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Kadeti a žáci SP na zkušenou v Litvě 
 

Mezi vánočními svátky se vydala dvě sokolská družstva na dlouhou cestu do 

Kaunasu, kde se měla utkat s různými basketbalovými styly. Žáci se účastnili 

tradičního vánočního turnaje pořádaného klubem Tornado KM, kadeti se utkali ve 

čtyřech utkáních s litevskými týmy z Jonavy a Kaunasu. Hlavním cílem bylo 

posbírat co nejvíce zkušeností do další práce v tréninku a připravit se na druhou 

část sezony. Za odměnu jsme na konci pobytu zhlédli utkání Euroligy mezi 

domácím Žalgirisem Kaunas a španělským Laboral Kutxa.  

 

Po čtrnácti hodinové cestě autobusem jsme dorazili před půlnocí do hotelu v 

centru Kaunasu. Po rychlém rozdělení pokojů následoval zasloužený odpočinek, protože hned následující den čekal 

obě družstva náročný program. Žáci první den turnaje odehráli dvě utkání ve své skupině. 

V prvním zápase se utkali s litevským Kauno KM ,,Aisčai“. Tento zápas se nám na úvod turnaje 

z hlediska našeho nasazení vůbec nepovedl. Celé utkání jsme se po hřišti pohybovali mdle a 

ospale, jako bychom byli stále ještě v autobusu. Navrch soupeř na nás vyrukoval agresivní 

obranou a většinu času na nás praktikoval zónový presing. My jsme si nedokázali poradit 

s jeho překonáním a spíše jsme si míče ukopávali, případně volní hráči 

hráli před míčem na schovávanou. Proto jsme také tento zápas po 

zásluze prohráli 55:64. 

Druhý zápas jsme odehráli proti lotyšskému SS Sigulda. Na našich chlapcích byla stále patrná 

nervozita a hlavně problém se vyrovnat s tvrdostí místního basketbalu. Zároveň jsme měli 

velký problém s obranným doskokem, i když jsme měli výškovou a fyzickou převahou. Přesto 

se nám povedlo dostat se do vedení, které jsme udrželi zuby nehty a tím pádem jsme si 

zajistili následující den boje ve vyřazovací části turnaje (play off). SP - Kauno KM ,,Aisčai“ (LIT.) 

55:64, Body: Manas 15, Sibera 12, Prokůpek 10, Medek 8, Burda 5, Kandilakis 4, Hibala 1 

SP – SS Sigulda (LOT.) 57:51, Body: Burda 16, Sibera 12, Hibala 8, Manas 6, Barac 5, Prokůpek a Kandilakis 4, Medek 2 
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Kadeti první den cestovali do 30 Km vzdálené Jonavy, kde změřili síly se dvěma družstvy místního klubu. V prvním 

utkání narazili na výběr ročníku 99. Od začátku utkání byli schopni držet tempo hry. 

Největší problém byla tvrdost domácích, která nám dělala problémy. Celkem dobře jsme 

se vypořádali s několika zónovými presy soupeře, dokonce i se zónovou obranou. 

Důsledností a řízením se pokyny trenérů jsme zvítězili 70:61. Po obědě a krátkém 

odpočinku jsme se ve stejné hale utkali s výběrem ročníku 2000. Ač byl soupeř o rok 

mladší než předešlý, předváděl rychlejší a techničtější basketbal. Dlouho jsme měli 

problém zastavit soupeřovu střelbu z dlouhé vzdálenosti. Tentokrát se nám vyplatila 

aktivita v obraně, soupeř si nevěděl rady s celoplošným presingem a naší čerstvě 

nastolenou tvrdostí. To nám přineslo vítězství 69:54. SP – Jonava 1999 70:61, střelci: 

Kapek 19, Kačer 12, Hauzer 11, Ngatse 10, Kurečka 7, Sáss 4, Kuneš 4, Krištof 2, Krystlík 

1. SP – Jonava 2000 69:54, střelci: Kuneš, Tax, Potužník a Hauzer 8, Šop a Ngatse 6, 

Kapek 5, Kryslík, Sáss, Kačer, Krištof a Kurečka 4.  

