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Se sokolem na Šumavě
Pokud jste se na začátku března pohybovali na Šumavě v okolí
Zadova, možná vás překvapilo, že se z místních sjezdovek a strání
neozývalo pouze lyžařské SOKOL, ale také sokolské NAZDAR! Aby
také ne, po šumavských svazích si to totiž na lyžích brázdila zhruba
dvacítka sokolíčků ze Sokola Pražského, konkrétně ze skupiny
rodiče+děti odpolední. Běžně se na tomto místě píše, kdo přijel
později, kdo onemocněl a co bylo první den k obědu, já však začnu
trochu jinak. Již druhý rok po sobě jsem měl možnost sledovat tu
bezvadnou partu dětí, rodičů a organizátorů, která se kolem tohoto „sokolského lyžáku“ točí a věřte mi, je
to paráda. Celý týden není totiž pouze o lyžování, program je
zde mnohem, mnohem pestřejší. Každý den na děti čeká něco
málo cvičení, výtvarky, her a legrace a to celé je doplněné
lyžováním, bobováním a válením se na sněhu. Za ten bezva
týden je třeba poděkovat hlavně těm, kteří tam ten týden
skáčou, trdlují, převlékají se do masek a vůbec dělají něco pro
děti, našim sokolským
cvičitelům. Tedy děkuji
Růžence za výtvarku a další hry, Lence za vlka (myšleno masku vlka,
nikoliv opruzeninu), Jůrovi za sokolský skibus, Nikole za jógu, Hance,
Kubovi a Alešovi za tu práci se sokolskou lyžařskou drobotí a Blance za
celé šéfování. Nálada byla po celý týden skvělá, děti měly pestrý
program během dne a večer když se je podařilo uspat, měli zase pestrý
program rodiče. Tolik témat, které jsme během týdne se všemi
probrali, se nedá ani spočítat a to, že jsme toho všichni naspali vlastně
ještě méně než doma, si ani nikdo nevšiml. A když k té celkové dobré náladě začalo samo jezdit na lyžích i
poslední dítě (shodou okolností moje), bylo více než jasné, že se celá akce vážně povedla!
Takže zase za rok na horách NAZDAR!
Ondra Šejtka
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Vídeň versus Praha
V sobotu 2. dubna 2016 pořádala župa Vídeňská tradiční turnaj ve stolním tenise, kterého se poprvé
zúčastnili i členové z oddílu všestrannosti - muži, ze Sokola Pražského. Turnaj se konal v jedné, z vídeňských
sokoloven. Příjemnou atmosféru, které vyvolalo vstřícné přijetí župního starosty, bratra Thomase FreyMaterny, zapříčinilo, že i přes nelehké podmínky pro naše bratry, kteří přespávali v sokolovně na žíněnkách
již od pátečního večera, stal se tento turnaj příjemným zpestřením šedě všedních dní.
Po lehce chaotickém nástupu následovaly nezbytné instrukce k turnaji. Soutěžící turnaje se sešli v pěkném
počtu, který sliboval, že turnaj zabere většinu dne, který se stával minutu od minuty slunečnější.
Reprezentace ze Sokola Pražského byla nakonec jen tříčlenná, ve složení: Roman Kynčl, Ladislav Nekolný a
Josef Valda, nicméně tato skutečnost nijak nesnížila bojovnost a nadšení, které bylo na našich
reprezentantech patrné.
Když nadešla hodina pravdy, byli účastníci rozděleni do skupinek, ve kterých měli zahájit hru – každý proti
každému. Hrálo se na 3 vítězné sety, což většinu zúčastněných značně znavilo, avšak nálada byla tak vstřícná,
že účastníci čiperně hráli hru za hrou, aniž by dávali najevo jakoukoli známku únavy. Soutěž pokračovala, za
účasti fanoušků ze Sokola Pražského, kteří z lavic podporovali své reprezentanty i s reklamním bannerem,
který u leckoho vyvolal úsměv na tváři. Hra byla tak fascinující, že i přesto, že jsem osobně měla v plánu využít
nádherný slunečný den k procházce po historické Vídni, nemohla jsem odtrhnout zrak od úsilí, které
jednotliví členové vkládali do svých výkonů. A i přesto, že žádný účastník ze Sokola Pražského nepřivezl trofej
či medaili do Čech, ještě teď obdivuji jednotlivé účastníky, kteří statečně bojovali a umístili se na nejvyšších
příčkách nižší „Play off“ a vnesli do soutěže tolik výkonu a energie.
Děkujeme župě vídeňské, která našim mužům umožnila porovnat své síly s dalšími soutěžícími a to napříč
věkovým kategoriím.
Hana Schořová

