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Vzpomínka na 5. květen 1945 v Tyršově domě
Po slavnostní jízdě v historickém automobilu ze Staroměstského
náměstí na nádvoří Tyršova domu jsme po krátkých projevech
bratra vzdělavatele Mičky a mém položili kytici k památníku. Svůj
pozdrav zde uvádím jako připomínku pro naše čtenáře:
Sestry a bratři, vážení hosté.
Sešli jsme se u památníku tří odbojů, abychom vzpomněli dnes
hlavně toho druhého. První odboj přinesl Sokolstvu úctu a lásku
většiny národa, jistě k tomu přispěla věta pana prezidenta
Masaryka „Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo
Československa.“. Pro naši, dnes již mizející generaci tehdejších
dětí byla naše republika milovaným domovem. Proto pro nás
druhý odboj našich otců a starších bratrů byl jejich samozřejmou
povinností, i když pro nás znamenal ztrátu bezstarostného mládí.
Toho jsme si kratičko užili před těmi 7O lety, od dnes
připomínaných událostí do slavného XI. Sletu. Ten se stal vlastně začátkem odboje třetího a začátkem nejdelšího
novodobého ponížení našeho národa, navíc způsobeného částí jeho samotného.
V padesátých letech jsem děkovala Bohu, že tátu popravili Němci – od osob našeho jazyka by to bolelo daleko víc!
Myslím, že to platí o všech, na které dnes nejvíc vzpomínáme. Když jsme směli přežít těch dlouhých 4O let, i když se
zatím svět obrátil naruby, musíme znovu usilovat o předání odkazu Tyršova i všech, které tento pomníček připomíná.
To znamená držet se i dnes tak nemoderních hesel našeho zakladatele, jako jsou „Ni zisk, ni slávu“, „Paže tuž, VLASTI
služ“ či „Jedinec nic, celek vše“ a snažit se vychovat nové „SOKOLSTVO“, nejen sokolské cvičence a sportovce, nemít
často jen krátkodobé členy Sokola. Obětavá služba naší zemi po vzoru našich předchůdců je povinností nás všech.
Vzdejme jim společný dík a čest jejich památce. Nazdar!

Na návštěvě v Benátkách
Autobus tam byl za necelou
hodinku a nepřejeli jsme vůbec
žádné hranice! Protože od nás se
nemusí vůbec jezdit za krásou
města do Itálie, nám stačí dojet k
Jizeře a můžeme se kochat krásou
skromnější, ale o to milejší! Zvlášť
když nás pozvou místní sokolíci.
Bylo to opravdu bratrské setkání.
Při příjezdu nás místní bratři hned
navigovali tam, kde nás čekal
bratr náčelník Jirka Lhoťan v autě
zajišťujícím navigaci do Dolního
Slivna. Je o obdivuhodné místo – vesnička snad se dvěma sty
obyvatel a mají tam Sokolský park! Máme něco takového v
některém z našich měst? Je to vzorně upravený prostor
bývalého obezděného hřbitova, na němž byla asi před 180
lety pochována maminka Miroslava Tyrše. V průčelí je
důstojný památník, ke kterému jsme my i benátští sokolové
položili květiny.
O
osudu
tohoto místa
nás
poučil
místní obecní
starosta, který
zřejmě lituje,
že se v místě nepodařilo Sokol obnovit. Mne zaujala poznámka jedné
sestry z naší výpravy: Jsme asi jediní, kdo ctíme i matku svého
zakladatele – ví třeba někdo, kde je pochována maminka TGM Asi to
sokolové kdysi s tím bratrstvím mysleli opravdověji, než dnes umíme pochopit. Dost úvah - náš výlet pokračuje ke
zřícenině dávného hradu Dražice, odkud je krásný výhled na Bezdězy, Ještěd a západní okraj Čes kého Ráje. Pro
valnou většinu následovala asi hodinová procházka údolím řeky Jizery, pak výborné řízky v (začouzené) hospodě a
návštěva působivých expozic muzea v zámku spojená s vyhlídkou po širokém okolí, kterou skýtá zámecká věž. Teď se
dostáváme ke zlatému hřebu našeho zájezdu: návštěvě místní sokolovny. Hned první pohled na průčelí vyvolal dávné
vzpomínky na půvabné sokolské domovy snad ve
většině našich menších měst. Nad štítem rozpíná
svá křídla mocný sokol, ale fasáda se sotva
viditelnými hesly „Tužme se“ a „Ni zisk ni slávu“
nutně potřebuje renovaci. V nitru budovy se již
mnoho podařilo dík „starosvětské“ obětavosti
místního členstva, ale fasádu hlídají památkáři,
čímž narůstá rozpočet i možnosti svépomoci.
Přesto začínají na její obnovu pořádat mezi členy
další sbírku – co kdybychom jim trošku pomohli?
V útulné klubovně byly přichystány mísy chlebíčků
a koláčů, vařila se káva, čaj, byly k mání studené
nápoje a hlavně ta pomyslná sestersko-bratrská