Žáci druhý den nastoupili ve čtvrtfinále proti vítězi sousední skupiny BS Ogre 

z Lotyšska. Do utkání jsme na rozdíl od prvního dne vstoupili aktivně s chutí hrát a 

vyhrát. Najednou jsme dokázali velmi dobře s chladnou hlavou přecházet soupeřův 

aktivní zónový presing. V tu chvíli se u nás projevili technické nedostatky v přesnosti 

přihrávek a driblingu. Hlavně proto jsme měli na konci zápasu 25 ztrát, i když jsme 

situace velmi často řešili správně. Bohužel nám v tomto zápase chybělo i štěstí, 

protože často nám správně zvolené a zakončené střely smolně vypadly z obroučky. 

Většinu zápasu jsme proto tahali za kratší konec, přesto jsme zápas dotáhli do 

prodloužení, kde jsme prohráli košem v poslední sekundě 45:47! 

Mezi našimi zápasy proběhla soutěž v trojkách, v kterých nás reprezentovali Matěj Burda a Jára Sibera. Matějovi se 

povedlo probojovat až do finále, kde o jeden koš prohrál (byl mu odpískán přešlap). 

Odpoledne jsme nastoupili do bojů o 5-8. místo. Naším prvním soupeřem 

bylo polské družstvo SPK Bialystok. Tímto zápasem jsme získali další 

cennou herní zkušenost, a to zahrát si druhý poločas proti zónové obraně 

soupeře. A poradili jsme si s ní na svůj věk a herní zkušenosti více než 

znamenitě! V tomto zápase se na nás projevil postupný progres v celém 

turnaji. Jak v tvrdosti, tak hlavně v týmovém pojetí a správném řešení 

daných herních situací. Zápas jsme dovedli do vítězného konce 57:48. 

SP – BS Ogre (LOT.) 45:47 po prodl., Body: Manas 10, Prokůpek 9, 

Kandilakis 8, Burda 6, Hibala, Sibera po 4, Medek a Barac 2 

SP – SPK Bialystok (POL.) 57:48, Body: Sibera 15, Medek a Kandilakis 9, Manas 7, Hibala 6, Burda, Prokůpek 4, 

Gottfried 3 

Druhý den U17 čekalo pouze jedno utkání s týmem Torando KM SHARP. 

Soupeř disponoval silovými a rychlejšími hráči. Tento rozdíl se projevil v 

druhém poločase, který jsme naprosto nezvládli. V první půli jsme byli 

více než vyrovnaným soupeřem. Poločasové skóre 34:31 a předváděná 

hra nás mohla těšit. V druhém poločase nám došly síly a soupeř rychlými 

protiútoky a důraznou obranou utkání rozhodl. 

SP – Tornado KM SHARP 55:83, střelci: Kuneš 11, Hauzer 10, Krištof 9, 

Kurečka 8, Kapek 5, Šop, Krystlík , Kačer, Ngatse a Potužník 2, Sáss a Tax 

1. 
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Žáci k poslednímu zápasu nastoupili proti litevskému V. Knašiaus KM. Byl to zároveň souboj o konečné 5. místo 

v turnaji. Do zápasu jsme doslova vlétli a první čtvrtinu vyhráli suverénně 22:4. Soupeř nám to však svou 

odevzdaností ulehčil. Přesto jsme se po celý zápas prezentovali velmi slušným výkonem. Zároveň dostali větší 

minutáž i hráči, kteří předtím tolik nehráli. Zápas jsme dovedli do přesvědčivého konce 56:26 a všichni hráči se 

zapsali do listiny střelců. 

SP - V. Knašiaus KM (LIT.) 55:26, Body: Kandilakis 10, Sibera 8, Manas 

7, Hibala a Burda 6, Prokůpek, Gottfried, Vilím po 4, Barac 3, Medek a 

Petrův po 2 

Třetí a poslední den čekalo U17 utkání s dalším týmem Tornada, 

tentokrát Tornado KM Alburnus. Opět jsme předvedli, že určité úseky 

hry jsme schopni hrát s kýmkoli. Bohužel i v tomto utkání jsme si 

vybrali slabší chvilku a té soupeř využil k vedení o 8 bodů 3 minuty do 

konce utkání. Už nezbývaly ani síly ani vůle utkání zvrátit. 