Karneval 2016
Třetí sobota v únoru byla velmi očekávaná a výjimečná zejména pro děti, které
měly možnost být alespoň na chvíli někým nebo něčím jiným. Konal se totiž tradiční
dětský karneval, který pořádali nadšenci z řad cvičitelek Sokola Pražského.
Fantazie dětí i rodičů byla vidět na krásných
kostýmech. Kulturní program byl bohatý –
promenáda masek, společné tancování, zpívání,
zábavné a někdy i velmi legrační hry. V průběhu
celého karnevalu si pak děti odnesly ceny z
bohaté tomboly.
Myslím, že akce měla úspěch a děti se skvěle bavily. Prožili jsme společně
s dětmi velmi pěkné sobotní dopoledne. Děkujeme všem, co program připravili, a těšíme se na příští rok! J
Ivana Nečesaná s rodinou
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Dětský karneval SP 2016
Dětský karneval se konal dvacátého února dopoledne od
půl desáté tentokrát v rázu MÁME RÁDI ZVÍŘATA.
Součástí karnevalu byla i sbírka finančních prostředků na
sponzorovaného tučňáka HUMBOLDTOVA.
U vchodu si děti a jejich doprovod mohli od sester
Poustecké a Frimlové vybrat lístky do tomboly. Po
převlečení do masek se děti pod schody řadily do dvojic.
A už se vydaly vzhůru do Fügnerova sálu. Jako první
dorazila princezna s akvaristou. Zde na všechny čekalo
promenádní kolečko.
Dětský karneval moderoval Luboš Votroubek, který
představil jednotlivé masky:





princezny, prince, kněžny, víly;
zvířátka;
řemesla;
pohádkové bytosti včetně představitelů filmových rolí apod;

Po taneční sérii moderátor vyzval děti, aby přeběhly na druhou stranu podle pokynů – kdo je holka, kdo je
kluk, kdo má na sobě žlutou, modrou, červenou, růžovou barvičku.
Další sérii tanců suverénně otevřela holčička svou písní,
při které se děti vlnily, skákaly, hopsaly, užívaly si
společný pohyb.
Následovalo soutěžení šesti družstev po pěti až sedmi
závodnících v běhu pro kostky domina a jejich řazení do
dlouhé žížaly jak v přímce, tak i do křivky.
Po vyhlášení výsledků se majitelé lístečků tomboly číslo
jedna až padesát vydali pro dárečky. Ostatní se pustili do
tanečního reje – nyní i s maminkami a babičkami.
Další blok tanečního hemžení otevřely cvičitelky RD pod
vedením cvičitelky Růženy Brožové svými nacvičenými
kreacemi, které se postupně zrychlovaly. Následovalo
tančení polského tance mazurky.
Na vyzvání moderátora Luboše Votroubka se další děti vydaly k tombolovému stolečku pro další odměnu.
Potom se zase tančilo – tentokrát country tance. Všem se velice líbily a zapojilo se velké množství
zúčastněných – malých i těch větších dříve narozených.
V dalším tančení se uplatnil dříve velmi populární tanec:
ptáček, který oživil hemžení podle daných pravidel. Pak
přišla na řadu další čísla tomboly.
Moderátor předal slovo Artemis Kavalírové, která
oznámila vyhodnocení výtvarné soutěže na téma: Máme
rádi zvířata a za vydatné pomoci Radka Koreckého
odměnila děti dárečky s diplomy. Dětem zářila očka a
měly velkou radost ze zasloužených odměn.
Pak se děti se svým doprovodem zase hýbaly do rytmu a
rozvlnily taneční sál. To byla krásná barevná paleta,
poslední lístky do tomboly si děti vyměnily za dárečky
právě nyní.
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Závěrečné tance byly ve formě vláčků jezdících po celé
tělocvičně i do šesti tunelů. Sem tam přišlo i na tahání
zvířátek za ocásek, ale jen v dobrém radostném úmyslu.
Po této sérii moderátor Luboš Votroubek vyhlásil konec
letošního karnevalu a řekl, že se za rok zase těší na viděnou.
Příště NAZDAR!
Závěrem zbývá jen poděkovat všem za zdárný průběh
karnevalu – hlavní organizátorce cvičitelce Ivě Smrčkové,
dále sestrám Jitce Frimlové, Růženě Brožové, Anně
Poustecké a dalším a dalším … i zaměstnancům SP.

