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Šplh schodištěm 7. 3. 2015 
 

Šplh schodištěm je závod, kde se soutěží v  disciplíně, za kterou získalo 

Československo první zlatou olympijskou medaili. Zlatým medailistou 

byl Bedřich Šupčík časem 7,2 s. Stalo se tak na olympijských hrách 

v Paříži v roce 1924. Pravidla olympijského šplhu jsou, že se startuje ze 

sedu a šplhá se bez přírazu nohou do výšky 8 m.  

Šplh schodištěm je zařazen do seriálu tzv. velkých cen, ze kterých se 

nominují závodníci na mistrovství republiky, které se koná na závěr 

roku v prosinci. Velkých cen je cca 8. Jejich počet ročně kolísá, podle 

ochoty organizátorů uspořádat tento závod v  souladu s pravidly 

olympijského šplhu. Náš závod schodištěm je druhý nejstarší závod v 

České republice. Jeho absolutním a jedinečným specifikem je, že se 

divák dívá z bezprostřední blízkosti na sportovce, vidí každý jejich sval, 

napětí ve tváři a strhující výkon při letu vzhůru, kdy se zdá u těch 

nejrychlejších, že se na ně nevztahuje žádná gravitace. Oficiální 

číslovka u počtu ročníků 19, ale ve skutečnosti znamená již 20 ročník, 

protože první ročník se uskutečnil v roce 1996 jako nultý.   

Během 20leté historie usedlo ve schodišti pod osmimetrové lano230 

závodníků včetně nesoutěžních pokusů pěti žen. Ženy a dorostenci soutěží na 4,5 m, nezávodně si to pak ti nejlepší 

zkoušejí i na 8 m. Nejrychlejší čas ve schodišti má a zcela jistě dlouho bude mít Aleš Novák ze Sokola Šternberk. Jeho 

čas 5,41 s a 8 sáhů k cílové dohmatové cívce je téměř z jiného světa. Bedřich Šupčík, řečeno sportovní terminologií, 

by se u nás ve schodišti díval na záda ještě dalším 15 závodníkům, kteří překonali jeho zlatý olympijský čas 7,2 s.  

Letošního ročníku se účastnilo 40 mužů, 9 dorostenců a 3 ženy (celkem 52 závodníků) z  19 sportovních jednot či 

klubů z Čech a Moravy. Je to ve 20 leté historii tohoto závodu největší množství startujících. Nejvíce závodníků přišlo 

ze ŠSK Palestra a to 11. Druhou nejpočetnější výpravou byl Sokol Příbram s počtem 7 závodníků. Tato dvě družstva, 

opět řečeno sportovní terminologií, jsou tzv. velkokluby, bez nichž by republiková úroveň šplhu byla na jiné úrovni. 



   
Bohužel, Sokol Pražský nemá v tomto sportu již 

léta žádného závodníka. Přitom v počátcích šplhu 

br. Bedřich Lovák velmi úspěšně nastartoval u nás 

tuto disciplínu a měli jsme dobrou základnu. 

Letošním vítězem v kategorii muži se stal Štěpán 

Muchka ze Sokola Mladá Boleslav časem 6,26 s. 

Druhý byl Tomáš Filip z ŠSK Palestra časem 6,62 s a 

třetí místo vybojoval Natanael Měcháček z ŠSK 

Palestra časem 7,05 s. Raketový start do kategorie 

mužů předvedl loňský dorostenec Pavel Macháň 

ze Sokola Brno I, který časem 7,14 s obsadil 4 

místo. Na stupních vítězů stáli dlouholetí vrcholoví 

borci a je jenom dobře a na dramatičnosti závodů 

to přidá, když se je bude v následujících velkých 

cenách pokoušet z bedny sesadit mladý dravý Pavel Macháň.  

Prvních 5 mužů překonalo čas Bedřicha Šupčíka 7,20 s. Průměrný čas v  kategorii muži byl 9,93 s. Překonáno bylo 9 

osobních rekordů v závodě Šplhu schodištěm v kategorii muži a 2 osobní rekordy v kategorii ženy. 

Prvních 5 mužů překonalo čas Bedřicha Šupčíka 7,20 s. Průměrný čas v  kategorii muži byl 9,93 s. Překonáno bylo 9 

osobních rekordů v závodě Šplhu schodištěm v kategorii muži a 2 osobní rekordy v kategorii ženy. 