SP – Tornado KM Alburnus 47:59, střelci: 

Kapek 12, Kačer 9, Kurečka 6, Potužník 5, 

Ngatse 4, Krystlík 3, Sáss, Krištof a Hauzer 2. 

 

Těsně před odjezdem jsme si dopřáli odměnu v podobě zhlédnutí euroligového utkání v 

místní Žalgirio Aréně. Utkání přihlíželo necelých 13 tisíc diváků. Bohužel se domácímu 

Žalgirisu nepodařilo vstoupit do utkání a atmosféra byla lehce utlumena. Naštěstí během 

třetí čtvrtiny předvedli domácí šňůru několika bodů, dostali se na rozdíl devíti bodů a 

všichni hráči SP si mohli vychutnat bouřlivou atmosféru litevských fanoušků.  

 

Výpravu do Kaunasu můžeme hodnotit velmi úspěšně. Obě družstva se utkala s velmi tvrdým litevským basketbalem, 

nabrala hodně herních zkušeností. Během všech utkání se opět objevila spousta nedostatků v činnostech jako je 

komunikace, driblink, hra bez míče a přihrávky. Některým hráčům snad toto porovnání otevře 

oči a donutí je na sobě pracovat ještě tvrději a poctivěji! Zároveň věříme, že si všichni hráči 

přenesou pracně nasbírané herní poznatky do pokračující sezóny. Především v tvrdosti a 

správné agresivitě při snaze získat neutrální míč jsme se hodně lišili. 

Poslední, co bychom chtěli vyzdvihnout, je výkon místních rozhodčích. Nechali hru volně a 

správně plynout a úzkostlivě nepískali při každém dotyku jako u nás. Přesto však správně 

trestali fauly a zároveň dokázali i s úsměvem svůj hvizd vysvětlit (i přes jazykovou bariéru). Na 

místních hráčích bylo vidět, že jsou na to už zvyklí, a i když hráli tvrdě, neuchylovali se 

k žádným zákeřnostem. 

  

BYLA TO PRO NÁS VŠECHNY OBROVSKÁ ZKUŠENOST A VĚŘÍME, ŽE ZA ROK BUDEME MOCI 

OPĚT NA TENTO TURNAJ VYRAZIT!! 
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MAS SNAKES CUP OSTRAVA 2015 
Na skvěle obsazeném turnaji v Ostravě jsme zopakovali 

umístění z bratrského turnaje v Žilině. Třetí místo z Ostravy je 

vzhledem k většímu počtu kvalitních soupeřů ještě cennější. 

Obsazení turnaje (Snakes, Inter Bratislava v plné síle, maďarská 

Šoproň, Tygři Praha, polský Přemyšl, Příbor, bratři ze Žiliny a SP) 

slibovalo vyrovnanější a napínavější souboje než na mistrovství 

republiky v jakékoliv z těchto zemí. Jediný Inter byl z našeho 

trenérského pohledu už dopředu pasován na finalistu turnaje. 

Šlo tedy o to, kdo se s ním utká ve finále. Nutno říct, že to mohl 

být kterýkoliv z ostatních týmů snad kromě Příboru, který 

předváděl výborný basket, ale je mírně handicapován výškovým průměrem svých hráčů a polský Přemyšl, jehož hra 

je založená z velké části na rychlém přechodu na útočnou polovinu a výkonu jednoho až dvou hráčů. Ostatní utkání 

svým vyrovnaným průběhem a těsnými výsledky potvrdila obrovskou vyrovnanost všech zbývajících týmů. 

První utkání s Příborem jsme přes velmi brzké vstávání a odjezd, odehráli bez patrnějších známek únavy. V zpočátku 

vyrovnaném utkání jsme postupně navyšovali svůj náskok. Přestože utkání skončilo více než 20 bodovým rozdílem, 

vůbec to nebylo lehké a museli jsme bojovat až do poslední minuty. Nejlepším hráčem z našeho družstva byl 

zvolen Adam Růžička.Druhým soupeřem byla Žilina, které jsme měli z Victoria Cupu co vracet. Po prvním utkání jsme 

byli rozehraní a v tomto utkání jsme se nedopouštěli takových chyb jako v Žilině. Toto utkání bylo na krev a bojovalo 