náruč. Vyslechli jsme vyprávění o minulosti i současném konání této čilé jednoty, mohli se z balkonu podívat, jak na
cvičební ploše trénují hoši taekwon-do, aby i z příštích soutěží přivezli své jednotě další poháry. A byli jsme i pozvání
na připravované divadelní představení! Závěrem nabízím členstvu naší velké, dobře zajištěné jednoty všetečnou
otázku: Jsme dost pilní, nápadití a obětaví, když jednota v městečku se 7000 obyvateli má ve dvanácti oddílech 460
aktivních členů?
Dagmar Evaldová.

„SOKOLÍ LET“ - oddílu basketbalu
Basketbalová sezóna 2015/2015 pro nás již skončila a přesto, že poměrně úspěšně, měli jsme na dosah i lepší
umístění. V období od září 2014 do května 2015 probíhala napříč 9 týmy velmi úspěšná sezóna. Všichni trenéři usilují
o úspěch a tím také zhodnocení své práce, ale nejdůležitějším faktorem jsou hráčské dovednosti, které hráče
posouvají herně kupředu a to je hlavní cíl každého trenéra v SP.
Kategorie U11 - nejmladší minižáci, děti, které pod vedením trenérů Milana Voračky a Renaty Severové, s
basketbalem teprve začínají, se v pražské soutěži Přeboru Prahy umístili na 1. místě a tím se kvalifikovali na Národní
finále do Ostravy, kde skončili na 3. místě. Kategorie U12 – mladší minižáci pod vedením trenérů Vladimíra Vyorala a
Martina Mandela skončili v pražské soutěži PP na druhém místě a tím postoupili na Festival do Jaroměře, kde
obsadili 2. místo.
Kategorie U13 – starší minižáci pod vedením trenéra Milana Horáka skončili v pražské soutěži PP na prvním místě a
tím se kvalifikovali do vyřazovacích bojů o postup na Mistrovství České repu bliky, které se odehrávalo v SP. Z
kvalifikace postoupili z prvního místa, a tím se dostali na MČR v Pelhři mově, kde skončili na 2. místě. Kategorie U14 –
mladší žáci pod vedením Matěje Veselého si celou sezónu vedli skvěle, nepoznali příchuť porážek a z p rvního místa
po dlouhodobé části si zajistili pořadatelství MČR na domácí půdě, kde měli obhajovat loňský mistrovský titul. Kluci
nezaváhali ani letos a skvělými výkony obhájili první místo a získali tak podruhé titul Mistři České republiky.
Kategorie U15 – starší žáci pod vedením Martina Jindry se svými výkony kvalifikovali po dlouhodobé části na MČR,
které pořádal pražský klub USK Praha ve své hale na Folimance, skončili na 4. místě, tak ja ko po základní části
Extraligy. Kategorie U17 – mladší dorostenci pod vedením trenéra Adama Konvalinky se po dlouhodobé části
Extraligy kvalifikovali do play –off, kde neuspěli a tím se nedostali na MČR.
Kategorie U19 – starší dorostenci pod vedením Romana Bednáře se po dlouhodobé části Extraligy kvalifikovali do
play –off, kde uspěli nad pražským týmem USK v pátém rozhodujícím zápase a tím se dostali na MČR v Pardubicích,
kde nakonec i vzhledem ke zraněním hráčů skončili na 4. místě.
Muži „A“ - muži hrající 1. ligu, se po základní části kvalifikovali do postupových bojů play - off, kde nakonec
nepostoupili s Hradcem Králové do baráže o NBL. Muži „B“ – muži hrající pražskou soutěž Přebor Prahy“B“ se
kvalifikovali do postupových bojů o PP „A“, kde uspěli a tak si pro příští rok zajistili kvalitnější soutěž.
Sokol Pražský ve všech mládežnických kategoriích hraje svoje nejvyšší soutěže a svými výkony se udržuje v lepších
horních polovinách a tím také zviditelňuje naši Tělocvičnou jednotu po sportovní stránce. Do příští sezóny přejeme
hlavně zdraví hráčům, pevné nervy trenérům a stále radostný SOKOLÍ LET! Více informací a zajímavostí najdete na
našich webových stránkách: www.spbasket.cz
Renata Severová

