířov), 

Barbora Blechová–Edita Studenovská 

(SKST Dubňany/Jiskra Humpolec) a To-

máš Polanský–Dagmar Pěnkavová (SKST 

Vlašim).

-jv-

MlaDí Stolní teniSté
o medaile V jaroměři

tězné sety. Vítězství v turnaji vybojo-

valo družstvo T. J. Slavia Hradec Krá-

lové, na dalších místech se umís-

tila družstva T.J. Sokol Bedřichov 

A (2.), T.J. Sokol Pardubice I A (3.), 

T.J. Sokol Bedřichov B (4.), T.J. So-

kol Pardubice I B (5.) a VK Litomy-

šl (6.). Přeborníkem ČOS pro rok 

2011 v kategorii žaček bylo vyhlášeno 

družstvo T.J. Sokol Bedřichov A. Všech-

na družstva odjížděla spokojena jak s po-

čtem utkání – každé družstvo odehrálo 

5 zápasů, tak s cenami – dostalo se 

opravdu na každého.          Martin Forman
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Nejvýznamnějším a největším počinem 

letošního Roku sokolské kultury je ne-

sporně Prodaná nevěsta nastudovaná 

ochotníky ze Sokola Pyšely a Sokola Tou-

šeň a folklorním souborem Formani, ve 

spolupráci s dalšími soubory. Ale pokud 

by Rok sokolské kultury měl jen tuto jed-

nu – byť sebelépe provedenou a úspěš-

nou – „hru se zpěvy a tanci”, byl by asi 

poněkud chudý. Naštěstí tomu tak není. 

Aktivní jsou i další sokolské „kulturní” 

soubory a sbory – ochotnické divadel-

ní, loutkářské, folklorní, hudební, taneč-

ní, pěvecké. O přehlídkách a pozoruhod-

ných výkonech sokolských divadelních 

souborů letos na jaře jsme v e-Sokole již 

psali. Ale za ochotníky nezůstávají poza-

du ani loutkáři. A tak do historie letošní-

ho Roku sokolské kultury se zapsaly i dvě 

významné a již prestižní přehlídky ama-

térského loutkového divadla. První z nich 

byl koncem března již sedmý ročník Praž-

ského Tajtrlíka, v polovině května celo-

státní přehlídka sokolských loutkových 

divadel Přerovský Kašpárek.

z Hostivaře do Chrudimi

Každoročně, když nastupuje jaro, se 

v hostivařské sokolovně koná Pražský 

Tajtrlík, krajská výběrová přehlídka ama-

térského loutkářství pro hlavní město 

Prahu a Středočeský kraj. Bylo tomu tak 

i letos, kdy se 7. ročník konal ve dnech 

26.–27. března. Přihlásilo se devět lout-

kašpárek s tajtrlíkem baVí dospělé i děti

kářských souborů, které se ucházely 

o účast na již 60. ročníku Loutkářské 

Chrudimi, která se koná na přelomu 

června a července. A protože se jedná  

o výběrovou přehlídku, účastní se jí i ne-

sokolské loutkářské soubory. Sokolské 

soubory pak mají možnost se zde s nimi 

porovnat a také udržovat kontakt s šir-

ší amatérskou loutkářskou scénou u nás.

Přehlídka je určena pro tradiční i netra-

diční amatérská loutková divadla všech 

věkových kategorií, určená dětem i do-

spělým, experimentální i studiová před-

stavení. Všechna představení sledova-

li odborní lektoři, kteří vedli veřejné  

rozborové semináře, takže loutkohercům 

se hned na místě dostalo odborné zpětné 

vazby, pochvaly nebo případného doporu-

čení, co lze zlepšit.

Na letošní ročník Pražského Tajtrlíka se 

přihlásily soubory Pražský Sokolíček, 

ZUŠ Hostivař, Na holou, Tate Iyumni, Ar-

nošta, Klika, Kordula, Jitřenka a samo-

zřejmě domácí soubor  Frydolín. Mnozí 

z nich jsou již tradičními účastníky této 

přehlídky a soubory Na holou, Tate Iym-

ni, Arnošta či Klika slibují již předem za-

jímavé počiny.

Na závěr přehlídky vynesla odborná po-

rota své verdikty. Na 60. Loutkářskou 

Chrudim bylo nominováno Divadlo Ar-

nošta s hrou Ošetřovna na kraji pek-

la. Další čtyři soubory byly na Loutkářskou 

Chrudim doporučeny - Na holou (s hrou 

O čertech), Klika (Na statku a v Afri-

ce), Kordula (Papírové pohádky aneb 

Tři pohádky o kmotru zajíci), Tate Iym-

nu (Co se děje v lese). Porota dále udě-

lila ocenění Janu Procházkovi za herecký  

výkon v rolích čerta Floriana a 1. komi-

níka v inscenaci „O čertovi”, Kateřině Bí-

mové za hudbu v inscenaci „O čertovi”,  

souboru Arnošta za inscenaci a původ-

ní text v představení „Ošetřovna na kra-

ji pekla”, Janu Kopeckému za scénografii  

k inscenaci „Ošetřovna na kraji pekla”, 

Jiřímu Morávkovi za hudební a zvuko-

vý plán v inscenaci „Na statku a v Afri-

ce”, Pavlíně Kordové za kreativní herectví  

v inscenaci „Papírové pohádky aneb Tři 

pohádky o kmotru zajíci”, Věře Dřevíkov-

ské za vedení dětského souboru ZUŠ Hos-

tivař. Putovní cenu Pražský Tajtrlík získal 

Jiří Antoš za moderování přehlídky s při-

hlédnutím k neodolatelným pukrlatům.

 

Přerov bavil malé diváky 

Do Přerova zamířila sokolská loutková 

divadla z celé země v polovině května. 

Se svými loutkami různých velikostí se 

ve dnech 13.–15. května představila ná-

vštěvníkům na pátém ročníku celostátní 

přehlídky sokolských loutkářských divadel 

Přerovský kašpárek. Jejich umění mohly  

během tří dnů ocenit především děti,  

které mohly zhlédnout nejen klasic-

ká představení – Ferdu mravence, Čerta

a Káču či Budulínka, ale i pohádky  

Košíkářka a kouzelná píšťalka, Kouzel-

ná studánka či Dvě pohádky se zví-

řátky. Přehlídka se koná každý druhý  

rok (lichý) a střídá se s Loutkářskými  

letnicemi (sudý rok), které v Přerově  

pořádá zdejší sokolský loutkářský soubor 

Přerovský kašpárek. 

Letos se Přerovanům představila morav-

ská divadla z Bzence, Uherského Hradiš-

tě, Vyškova a Valašského Meziříčí, nechy-

běly ani soubory z Čech, zastoupena byla 

i pražská sokolská divadla.

Přehlídka v sobotu 14. května odstarto-

vala představením „Kaimovo dobrodruž-

ství” domovského Přerovského kašpárka. 

Součástí letošní přehlídky byla i beseda 

o tom, jak se loutky tvoří, včetně projek-

ce z výrobních dílen.

-zk-