se o každý bod, kterých nepadlo příliš (47:35). Stále jsme si udržovali mírný náskok a soupeř nenašel síly výsledek 

zvrátit i přes urputnou snahu svého trenéra. Nejlepším hráčem z našeho družstva byl zvolen Tomáš Pietsch. Třetího 

soupeře jsme se s ohledem na jejich velice rychlé pojetí hry a naší únavy z cesty obávali. Tým Přemyšle disponoval 

poměrně vyspělými hráči, kteří byli silní v přechodové fázi útoku. To jsme ale k našemu velkému údivu dokázali 

eliminovat a vyrovnat se rychlé hře Poláků. Ti byli potom technicky slabší v postupném útoku a navíc jsme dokázali 

slušně bránit jejich nejlepšího hráče, proto jsme nakonec zvítězili poměrně jasným rozdílem (55:29). Nejlepším 

hráčem z našeho družstva byl zvolen Honza Neubauer. Tímto vítězstvím jsme si zajistili první místo ve skupině a 

druhý den nás čekalo utkání se čtvrtým týmem z druhé skupiny. 

V prvním sobotním utkání o postup do semifinále nás čekal velice těžký soupeř – domácí Snakes, se kterými jsme 

v Žilině prohráli velice těsným rozdílem. Utkání to bylo bojovné a plné obrovského nasazení všech hráčů, ale nepříliš 

pohledné. Větší množství chyb a úzkostlivé pískání rozhodčích nepřidalo utkání na kráse. Ani jeden tým si nedokázal 

vybudovat dostatečný náskok a vedení se ve druhé půli přelévalo z jedné strany na druhou. V závěru jsme měli víc 

štěstí a utkání vyhráli o pouhé tři body 70:67. Nejlepším hráčem z našeho družstva byl zvolen Albert Jilg. V semifinále 

jsme se utkali s maďarským týmem ze Šoproně, který byl na rozdíl od turnaje v Žilině posílen o několik klíčových 

hráčů. Vývoj utkání byl podobný tomu dopolednímu s Ostravou, s tím rozdílem, že se jednalo o daleko pohlednější 

minižákovský basketbal. Prohra o dva body (55:57) nás poslala do boje o konečné 3. místo proti Tygrům, našemu 

pražskému rivalovi. Nejlepším hráčem z našeho družstva byl zvolen Adam Růžička. 

Do utkání s BŠ jsme vstoupili velice aktivně a během první čtvrtiny jsme si vybudovali velice dobrý dvouciferný 

náskok, který jsme udržovali po zbytek utkání. Po poločase se chvíli zdálo, že se soupeř nadechl k náporu, ale 

koncentrace kluků byla dobrá a k žádnému zvratu nedošlo. Nakonec jsme zvítězili patnáctibodovým rozdílem. 

Nejlepším hráčem z našeho družstva byl zvolen Lukáš Svojtka. Jako nejlepší hráč našeho týmu byl zvolen Ondra 

Hauzer a do all stars pětky turnaje byl zvolen Adam Růžička. Předvánoční turnaj v Ostravě po všech stránkách splnil 

nebo předčil naše očekávání. Skvělá těžká a vyrovnaná utkání a věřím, že cenné zkušenosti a nezapomenutelné 

zážitky pro všechny zúčastněné. Velký dík patří organizátorům turnaje a celému servisnímu týmu turnaje včetně 

rozhodčích. Skvělý turnaj po všech stránkách. Laťka je hodně vysoko, tak se budeme snažit ji udržet. Může nám 

pomoci leda tak organizovaná projížďka metrem pro hostující týmy.   Renata Severová 
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Sto čertíků u RD-odpolední 

Po roce jsme se znovu sešli na Mikulášské hodině. 

Slavnostního cvičení, které se konalo 2. prosince, se 

zúčastnilo hodně přes 50 sokolíčků a i s rodiči zaplnili 

v podstatě celý sál. Všechny děti si připravily cvičební 

úbor s čertovskou tématikou, takže vládla vskutku 

čertovská atmosféra. Mnoho rodinných příslušníků a 

přátel zaplnilo i horní ochoz a nadšeně sledovali tuto 

hodinu.  