SOKOLÍ LET OČIMA RODIČŮ
Milé sestry, milí bratři a přátelé Sokola Pražského. Ve dnech 16. – 19. 4. 2015 se ve sportovní hale Sokola Pražského
konalo Mistrovství republiky U 14. Ráda bych vás alespoň stručně seznámila s průběhem této akce. Jsme Sokolové.
Jsme rozdělení do několika oddílů Sokola Pražského podle sportovního zaměření a podle vě ku. Ale jinak jsme jedna
velká sokolská rodina a spojuje nás sokolské srdce.
Budu psát o malých sokolících, o mladších žácích basketbalu. Na valné hromadě letošního roku obdrželi tito mladší
žáci cenu a uznání za to, že v sezoně 2013 – 2014 vybojovali titul „Přeborníka republiky“ ve své kategorii . Celý oddíl
basketbalu se radoval z tohoto úspěchu. Na podzim začala další sezóna, ročník 2014 – 2015. Chlapci byli již o rok
starší a začali hrát v kategorii U 14. Podařilo se jim opět vyhrát ligu a extraligu bez porážky a tím získali právo bojovat
o uspořádání Přeboru republiky U 14. O toto se 2x utkali s družstvem Pardubice, oba zápasy naši kluci vyhráli a tak
jsme koncem března mohli začít s přípravami na mistrovství u nás v Sokole.
Žáci se na tento přebor republiky svědomitě připravovali a šli tvrdě za svým cílem. Tím bylo vyhrát extraligu a obhájit
titul „Přeborníka republiky“. Obrovská radost nastala 19. 4. 2015, když obhájili titul, což bylo docela těžké a stálo to
chlapce i jejich trenéry veliké úsilí. Vždyť každé zúčastněné družstvo chtělo zvítěz it. Ale díky sportovnímu nasazení i
ukázněnosti všech našich hráčů, se podařilo našemu družstvu dojít ke svému vysněnému cíli a vybojovali opět titul
„Mistra republiky“.
Krásné bylo i to, že závěrečný boj o první místo proběhl mezi družstvy Sokola – Sokola Písku a Sokola Pražského. Celý
průběh těchto dnů začal již při slavnostním zahájení. Hráči osmi nejlepších družstev ( asi 120 hráčů) naší republiky
pochodovalo při znění sokolských písní – Spějme dál aj.. Na zahájení promluvil zástupce primátorky hl. města Prahy,
zástupce ČBF a ředitel turnaje. Po zaznění České hymny boje o umístění a následně o titul mohly začít.
Nebudu hodnotit turnaj po sportovní stránce, toto hodnocení náleží trenérům a dalším, kdo se o zdárný průběh
mistrovství starali. A ač to byl přebor republiky, všude bylo znát, že toto mistrovství pořádá SOKOL. Uvedu pár
příkladů:
-

Nástup i zakončení turnaje za doprovodu sokolských písní

-

Sportovní oblečení našich hráčů, ozdobené znakem Sokola Pražského

-

Hráči mají i ponožky se znakem Sokola

-

Výzdoba haly – sokolské vlajky

-

Při nástupu dostal každý hráč dortík s emblémem Sokola Pražského z marcipánu

-

Hráči Sokola Pražského se při zápasech v době oddechového času bojovně ladili heslem Sokolí let

Všichni rodiče při fandění měli na sobě trička Sokola Pražského. Po dohraném zápasu zpívali Sokol Pražský, to
jsme my…
Boj o zlatou medaili probíhal (jak už jsem výše uvedla) mezi Sokolem Pražským a Sokolem Písek. Hala byla úplně
zaplněná a v přestávkách mezi čtvrtinami a v poločase proběhlo vystoupení akrobatického rokenrolu, které předvedli
mistři republiky a reprezentanti na MS a ME. Oddíl je součástí Sokola Pražského. Celému zdárnému průběhu
pomáhali minižáci, žáci, dorostenci, junioři i muži z družstev všestranosti Sokola Pražského. Zajišťovali technické
zázemí přeboru – videa, psaní zpráv z každého zápasu pro trenéry. Než se tito vzájemně pozdravili, dostali od této
technické čety zprávy o utkání. Však si to také trenéři pochvalovali.
Chci připomenout i to, že probíhalo naplnění projektu „Děti – dětem“. Byl to již 3. ročník tohoto charitativního
projektu, jehož cílem je finančně podpořit sportovní činnost v Jedličkově ústavu v Praze. Během loňského mistrovství
se podařilo vybrat a zároveň předat vedení Jedličkova ústavu 10.200 Kč. Při letošním mis trovství byla vybrána ještě
vyšší částka a bude předána po domluvě s vedením Jedličkova ústavu. Rodiče přeborníků děkují všem trenérům