Rovněž si dovoluji si upozornit na své fotky, které naleznete na adrese www.hlh.rajce.net.
www.hlh.rajce.idnes.cz

Helena Linhartová

Šibřinky SP 2016
Dvacátého dne měsíce února roku 2016 se konaly šibřinky, tentokrát
v rázu Máme rádi zvířata. Šibřinek se zúčastnila i starostka ČOS sestra
Hana Moučková.
Sokolovna byla vyzdobena fotografiemi se zvířaty, ručně
malovanými zvířecími motivy, plyšáky zapůjčenými oddílem RD a od
ZOO Praha plakáty vyzývající k adopci daného zvířátka. Tuto výzdobu
připravili cvičitelky a cvičitelé Sokola Pražského pod vedením bratra
Miroslava Vrány.
Tyršův sál byl částečně vyhrazen
pro občerstvení. Účastníci šibřinek
si zde mohli zakoupit jak pití, tak i něco k snědku. Dále zde byla tombola, o
kterou se staraly sestry Křepelková, Rysková a Křiváčková. Lístky do
tomboly prodávala v témže sále sestra Evaldová. Každý, kdo si lístek
zakoupil, si mohl na přiložených
tažebních listinách ověřit, zda
vyhrál nějakou cenu, kterou si může
ihned vyzvednout, nebo musí čekat
na tah hlavních cen.
Šibřinky zahájila v 19:30 hod. hudba Pacholata z Benešova znělkou
Sokola Pražského, kterou pro tuto jednotu složil hudební skladatel
Mojmír Balling. Slova se potom ujali bratr Miroslav Vrána, jenž
přítomné seznámil s programem, a starostka SP sestra Martina
Schořová.
Šibřinek se tradičně zúčastnila Jitka Bonušová, která v prvním
vystoupení učila přítomné několik českých kolových tanců a v druhém
vystoupení pak country tance. Podařilo se jí tanečníky stmelit a vytvořit
příjemnou atmosféru plnou ladných pohybů.
V 21:00 hod. uvedl bratr Miroslav Vrána komponovaný program,
kterého se zúčastnili cvičitelky, cvičitelé a cvičenci Sokola Pražského:
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1) Rodiče odpoledního oddílu R+D – skladba Medvědi (autorka sestra Markéta Stluková):
Nastoupilo pět cvičitelů v maskách medvědů s obručemi a láhvemi. Jejich cvičení bylo podmalované
hudbou z Večerníčku Méďové, bylo hravé a hezky zacvičené.
2) Ženy a muži – skladba Bobr (autorka sestra Martina Schořová):
Dynamická skladba s nevšedními cvičebními pomůckami – klacky,
byla perfektně zacvičená.
3) Moderní gymnastika – mladší a starší gymnastky (autorka sestra
Renáta Nechanická):
Toto vystoupení mělo dvě
části. V první části vystoupila
mladší gymnastka v masce
šelmy kočkovité. ve svém
vystoupení využila celou plochu tělocvičny. Ve druhé části
vystoupily tři starší gymnastky s míči, ve skladbě uplatnily i
několik akrobatických prvků.
4) Seniorky – skladba Krotitelky hadů (autorka sestra Alena
Dosoudilová):
Měly slaměné kloboučky vyzdobené květinami. Jako cvičební pomůcku používaly umělohmotné hady
v bílé a černé barvě. Skladba působila velmi živě.
5)
Ženy – skladba Beruška (autorka sestra Iva Smrčková a
Martina Macková):
Nastoupily v černorůžovém oblečení doplněné křídly s tečkami a
tykadly na hlavách. Jejich
skladba byla rychlá a
půvabná.
6)
Muži – skladba
Máme rádi zvířata (autor
bratr Miroslav Vrána):
Skladba byla cvičena na
píseň Máme rádi zvířata. Cvičenci byli v maskách různých zvířat
a ve své skladbě uplatnili chůzi s podáváním rukou.
7) Členové oddílu Rock and roll – skladba Když jsem já sloužil (autoři
sestra Štěpánka Slámová, Jaroslava Chudomská a bratr Jan Haupt): Začal písní v podání Banjo bandu