Po obvyklém pozdravu jsme začali rozcvičkou, která 

zahřála na provozní teplotu, a nic tedy nebránilo začít 

cvičit na připravené dráze. Tentokrát cvičily všechny věkové kategorie společně, což jen dotvářelo náladu 

této slavnostní hodiny. Děti na připravených prolézačkách, kladinách, trampolínách nebo bednách 

zdolávaly překážky, ale na očích jim bylo vidět, že vrchol hodiny ještě přijde. Mladší sokolíčci po očku 

sledovali hlavní cvičitelku, kdy už se začne blížit do středu sálu s píšťalkou a zapíská konec cvičení. Starší, 

znalí určování času, nespustili oči z ručiček hodin v čele 

sálu. Všichni ale čekali, kdy už se konečně otevřou hlavní 

dveře do sálu, a vejde Mikuláš s andělem a čertem. 

Po půl hodině cvičení očekávaný okamžik nastal a ozvalo 

se zapískání na píšťalku. V tu samou chvíli se otevřely 

hlavní dveře, ve kterých se objevil Mikuláš s andělem a 

čertem s velkou metlou. Atmosféra se změnila a na dětech 

bylo vidět, že začínají bilancovat předešlý rok, co se 

povedlo, co moc ne, případně o čem čert určitě ví. A kdyby 

náhodou ne, co se nakonec objeví na té černé kartičce, 

kterou má maminka či tatínek v kapse? Pro rozehnání 

chmur se děti s rodiči seskupili kolem Mikuláše, aby mu 

zazpívali vánoční koledy a předvedli pár tanečků 

připravených pro tuto hodinu. I na čertovi bylo vidět, že ho 

představení sokolíčků baví. Možná by mohl i přimhouřit 

oko v případě nějakého zlobivého čertíka. 

Když děti dozpívaly, s rodiči se seřadili na čáru po obvodu 

sálu a začala Mikulášská nadílka. Nejdříve čert kontroloval 

od rodičů černé kartičky. Ve většině případů na nich nebylo 

nic, ale objevilo se i například: „Nechce si čistit zuby“ nebo „Leje vodu z vany“. Bez výjimek všechny děti 

slíbily, že ten další rok budou určitě hodné a vůbec nebudou zlobit. Pro jistotu ale čert rozdal kartičky nové, 

pro každý případ. Pak už ale přišel Mikuláš s andělem a každý dostal svoji punčochu se sladkostmi, 

ovocem i bramborou a dokonce i uhlím. Všichni si slavnostní hodinu moc užili a hlavně děti budou mít celý 

další rok na co vzpomínat.  

            Lukáš Pech 
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Mikuláš v loděnici 

V neděli na svátek Mikuláše uspořádali vodáci z oddílu turistické kanoistiky v loděnici Sokola Pražského již 

tradiční mikulášskou besídku pro své děti a vnoučata. Účast byla tak veliká, že se zájemci málem do 

loděnice nevešli – asi 40 lidí, z toho téměř polovina dětí, 

většinou předškoláků. 

Program byl nabitý. Nejdříve byly hry, kdy děti v kostýmech 

malých čertíků (výjimečně i andílků) házely uhlí a čertovská 

košťata do čertovské bedny, pak podlézaly stále nižší a nižší 

laťku. To by se líbilo 

správci loděnice – 

krásně vyleštily podlahu!  

Další hry už byly náročnější. To když třeba museli malí čertíci pod 

vedením hlavního čerta Mirka překusovat žížaly, okusovat nohy 

pavoukům a jíst žáby. Ovšem pravé jsme nesehnali a tak je musely 

nahradit želatinové. Pak je čert Mirek učil základní čertovské 

dovednosti jako plazení jazyků, strašení a dělání pekelného 

rambajzu a to i s pomocí vozembouchu.  

Největší zkouškou odvahy pak bylo, když děti musely jedno po druhém jít tmavými chodbami do 

vzdáleného temného kouta šatny a tam za nějakou říkanku nebo písničku získat od báby Kanimůry vejce od 

černé slepice pro čerta Mirka na svačinu.  

Další zkouškou šikovnosti a odvahy byla opičí dráha, kdy děti 

musely kromě jiných překážek překonat s pomocí lanové 

houpačky hořící řeku a na konci prolézt tunelem z kožichu, 

plného blech velkých jako pralinky! 