Sokola Pražského, kteří se podílejí na sportovní výchově těchto mladých sokolíků – Přeborníků republiky v kategorii U
13 a U 14. Poděkování patří i hlasatelům a všem, kteří měli na starosti technické zázemí v průběhu celého
mistrovství.
Poděkování patří i sestře M. Jindrové, které úspěch hráčů udělal jistě radost. Poděkování patří i pracovníkům
recepce, kteří trpělivě a ochotně zvládli nápor všech hráčů i diváků. Dík patří i pracovníkům, kteří se starají o úklid. K
uspokojení a radosti všech účastníků posloužilo a zaslouží si pochvalu i to, že po celou dobu byla otevřena kavárnička
Sokolíček pod vedením Renaty Severové a její rodiny i za pomoci členů Sokola. Zde si trenéři, hráči, organizátoři i
rozhodčí odpočinuli, občerstvili se a také zhodnotili průběh zápasů. Protože jsem svůj příspěvek nazvala SOKOLÍ LET,
končím tímto:
„Leť, sokole, nahoru do sokolského nebe a pozdrav tam bratry Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera i ostatní, co
nejsou již mezi námi a sděl jim pozdrav od všech basketbalových hráčů Sokola Pražského. Vyřiď jim, že Sokol žije dál.
Za rodiče hráčů U 14 Sokola Pražského Zdena Růžková

ČARODĚJNICE R+D
Ve středu 29. 4. odpoledne v krásném Fügnerově sále
řádilo čarodějnické hemžení. Naše děti chodí do Sokola
třetím rokem, a tak, znalé věci, se nemohly dočkat.
Zamaskované za černokněžníky se těšily pohledem na
pavučinu plnou velkých chlupatých pavouků, okolo
schodiště bylo hejno netopýrů.
A v sále? Nejdříve se čarodějničky a čarodějové rozcvičily
od hlavy až k patě i s cvičební pomůckou vařečkou. Po
rozdělení do svých družstev si postupně vyzkoušely své
čarodějnicky cvičební znalosti. Přeskakovaly skoro
opravdové ohniště, užily si košťat vhodných jak pro let
slalomem mezi kužely, tak i na přehod přes koně, toho
koženého. Dále děti lezly po síti jako
pavouci po pavučině, přelézaly a podlézaly
všemožné „nástrahy“. A občas bylo nutno
zamíchat čarodějný lektvar v opravdickém
kotlíku plném bonbónů.
Závěrem
hodiny
každý
statečný
čarodějnický učeň i učnice prolezla
neohroženě perníkovou chaloupkou, z
které si utrhly po perníčku. Pak už jen
závěrečné foto všech, které předkládám.
Jitka Stöhrová s Davídkem a Michalem