 Dobrým příslibem pro budoucnost tohoto sportu je nejen start 9 dorostenců a žáků, ale i 14 nových závodníků v 

kategorii muži. Každý nový závodník, který vyšplhá 8 m a ženy 4,5 m, dostává pamětní medaili, na které je silueta 

Martina Masára, jednoho z prvních nejlepších závodníků této disciplíny.   

Kromě občanských pracovníků naší jednoty zajišťovali hladký průběh závodu tito bratři: Pavel Kroupa, Vladimír Krejčí, 

Michal Otruba, Jiří Poes, Leoš Rohan, Petr Schoř, Václav Sýba, Jan Štěpánek a Miroslav Vrána.  

Z letošního ročníku je vidět, že Šplh schodištěm je mezi závodníky oblíben a má svoji atmosféru, pro kterou se k nám 

rádi vracejí. To je dobrá vizitka pro TJ Sokol Pražský         Jiří Poes 

Kašpárek 
 

 Kašpárek hlásí: Tak už je po loutkářských přehlídkách v 

Praze Kobylisích a Hostivaři. Náš loutkářský soubor se 

zúčastnil obou festivalů amatérských loutkových divadel  z 

Prahy a středočeského kraje. 21. 3. 2015 jsme vystoupili v 

soutěžní přehlídce v divadle Jiskra. Odborná porota naši 

inscenaci, Dvě pohádky z černého lesa, autora Františka 

Langera, dobře ohodnotila. Mimo účastnického diplomu, 

jsme získali 4 čestná uznání za osobní výkony členů 

souboru. Vedoucí souboru, Libuše Kašparová, získala 

ocenění za vodění marionety Kašpárka a za dramaturgický 

počin při výběru pohádek autora F. Langera. Zuzaně 

Čižinské bylo předáno čestné uznání za mluvičský výkon v 

roli Kašpárka. Jakub Brunner, který namluvil postavu Vodníka v pohádce O čem král doma nevěděl, získal u znání za 

vynikající výkon. 



   
Hostivařská loutkářská přehlídka ,,Tajtrlík‘‘, proběhla ve dnech 28 a 

29. 3. 2015. Opět jsme hráli inscenaci Dvě pohádky z černého lesa (O 

čem král doma nevěděl a Perníková chaloupka). I tentokrát jsme si 

přivezli, mimo účastnického diplomu, další dvě ocenění. Odbornou 

porotu zaujalo výtvarné ztvárnění loutek v obou pohádkách. Loutky 

navrhla a vyrobila mladá výtvarnice Eva Matoušová a získala za svou 

práci diplom. 

Dále byl opět oceněn 

mluvičský výkon 

Jakuba Brunnera. Obdržel, již druhý, diplom za postavu Vodníka. 

Profesionálním loutkářům v obou porotách jsme také vděčni za 

všechny připomínky a rady. 

Do třetice uvedeme Langerovy pohádky v květnu na nesoutěžní 

přehlídce sokolských amatérských loutkových divadel v Přerově.  

Jezdíme na Moravu pravidelně a rádi. Očekáváme nové inspirace pro 

další práci a hlavně nás těší, že uděláme radost dalším malým dětem.  

Návštěva Libeňské sokolovny 
 

Ve čtvrtek 2. dubna 2015 skupina jedenácti seniorek Sokola 

Pražského navštívila v rámci akcí k letošnímu Roku sokolské 

architektury sokolovnu v Praze Libni. Uvítala nás vzdělavatelka 

libeňského Sokola Anička Holanová a provedla nás téměř 

celým objektem. Seznámily jsme se s historií budovy v dobách 

dobrých i pro Sokol nedobrých, která byla postavena v letech 

1910 – 1913 stavební firmou M. Blechy podle projektu arch. 