Na uklidnění pak byl zpěv vánočních koled s kytarou a po něm 

už následoval hlavní bod programu: příchod Mikuláše s 

andělem a čertem a hlavně 

s malými dárečky, které jim 

připravili rodiče.  

Celý program trval tři a půl hodiny a děti se ani na chvilku nenudily, což 

bylo zásluhou hlavních organizátorů a současně i výrobců rekvizit a 

hlavních účinkujících Aleny Kolářové a čerta Mirka Horeckého a řady 

dalších, zejména impozantního Mikuláše v podání Pavla Tauchena. Ale i 

ostatní vodáci přispěli svými nápady a pomocí s občerstvením či přípravou a úklidem místností. 

Jirka Kolář 
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Míčový trojboj 

V sobotu 28. listopadu 2015 se již tradičně oddíl R+D 
odpolední zúčastnil Míčového trojboje malých sokolů v 
pražském TJ Sokol Karlín. Na základě oddílových výsledků jsme 
sestavili následující družstva. Rodiče a děti:  

Družstvo dívek: Tereza Šejtková, Alžběta Horáčková, Františka 
Nasková a Sofia Krbec.  

Družstvo chlapců: 
Albert Spěvák, Max 
Šťastný, Jan Kovařík a 
Michal Stöhr.  

Ročník 2009+2010 – družstvo mix ve složení: Valerie Laputka, 
Vojtěch Spěvák, Jakub Stluka, David Stöhr, Michal Kohout a Daniel 
Anderle.  

Ročník 2008 – družstvo mix ve složení: Klára Kovaříková, Madgaléna 
Sodomková, Matěj Lochman, Oliver Šťastný a Daniel Dunaj. Děti závodily s 
vervou sobě vlastní, ty nejmladší za vydatné pomoci rodičů, a úspěch se 
dostavil. Sokol pražský získal několik medailí, konkrétně zabodovaly:  

Rodiče + děti:  

1.       místo družstvo chlapců  

3.       místo družstvo dívek  

1.       místo v jednotlivcích dívek – Sofie Krbec + 1. místo s tatínkem (v  

párech)  

  3.místo v jednotlivcích chlapci – Jan Kovařík a Max Šťastný + 3. Místo 
Albert Spěvák s tatínkem (v párech) PD 2 (ročník 2010+2009)  

2.       místo v jednotlivcích – Valerie 
Laputka PD 1 (ročník 2008)  

3.       místo v družstvech mix.   

 

 

 

 

 

 

Všem gratulujeme a přejeme mnoho další sportovních úspěchů!  

Za cvičitelky,            Linda Laputka 
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Zpráva z mezinárodního turnaje Sokolí let 

Termín: 12. - 14. únor 2016. Pořadatel: Sokol Pražský, Žitná 42, Praha 2, 120 00. Kategorie: U12 mladší 
minižáci. Účastníci:  

Snakes Ostrava, Sokol Písek, MBK Victoria Žilina, Sportiskola Soproni, UKS Kormoran Sieraków, Sokol 
Pražský 

Výsledky:  

Pátek 12.2. 2016 

08:00 Sokol Pražský - VS - Victoria Žilina 47:44 

09:45 Soproni Sportiskola - VS - Kormoran Sieraków 
66:36 

11:30 Sokol Sršni Písek - VS - Snakes Ostrava 51:34 

13:45 Victoria Žilina - VS - Soproni Sportiskola 
40:63 

15:30 Snakes Ostrava - VS - Sokol Pražský 42:54 

17:15 Kormoran Sieraków - VS - Sokol Sršni Písek 61:42 

 

Sobota 13.2. 2016 

08:00 Kormoran Sieraków - VS - Snakes Ostrava 42:46 

09:45 Sokol Pražský - VS - Soproni Sportiskola 46:36 

11:30 Victoria Žilina - VS - Kormoran Sieraków 48:52 

13:15 Sokol Sršni Písek - VS - Soproni Sportiskola 69:53 

15:00 Snakes Ostrava - VS - Victoria Žilina 60:63 

16:45 Sokol Pražský - VS - Sokol Sršni Písek 80:67 

 