Ivana Mládka a Lenky Plačkové Když jsem já sloužil. Ve vystoupení se představily všechny kategorie rock
and rollu na různé písně např. Chytila jsem na pasece motýlka,
Chňapík aj. Jejich vystoupení bylo líbivé a akční, jak patří k rock
and rollu.
Tah hlavních cen tomboly proběhl ve 22:00 hod. moderoval jej bratr
Miroslav Vrána a o tah se staraly sestry Kristýna Šorsáková a
Kateřina Rysková.
Závěr šibřinek patřil jako
každý rok sokolským pochodům. V čele pochodovali bratr Miroslav
Vrána, který i velel, a starostka SP sestra Martina Schořová s rodinou.
Mezi jednotlivými bloky hrála k tanci hudba Pacholata z Benešova.
Mgr. Helena Linhartová
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Sokolský majetek v loděnici je lépe zabezpečen
Díky podpoře mateřské jednoty a průběžným využíváním finančních dotací formou různých grantů se daří
udržet materiální vybavení oddílu rychlostní kanoistiky minimálně na velmi dobré, ne-li na výborné úrovni.
Naši závodníci nejsou díky tomu z tohoto pohledu nijak limitováni v dosahování co nejlepších výkonů při
reprezentování Sokola Pražského.
Výše popsané se týká zejména lodního parku,
neboť pro vodáka je loď hlavním pracovním
nástrojem,
jednoznačně
kromě
jeho
tréninkového úsilí nejvíce ovlivňující výkon. A
je logické, že kvalitní pracovní nástroj není
záležitost levná, kvalitu je nutné zaplatit.
Z tohoto důvodu se sokolský majetek
v prostorách loděnice vyjadřuje v celkem
vysoké sumě a je nezbytné jej důsledně chránit
s péčí dobrého hospodáře. Jelikož prostory
skladování lodí byly do letošní zimy uzavřeny
nedostatečnými dveřmi, tvořenými laťovým
rámem, vyplněným papírovou voštinou,
krytou sololitovou deskou s umakartovým povrchem, které po mnoha letech používání příliš nedržely
pohromadě a ani ve svých rámech, požádali jsme vedení Sokola Pražského o pomoc a vylepšení stavu.
Neměli jsme ani tak moc strach z ukradení lodí, neboť se jedná o hodně specifický, snadno poznatelný a tím
pádem těžko prodatelný materiál. Mnohem větší obavy jsme měli a máme z toho, že nezvaný návštěvník
může něco z neznalosti poškodit či úplně zničit. Loděnice nemá stálou hlídací službu a Císařská louka je
prostor veřejností hojně navštěvovaný, s restaurací, občasným konáním hromadných akcí typu koncertů či
sportovních klání, kde se vyskytují různí jedinci a konzumuje alkohol, což je pro naše lodě rizikové.
Máme velkou radost, že můžeme ostatní členy Sokola Pražského informovat, že vedení jednoty naší žádosti
vyhovělo a oslovilo truhlářskou firmu, která před několika lety měnila v loděnici ve dvou etapách okna, se
kterými jsme nesmírně spokojeni (kromě jiného okna v přízemí rok po instalaci vydržela bez vážnějšího
poškození několik dní pod vodou v roce 2013!). Firma dodala dveře s pevnější dřevěnou konstrukcí
a dřevěnými výplněmi, které mnohem lépe vyhoví bezpečnostním nárokům, jejichž systém ukotvení je
novější a zámky kvalitnější, takže naše lodě jsou lépe chráněny. U jedněch dveří musíme ještě drobně
svépomocí doupravit kotvící prvek v prahu dveří, který dle našeho názoru by mohl být případným slabým
místem, ale to je drobný detail, který naši radost nekalí. A když navíc, jak se můžete sami na přiložené
fotografii přesvědčit, dveře na rozdíl od minulých hezky ladí s celkovým vzhledem loděnice, nemůžeme než
vedení naší jednoty děkovat za vstřícnost a ochotu.
Pavel Žofka