Emila Králíčka ve stylu geometrické secese v sousedství o pět 

let staršího kostela sv. Vojtěcha téhož autora. Pro nás je zvlášť 

zajímavé, že ač Emil Králíček byl za svůj počin jmenován 

čestným členem libeňského Sokola, na sklonku svého života v 

letech 1928 – 1930 byl členem Sokola Pražského. Některé z nás 

si v hlavním sále připomněly společné nácviky na XIII. všesokolský slet v roce 2000, některé upoutalo i dnes již málo 

vídané nářadí, na kterém řádily naše maminky a babičky, v Libni však kolovadla patří ke stále oblíbeným, jak jsme se 

od Aničky dověděly. Dověděly jsme se také hodně o 

činnosti všech oddílů. Sympatickým překvapením pro nás 

bylo množství malých turistů ve třech oddílech a jejich 

bohatá i bohatě dokumentovaná činnost. Libeň tedy 

nedostatkem mládí netrpí.   

Všechny účastnice byly s návštěvou velmi spokojené, 

nelitovaly, že na chvíli přerušily poslední předvelikonoční 

přípravy právě na Zelený čtvrtek a v čase navíc 

povětrnostně velmi nepříznivém se na cestu vydaly.  

Dík všech patří T.J. Sokolu Libeň a sestře Aničce, která se 

nám s nevšední ochotou věnovala.     Jitka Křepelková 



   

Mistrovství republiky v basketbale mladších žáků 18. - 19. 4. 2015 v SP 
Mladší žáci (U14) úspěšně zvládli MČR na své 

půdě a po pěti vítězstvích po zásluze obhájili 

mistrovský titul z minulého roku. Zároveň se jim 

tím poprvé v historii Sokola Pražského povedlo 

vyhrát druhý titul pro svůj ročník!! 

 

 

Sokol Pražský vs. USK Praha 82:59     

(21:11, 38:25, 59:35) 

U19 "A"Až pátý zápas rozhodl o našem postupu do letošního Final 4 Extraligy Juniorů. Před vynikající diváckou 

kulisou po strop napěchované haly Sokola Pražského předvedli naši junioři skvělý basketbal a po výrazném vítězství 

slavili postup. 

 V prvních minutách utkání byla hra i bodový vývoj utkání vyrovnaný. Oba týmy  oplácely koš košem a ještě v 5. 

minutě bylo skóre téměř vyrovnané (9:11). Pak ale rozpoutali naši junioři na hřišti doslova uragán. Neprostupná 

obrana nedovolila soupeři 8 minut vstřelit jediný koš a rázem svítilo na světelné tabuli skóre 30:11. Hráči v b ílých 

dresech v této fázi utkání doslova dominovali, a to na obou stranách hřiště, včetně prostoru pod košem, který v sérii 

většinou ovládali vyšší hráči USK. Často až tři útočné doskoky dováděly hostující tým k zoufalství a současně 

posilovaly naše sebevědomí. I přes to, že se hra v závěru první půle vyrovnala a několik nepozorností znamenalo 

snížení našeho vedení, odcházeli jsme do šatny v poločase s vedením 13ti bodů.  

Očekávaný nápor hostujícího týmu v úvodu druhého poločasu se nekonal. Byli jsme to naopak my, kdo dokázal ještě 

zvýšit tempo. Obrana a obrané doskakování bylo základem našeho uspěchu i v druhé polovině utkání. Ve chvíli, kdy 

jsme přidali rychlý přechod na útočnou polovinu, a několikrát 

tak relativně snadno skórovali, vzrostlo naše vedení až  na 24 

bodů (53:39 - 26. minuta). Hala bouřila. 

Hostující tým hledal sestavu i taktickou variantu, která by nás 

zpomalila, ale dá se říct, že marně. Energie se kterou jsme v 

tomto utkání hráli byla obrovská. V závěrečně čtvrtině se hra 

vyrovnala, kombinovaná sestava hostí nás donutila trochu 

zpomalit. Přesto se naše vedení drželo nad dvaceti body a 

utkání jsem kontrolovali až do jeho samotného závěru. 

Poslední minuty si před stojícími vychutnal každý hráč týmu. Společně s fanoušky jsme pak slavili vybojovan ý a 

zasloužený postup do Final 4, které se letos opět koná v Pardubicích (25. a 26.4).  Nejlepší hráči utkání (dle 

hodnocení trenéra): 1. Kroutil Filip, 2. Gavenda Tomáš, 3. Hartig Michael .  