Neděle 14.2. 2016 

08:00 Snakes Ostrava - VS - Soproni Sportiskola 47:45 

09:45 Kormoran Sieraków - VS - Sokol Pražský 59:69 

11:30 Victoria Žilina - VS - Sokol Sršni Písek 53:66 

 

Umístění  

1. Sokol Pražský 

2. Sršni Sokol Písek 

3. Snakes Ostrava 

4. Soproni Sportiskola 

5. Kormoran Sieraków 

6. Victoria Žilina 
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ALLSTARS 

1. Nyikos Barnabás, Soproni Sportiskola 

2. Bartek Szchechowiak, Kormoran Sieraków 

3. Matěj Rotrekl, Snakes Ostrava 

4. Tomáš Pietsch, Sokol Pražský 

5. Ondřej Hauzer, Sokol Pražský 

 

Další individuální ocenění  

MVP - Adam Růžička, Sokol Pražský 

Nejlepší střelec Dan Hejl, Sršni Písek 

 

Turnaj přinesl všem hráčům to nejdůležitější: těžká a 
vyrovnaná utkání, ve kterých se dostávali pod tlak 
fyzický a psychický, kde museli kolikrát jít na hranici 
svých možností. Utkání, která jim jistě pomohou v jejich 
dalším basketbalovém růstu. 

Závěrem nezbývá než poděkovat našemu týmu rodičů, 
organizátorům, za skvěle připravený turnaj. Organizační 
kvalitou jsme určitě nezůstali za prvními dvěma turnaji 
pozadu.  V charitativní akci – pomoc pro Boženku se 
nakonec vybralo neuvěřitelných 13.600,- Kč. 

Děkujeme Všem! 

 Více informací webové stránky 

 https://sites.google.com/site/sokolilet/aktualne-news 

Facebook 

https://www.facebook.com/sokolilet/ 

 

12. ročník Memoriálu Ády Hochmanna 

Dvojboj akrobacie, hrazda se konal v T.J. Sokol Pražský 
28.11.2015 

Závodu se zúčastnilo 137 závodníků (150 přihlášených) za 17 
tělocvičných a tělovýchovných 
jednot Sokol. Závodníci soutěžili v 
osmi kategoriích. Začínali starší 
žáci a žákyně a muži a ženy, v 
poledne proběhlo vyhodnocení 
starších kategorií a nastoupili 
mladší a nejmladší žáci a žákyně. 
Závod probíhal plynule a skončil po 16 hodině vyhlášením výsledků mladších 
kategorií.   

https://www.facebook.com/sokolilet/
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Sokolské písně 
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Výročí  
Krásné oslavy jubilea přejme všem níže uvedeným oslavencům  

 Leden 

 

88 let 28.1. Pižl Jaroslav 

   85 let 02.1. Komancová Eva 

 
20.1. Ottová Eva             

   80 let 23.1. Nekolný Ladislav             

   75 let 01.1. Mrázová Eva 

 
08.1. Nyplová Božena            

   70 let 05.1. Tauferová Hana            

 25.1. Němečková Kamila           

 26.1. Kovářová Marie       

60 let 26.1. Vašíčková Blanka        

 

Únor 

90 let 18.2. Ctiborová Vlasta           

   88 let 12.2. Dvořáková Irina            

   75 let 10.2. Procházková Eva          

 18.2. Hofman Jaroslav               

 26.2. Štanclová Helena            

 27.2. Kristlíková Hana          

   70 let  04.2. Poláčková Marie            

   55 let 27.2. Němečková Jana            

 

 

 

Harmonogram akcí 

20. 2. 2016  Dětský karneval 9:30h 

20. 2. 2016   Šibřinky 19:30h (Téma: Máme rádi zvířata) 

27. 2 – 5. 3. 2016 Ozdravný pobyt s lyžařským výcvikem – pořádají odpolední RDPD 

5. – 12. 3. 2016 Ozdravný pobyt s lyžařským výcvikem – pořádají odpolední RDPD 

13. – 16. 5. 2016 Zájezd do Oetzu 

 

 

 

ZPRAVODAJ SOKOLA PRAŽSKÉHO 

Občasník, vede redakční rada. Příspěvky shromažďují vzdělavatelé na adrese 

vzdelavatele@sokolprazsky.cz. 

mailto:vzdelavatele@sokolprazsky.cz