Víkend šumavských řek
Vodáci oddílu turistické kanoistiky Sokola Pražského si
letos první májový víkend po letech zopakovali
vodáckou akci Víkend šumavských řek. V plánu bylo
kromě takzvané Čeňkárny, což je nejhořejší úsek Otavy, i
splutí horního úseku Teplé Vltavy v Šumavském
národním parku nad Lipnem. Ale příroda plány mění –
vody bylo málo a tak jsme se museli spokojit s méně
divokými úseky.
V pátek prvního máje ráno vyjela od loděnice na
Císařské louce 3 auta se třemi rafty, deseti vodáky a
spoustou dalšího materiálu jako jsou pádla, plovací vesty, přilby či neoprenové obleky směr Radešov na Otavě. Tam
jsme před polednem zastavili u hotelu, nafoukli rafty a přímo od hotelu, který kdysi byl mlýnem, vypluli náhonem
toho mlýna do hlavního řečiště Otavy. Ani tady
nebylo vody příliš a tak jsme v některých místech
obtížně hledali cestu mezi balvany. Ale do Sušice
jsme dopluli v pořádku, byť někteří mírně vysíleni.
V sobotu jsme místo vodácké lahůdky – Čeňkárny –
museli vzít zavděk pokračováním plavby ze Sušice
kolem hradu Rabí do Velkých Hydčic. Na cestě zpět
jsme si jednotvárnost plavby po široké klidné řece
zpestřili výstupem ke kapli sv. Anděla strážce na
kopci Stráž vysoko nad městem, odkud je Sušice
jako na dlani. Večer jsme stejně jako páteční večer
strávi
li u
televi
ze a
marně fandili našim hokejistům.
V neděli ráno jsme vyrazili na dlouhý přejezd po zelené a rozkvetlé
Šumavě do Vyššího Brodu na Vltavu, která na rozdíl od Otavy měla díky
Lipenským
přehradám vody
bohatě. Po rychle
proudící vodě jsme
vypluli od kláštera ve Vyšším Brodě, vzápětí spluli jez s pěknou
vlnou a mířili k jezu v Herbertově, který je postrachem pro
nezkušené vodáky s loděmi z půjčoven. My jsme ho ovšem hravě
zdolali a pokračovali k Rožmberku. Tam na nás pod hradem
čekal poslední jez celé třídenní akce. Po jeho splutí už zbývala
poslední hodina plavby po rychle proudící široké řece ke
kostelíčku v Zátoni, kde už na nás čekala naše auta. Když sbalené
rafty a další materiál naplnily zavazadlové prostory, nastoupili
jsme i my a vydali se spokojeni s akcí na zpáteční cestu k loděnici.
Kromě krásné rozkvétající přírody a hezkých vodáckých zážitků jsme ocenili, že proti deštivým předpovědím nás jen
asi dvakrát skropil májový deštíček.
Jiří Kolář

Pět statečných žákyň
Přes nepříznivou předpověď počasí se ráno poslední květnovou sobotu na Hlavním nádraží sešlo 5 dívek (Elinka
Blahová, Anička Cimbálková, Karolínka a Majda Hoškovy a Lucinka Kopolovičová, z oddílu žákyň se svými vedoucími,
tedy Martinou a Hankou Schořovými. Orientaci v terénu, znalosti potřebné k přežití v přírodě a případné nenadálé
situace jistil Petr Schoř. Ačkoli se dívky celý rok zabývají spíše
gymnastikou a někdy si zahrají nějakou míčovou hru, vydaly
se s nadšením, stejně jako loni, spolu se svými vedoucími za
nevšedními zážitky do lesních porostů Brdských hvozdů. Jak
jsem hned v úvodu zmínila, počasí nám příliš nepřálo. Chvíli
na to, co jsme v Řevnicích vystoupili z vlaku, začalo pršet. To
už nás ale začaly krýt větve stromů, takže se stále dalo jít bez
pláštěne
k. Počasí
však
vytrvale
dávalo
najevo, že nám nedá pokoj, dokud neprokážeme, že jsme dobře
vybaveni i na jeho nepřízeň. Došlo tedy nakonec i na pláštěnky,
až nás Petr zavedl ke skalnatému převisu na Babce, jako
stvořenému právě pro takovou přírodní spršku. Plánem totiž
bylo i vaření v přírodě a to může být v dešti pěkná patálie. Pod
převisem právě dohasínal oheň, který někdo, těsně před tím,
než jsme přišli, opustil.
Děvčata se pustila do čištění zeleniny na polévku, Petr mezitím
došel pro soušku na rozdělání
pořádného ohně. Jakmile se ohýnek rozplápolal, tak dříve, než se polévka uvařila, opekli
jsme si na něm buřty. Po dobrém obědě se děvčata vydala spolu s Petrem na vyhlídku,
jestli neuvidí Karlštejn. Pršet sice mezitím přestalo, ale viditelnost dobrá nebyla, takže
až na památný hrad dívky nedohlédly. A tak jsme zabalili své saky paky a za hraní
různých her jsme se vydali dál po turistické modré zpět do Řevnic, přes památný
trampský hřbitov. Zahráli jsme si pantomimu, slovní kopanou i Kimovku. Na kraji Řevnic
našla Majda na zemi psí známku se jménem AIRY a telefonním číslem. Zavolali jsme
tedy na ten telefon, jestli je známka aktuální a zda jí majitelé nepostrádají. Paní byla
šťastná, že jsme ji našli a tak nás i s pejskem doběhla a pro Majdu, která se s krásnou psí
známkou jen nerada loučila, měla sáček s želatinovými bonbóny, o které se Majda s děvčaty hned podělila. Na
nádraží jsme se vraceli s předstihem, tak jsme si ještě došli na náměstí do cukrárny na zmrzlinu, kde obsluhují milí
lidé z chráněných dílen a už teď se těšíme, že si výlet nejpozději za rok zase zopakujeme. Ale kdo ví, třeba se nám
podaří nějaký termín již na podzim.
Martina Schořová, vedoucí oddílu žákyň