7

Základem letní sezony je zimní příprava
Pro každý soutěžní sport je nezbytná všeobecná příprava cílená na získání co nejvyšší úrovně obecné fyzické
kondice, na kterou pak v předzávodním a závodním období navazuje specializovaná příprava pro konkrétní
vykonávaný sport. Pro rychlostní kanoistiku je obdobím všeobecné přípravy podzim a první polovina zimy a
nejčastějšími prostředky nabytí obecné kondice jsou plavání, běh, posilování a běh na lyžích. Právě posledně
jmenovanému se vodáci velmi rádi oddávají, možná proto,
že sníh je zmrzlá voda…
Toto se týká i nás v oddílu rychlostní kanoistiky. Pravidelně
už po mnoho let na začátku února organizuje trenér Jiří
Mládek pro členy závodního družstva zimní soustředění na
běžkách v Bedřichově. Díky vstřícným vodáckým kontaktům
již deset let využíváme chaty horolezců Lokomotivy Liberec,
která má tu nezměrnou výhodu, že se nachází jen pár kroků
od stadionu v Bedřichově, takže trénující neztrácí vůbec
žádný čas s nástupem do stopy. Další velkou výhodou je
spartánské vybavení chaty, což nutí dnešní zhýčkanou
mládež zamyslet se nad tím, že ne vždy býval takový blahobyt, jaký máme dnes. Jistou kompenzací jim může
být domácí kuchyně, kterou nám zajišťuje naše skvěle a s porcemi dle přání vařící kamarádka.
V posledních letech míváme často obavy, odjezdíme-li celé soustředění na sněhu nebo budeme muset běhat
na suchu, zimy nejsou nijak stabilní ani na sníh bohaté. Stejně jsme se obávali i letos, vždyť tři týdny před
naším termínem konaná Jizerská padesátka měla na kahánku, ale nakonec výsledek předčil očekávání. Po
Jizerské padesátce zbylo kolečko umělého sněhu, kterému teplé počasí tolik nevadí, na němž jsme toho
hodně odjezdili v první části turnusu a navíc nám
několikrát během týdne napadlo pár centimetrů,
které běžkaři zpravidla stačí. Teploty se pohybovaly
kolem nuly a nebyly proto žádnou překážkou
fyzickým výkonům. Zvládli jsme tudíž odjezdit vše,
co jsme chtěli a co podle věkových kategorií naši
svěřenci zvládli. Dokonce, ač jsme v to na začátku
pro nedostatek vhodného prostoru nedoufali, se
podařilo při jednom z tréninků uspořádat mezi
dětmi populární štafetový biatlon, v němž je střelba
nahrazena házením tenisových míčků na cíl
s následnými trestnými koly, díky čemuž kupodivu většinou výsledky neodpovídají běžecké rychlosti.
Doufejme, že kvalitně odježděné tréninky vstřebají těla našich závodníků tím správným způsobem, aby svou
sílu mohli využít v závodním období ku prospěchu svému a proč to zastírat i ku prospěchu Sokola Pražského.
Pavel Žofka