Memoriál Rudly Lukáše – Sokolský žabák PD
Dne 23. 4. 2015 se uskutečnilo klání v trojskoku z místa. Hodina začala nástupem, pozdravem a rozcvičkou vedenou
vedoucí cvičitelkou Janou Povondrovou. Zaměřila se na dynamickou rušnou část, pak následovaly zdravotní cviky –
protažení a posílení všech svalových skupin, akrobatické
prvky i rovnovážná cvičení. Jirka Poes seznámil všechny
přítomné s významem a tradicí tohoto závodu, též
připomněl pravidla závodu. Družstvo starších předškoláků
soutěžilo první v počtu tří dětí. Vždy měly 3 pokusy, nejlepší
výsledek je posunul k vytoužené medaili. Nejlépe se to
povedlo Terezce Zlochové, která svým výkonem přes 4,6 m
suverénně předčila i mnohem starší chlapce. Dětem ukázal
startovací čáru a bedlivě dbal na správný odraz i
nezmenšení skoku ani přešlap Mirek Vrána. Délku skoku
měřil spolu s Jirkou Poesem. I Pavel Kroupa se významně
zapojil do činností s administrativou.
Po doskákání se tyto děti vyměnily s družstvem mladších
předškolních dětí v počtu 6 na kladince. Čekala je celá řada akrobatických prvků od prostého přechodu kladinky po
střídavé „namáčení nohou v potůčku“, poskocích, „lezení po střeše“ na čtyřech apod. Další část hodiny házely děti
míčem do nastavitelného koše, pokoušely se o dribling i dvoutakt. Závěr hodiny před vyhlášením výsledků patřil
hodu gumovou barevnou kostkou a běhu podél rozloženého padáku s dotyke m podle hozeného počtu teček.
Vyhlášení výsledků bylo velmi slavnostní s předáním kovových medailí, diplomů i propagačních materiálů a dárků.
Děkuji všem za aktivní zapojení pro zdárný průběh závodu. Blahopřeji všem oceněným a přeji jim mnoho dalších
sportovních i osobních úspěchů.
Výsledková listina – předškolní ročníky 2008-2009
Pořadí Jméno a příjmení

Skoky

1.

Tereza Zlochová

4,66

2.

Jáchym Hrbek

3,97

3.

Martin Burián

3,92

Výsledková listina – předškolní ročníky 2010-2011
Pořadí Jméno a příjmení

Skoky

1.

Jakub Švásta

3,19

2.

Lina Bakkar

2,53

3.

Dimitrije Stojčič

2,39

4.

Julie Vinařová

2,13

5.

Barbora Bělohradská 1,73

6.