8

Střípky z archivu Sokola Pražského
Dva členové Sokola Pražského cvičící v roce 1884 v jednom družstvu:
Od založení Sokola v roce 1862 až do své smrti v roce 1907 byl členem naší jednoty bratr Emanuel Uggé.
Tento muž byl potomkem italské rodiny, která se do Čech dostala v době napoleonských válek. Emanuel
Uggé se stal českým vlastencem, podporoval ve své době většinu českých spolků včetně výstavby Národního
divadla. V Sokole byl společensky velmi aktivní, zaznamenány jsou jeho šprýmovné kousky při prvních
šibřinkách v roce 1865. Pilně se účastnil cvičení v sokolovně, v roce 1884 to bylo v družstvu bratra Tlamky.
Současně se proslavil jako výborný pražský uzenář, který na Starém Městě vyráběl neuzené buřtíky, které se
po něm nejprve nazývaly užovky, poté taliány a pod tímto názvem zůstaly oblíbené až do současnosti.

17. dubna 1884 vstoupil do Sokola Pražského
Tomáš Masaryk, tehdy již ženatý univerzitní
profesor, bytem na Královských Vinohradech.
Své členství bral vážně se vší svou poctivostí,
zařazen byl do družstva bratra Tlamky. Tomáš
Garigue Masaryk zůstal sokolem do konce
svého života, ovšem po přestěhování na
Malou Stranu v roce 1890 přestoupil do
Sokola malostranského.

Rok 1884 postihla Sokol velice smutná událost. 8. srpna zahynul v Oetzu v Rakousku Miroslav Tyrš.
Jitka Křepelková
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Výbor Sokola Pražského 2016-2019
Představujeme Vám výbor Sokola Pražského na období let 2016 – 2019.

Martina Schořová,
starostka

Ing. Adam Konvalinka,
hospodář

Zdeněk Slepička,
místostarosta

Ing. Jiří Poes,
náčelník OV

Mgr. Milena Jindrová,
vedoucí odboru sportu

Ing. Jiří Kolář,
jednatel

Mgr.Nikola Hrbáčková,
náčelnice OV

PhDr. Jitka Křepelková,
vzdělavatelka
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Jakub Brunner,
jóga

Jaroslava Chudomská,
akrobat.rokenrol

Renata Nechanická,
moderní gymnastika

Markéta Stluková,
všestrannost

Ing. Pavel Žofka,
rychl.kanoistika

RNDr.Zdeněk Soldán, CSc.
všestrannost

Ing. Miroslav Vrána,
všestrannost
11

Výročí
Krásné oslavy jubilea přejme všem níže uvedeným oslavencům

Březen

Duben

92

17.3.

Boháč Josef

90

10.4.

Hylmarová Jaroslava

88
88

13.3.
31.3.

Kokošková Hana
Evaldová Dagmar

89

09.4.

Mašek Ladislav

86

27.4.

Lášek Jiří

85

04.4.

Fon Jiří

75
75
75

11.4.
25.4.
26.4.

Paličková Helena
Strádalová Hana
Bautzká Dagmar

85

02.3.

Jochová Vlasta

75
75
75

16.3.
19.3.
27.3.

Slepička Zdeněk
Povondrová Jana
Šormová Květuše

70
70

12.3.
18.3.

Surová Marcela
Kohout Theodor

65

25.4.

Mrázková Jana

55

25.3.

Augustová Marie

60

28.4.

Fabiánová Helena

Štylerová Monika
Bartošková Renáta
Drtinová Martina

55

27.4.

Mládek Jiří

50
09.3.
50
09.3.
50 16.3.

Harmonogram akcí
13. – 16. 5. 2016

Zájezd do Oetzu

Začátek června

Vycházka na Olšanské hřbitovy

25. 6. 2016

Zájezd za Tatobitskou lípou do Českého ráje

16. – 18. 9 2016

Tyršův Děčín

23. 9. 2016

Noc sokoloven

18. 2. 2017

Šibřinky

ZPRAVODAJ SOKOLA PRAŽSKÉHO
Občasník, vede redakční rada. Příspěvky shromažďují vzdělavatelé na adrese vzdelavatele@sokolprazsky.cz.
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