Inez Bakkar

0,92
Helena Linhartová

Dva Vojtové se Sokolem Pražským v Oetzu
Cesta do Oetzu byla docela krátká. A když jsme přijeli, mohli jsme se hned
vylodit. Pak jsme šli na malý výlet, k vodopádu nebo k bratru Tyršovi. Potom
jsme přišli domů do hotelu a měli jsme pečeného candáta, který byl moc
dobrý. A pak jsme šli na druhé kolo procházky, k bratru Tyršovi znovu. Odtud
jsme pokračovali k Piburskému jezeru. Do kopce a cestou okolo jezera jsme
zahnuli na tu správnou trasu pro dva Vojty směrem zpět dolů do Oetzu. Cesta
byla celá rozvodněná a tekly tam potůčky. My jsme si hráli a snažili jsme se ,
aby voda stekla až do údolí. Vrátili jsme se celí zmáčení, věci dali sušit a usnuli
jsme po namáhavém výletu.
Ráno jsme se probudili brzy a běželi jsme na snídani. Měli tam samé dobroty.
Po snídani jsme se rozjeli na výlet k velkému vodopádu. Byla mlha, ale trošku
jsme ho viděli. Když jsme se vraceli, koulovali jsme se a na cestě jsme viděli
sněhuláka. Kdo ho udělal? Naše starostka Martina nám ukázala malá kuřátka,
která se hřála pod svou maminkou slepičkou. My děti jsme to viděly poprvé.
Když jsme nastoupili do autobusu, frčeli jsme dolů serpentýnami, doma nás čekala k obědu kachna a zelí. Mňam. Po
krátkém odpočinku s plnými bříšky jsme vyrazili zas okolo bratra Tyrše – tedy pomníčku – Tyršovou cestou k
Piburskému jezeru. Procházeli jsme se po kamenech, které trčely z jezera. A pak to žbluňklo. Byl to Vojta Stluka!
Vylezl z té vody a než maminky zavolaly, co to kluci vyvádíte!! Bylo druhé žbluňk! Byl to Vojta Spěvák! Ale sokolíci
vydrží dost. Mokré kalhoty mámy vyměnily za suché mikiny jako nohavice a vod a v botách se rychlou schůzí na
sokolskou louku ohřála. Tam nás čekaly buřty a oheň, zpěv a volejbal a fotbálek. Do půl desáté jsme si mohli hrát.
Poslední den vysvitlo ráno slunce, nasnídali jsme se z těch dobrot a šli jsme do hodně velkého kopce do koste la.
Mluvilo se německy ale i česky. A pak jsme se nasvačili a šli jsme do průvodu na tu cestu k bratru Tyršovi. Nesl jsem
vavřínový věnec za náš Sokol Pražský. Vojta mi chvilku pomohl. Před námi šli praporečníci, zazpívali jsme obě hymny.
Autobusem jsme pak zas jeli zpět domů, v půl jedenácté večer jsme spící přijeli domů.
Vojta Stluka 8 let

Zájezd do Oetzu
Ve dnech 22. - 25. 5. 2015 byl pro členy Sokola Pražského
uspořádán zájezd do Oetzu. Městečko leží v půvabném alpském
údolí s jezerem Piburger See. Protéká zde divoká řeka Aacha.
Sokolský sraz se zde koná na počest a vzpomínku na bratra dr. M.
Tyrše. Toto místo se stalo svědkem tragické smrti bratra Tyrše.
Vzpomínkové srazy se zde konají již od roku 1974. Na zrodu akce
měl velký podíl Sokol Mnichov s náčelníkem bratrem Janem
Trunčíkem. Letos proběhl již 42. ročník a při slavnostním
shromáždění bylo předáno při této příležitosti 42 perníkových
medailí nejstarším účastníkům tohoto setkání. Nejstarší účastníci
dovršili již věku 90 let. Na tomto setkání v aule školy v Oetzu
vystoupil soubor písní a tanců Josefa Vycpálka. Soubor vznikl již před 65 lety a má vysokou úroveň. Vystoupení bylo
moc krásné a všichni jsme se radovali z hezkého prožitku, za který děkujeme aktérům a pořadatelům.

Jako každý rok zájezd zajišťovaly sestry – cvičitelka Věra
Bicanová a starostka Martina Schořová. Naším vedoucím
moc a moc děkujeme. Celý zájezd neměl jedinou chybičku.
Od nástupu do autobusu i po dobu jízdy, díky sestrám
vedoucím i pánům řidičům, bylo vše jen krásné a příjemné.
Cesta uběhla rychle a krásné bylo, že ráno, ač jsme dojeli
brzy, jsme se mohli hned ubytovat. Po ubytování a krátkém
odpočinku nás sestra Martina rozdělila na dvě skupiny. Jedna
skupina šla na delší výlet do okolí Oetzu a druhá skupina šla
na kratší výlet podle řeky Aache k památníku d. r M. Tyrše.
Všem se vycházka velmi líbila. Hezké bylo i to, že většina
účastníků – i těch nejstarších – se po návratu z první vycházky trochu občerstvila a odpočinula a odcházeli po malých
skupinkách na vycházku po okolí nebo na prohlídku krásného místního kostela a hřbitova. Po návratu byla večeře, na
kterou jsme se již všichni těšili. Po dobré večeři jsme se pozdravili s naší již známou servírkou Janou. A protože měla
ten den svátek, popřáli jsme jí a potom už jsme pospíchali na pokoje, abychom se vysprchovali a uložili ke spánku.
V neděli jsme mohli využít k jízdě do hor náš autobus.
To jsme v sobotu nemohli, chodili jsme pěšky, protože
páni řidiči museli odpočívat po noční jízdě. A tak jsme
se jeli podívat na vodopády. Z dálky jsme nemohli
vodopády pozorovat, byla hustá mlha a tak jsme
autobusem dojeli na začátek vodopádu a šli jsme se
podívat na vodopády zblízka. Líbilo se nám vše. Svítilo
nám sluníčko, ale stavěli jsme také malé sněhuláčky,
protože tam, kde jsme chodili, bylo ještě dost sněhu.
Po prohlídce vodopádu jsme jeli do hotelu na dobrý
oběd. Po obědě byl krátký odpočinek a pak jsme
odjeli autobusem na sokolskou louku, kde jsme se
setkali se všemi účastníky našeho srazu. Naše skupina
se vydala k jezeru, celé jsme ho obešli. Moc hezká
vycházka. Když jsme se vrátili, bratr Petr rozdal buřty
a šli jsme k táboráku opékat. Setkání všech účastníků bylo moc hezké. Vystoupila tu část souboru Jana Vycpálka. Jedli
jsme buřtíky, poslouchali hudbu a dívali se na tanečníky – no, byl to krásný večer. Ve 21.30 hod. jsme odjeli zpět.
Odvezli jsme si hezké zážitky.
Vyvrcholením celého našeho pobytu bylo pondělí. V místním kostele
byla zádušní mše za bratra Tyrše. Při mši nám dvě slavnostní písně
zahrálo několik členů souboru J. Vycpálka. Po mši jsme šli do
nedalekého sálu školy, kde se konala slavnost. Na zakončení slavnosti
jsme společně zazpívali Sokolskou píseň Spějme dál…. Zde vystoupil celý
soubor J. Vycpálka v krojích. Byla to paráda, program trval víc jak
hodinu a bylo na co se dívat. Po zakončení slavnosti byl sraz všech
účastníků na blízkém parkovišti a společně odešli k památníku bratra M.
Tyrše. Zde proběhlo kladení věnců a kytic. Když jsme nastupovali do
autobusu, bylo nám líto, že už vše to krásné kočí. Vzácné je to, že se
všichni účastníci mají rádi a společně si to všechno užívali, to je na tom to nejkrásnější, myslím. Před příjezdem do
Prahy sestra starostka poděkovala sestře Věrce Bicanové za vše, co pro nás udělala, poděkovala i pánům řidičům a
pochválila všechny účastníky zájezdu i malé sokolíky Vojtu a Vojtu, že jsme byli ukáznění a že má z nás radost, těší se
i na příští zájezd. Také my se těšíme na další zájezdy, neboť i tak naplňujeme poslání bratra Tyrše. I on rád dělával

noční i denní výlety a tím se Sokolové lépe vzájemně poznávali. Od sestry Věry jsme obdrželi krásný pamětní list.
Končím tím, že se už nyní těšíme na další zájezd do Oetzu a že pojedou i další členové Sokola se podívat na tu krásu.
Zdena Růžková
Reakce české servírky, která žije v zahraničí asi 25 let, na návštěvu SP v Oetzu:
Ahoj Martino,
děkuji za zprávu, že jste dobře dojeli, pro mne to byl taky moc hezky víkend, který zažiju jen s vaší skupinou! V neděli
hned po práci jsem si dala doma ještě český chleba a buřta s hořčicí! :-) Jste všichni moc milí, budu na vás všechny
rada vzpomínat! Mějte se moc hezky a pozdravuji i všechny ostatní!!! PS: na strákách Sokola jsem objevila plno fotek,
i těch z Oetzu a taky jednu moc hezky napsanou reportáž z pobytu v Oetzu z roku 2011.

Výročí
Krásné oslavy jubilea přejme všem níže uvedeným oslavencům

Červen
91 let
19.6.

Forman Vladimír

06.6.

Čecháková Olga

14.6.

Růžková Zdeňka

10.6.
19.6.

Zachystalová Hana
Hodková Věra

14.6.
23.6.

Rakušanová Alena
Herzogová Jiřina

21.6.

Poes Jiří

02.6.
16.6.

Kubelová Vladimíra
Jůzová Silvia

23.6.

Gunterová Renata

80 let
75 let
70 let

65 let

60 let
55 let

50 let

Harmonogram akcí
20. 6. 2015

Sokolské Brno

27. 6. 2015

Sokolská Plzeň

11. 9. 2015

Dny evropské kultury a Noc Sokoloven

12. – 13. 9. 2015

Tyršův Děčín

8. 10. 2015

Památný den Sokolstva

20. 2. 2016

Šibřinky
ZPRAVODAJ SOKOLA PRAŽSKÉHO

Občasník, vede redakční rada. Přís pěvky shromažďují vzdělavatelé na adrese vzdelavatele@sokolprazsky.cz.