 

 

 

 

 



   

Závody SG předškolní děti a nižší žactvo 
 

V sobotu 11. dubna 2015 se vybrané děti z oddílu Rodiče a děti odpolední zúčastnily 

závodů ve sportovní gymnastice Praha - OPEN 2015, pořádaný župou Scheinerovou. 

Trenérky postavily dvě družstva závodníků a závodnic:  

- za kategorii Předškoláků (PD, rok 2009) závodili: Sofie Collins, Valerie Laputka a 

Vojtěch Spěvák  

- za kategorii Nejmladší žáci (NŽ, rok 2008) závodili: Magdaléna Sodomková, Matěj 

Lochman, Rafael Krbec a Luboš Konečný.  

Obě družstva předvedla sestavu na 

koberci a na lavičce, přeskok přes 

švédskou bednu, a nejmladší žáci přidali 

skoky přes švihadlo. Závodní den byl pro 

Sokol Pražský, a samozřejmě pro závodníky, nadmíru úspěšný, jelikož 

děti vybojovaly všechny druhy ocenění. Předškoláci se jako družstvo 

mix umístili na 3. místě, nejmladší žáci dostali stříbrné medaile, a 

nejhodnotnější zlatou medaili si zasloužil Rafael Krbec, který získal 

nejlepší bodové hodnocení ze všech soutěžících hochů.  

Srdečně blahopřejeme k dosaženým výsledkům a skvělé reprezentaci 

Sokola Pražského.        Linda Laputka za tým trenérek 

 

Rozhovor Hanky Schořové s Honzou Hauptem, trenérem rokenrolu 

Nedávno jsem tě viděla na parketu na Šibřinkách Sokola Pražského, před týdnem v  televizi na soutěžním parketu na 
soutěži v akrobatickém rokenrolu. Jak to mám chápat? Vždyť jsi už skončil.    

Skončil, neskončil, asi tak bych to řekl. Skončil jsem 
v létě 2013 ne svým rozhodnutím. O prázdninách 2014 
se rozešel další pár, který za Sokol Pražský vybojoval 
titul Mistrů republiky v druhé nejvyšší kat. B a tak mě 
tanečnice „ukecala“. Do Vánoc to byla taková 
oťukávačka, neboť jsem měl zdravotní problémy se zády 
a kolenem. V lednu nakonec padlo rozhodnutí, že do 
léta 2015 to zkusíme na soutěžním poli.  

Jak dlouho vlastně tancuješ? Promiň, ale už nejsi 
nejmladší. První základní krok jsem udělal na podzim 
1990, aktivní kariéru ukončil v roce 2005. Pak 
následovala trenérská štace zde v SP a pak mé návraty.  

No jo, Ty ses vrátil už po několikáté. Poprvé z hecu v roce 2012, podruhé 2013 a nyní potřetí a naposledy. Všude 
říkám, že 13. 6. 2015 je moje poslední rokenrolová soutěž v roli soutěžícího.  



   
Co Tě k Tvým návratům vedlo? Láska k rokenrolu. Když to 
máš v srdíčku, pak se toho těžce zbavuješ a u mě to platí 
100%.  

 Je někdo starší ze soutěžících v ČR než Ty? Není. Mnozí 
soupeři, když já se učil základní krok, tak dělali bobky do 
plínek. Tím chci říci, že druhý nejstarší tanečník v nejvyšší kat. 
A je o cca 9 let mladší.  

Kolik jsi měl tanečnic za svoji éru? Gabča, Iveta, Gabča, Míša, 
Klára, Hanka, Iveta, Petra, Katka, Markéta, Tereza, Lenka a 
poslední je Martina. Takže 13. Vlastně ještě Maria na Boogie Woogie. Takže 14.  

To jich je požehnaně. Co to že jich je tolik? Většina nevydržela u rokenrolu tak dlouho. Nebo jsme si přestali po 
nějaké době rozumět. Jsme párový sport a tam to musí sednout jak poklice na hrnec. Když nepasuje, tak to ne ní 
dobré.  

 Všimla jsem si, že jsi o něco málo hubenější. To Tě na tréninku 
tak prohánějí? 3x týdně trénink musí být vidět. Franta Večeřa na 
akrobacii a  duo Štěpánka Slámová s Jarkou Chudomskou na 
choreografii mi dávají pěkně zabrat. K tomu jsem přidal dietu a 
cardio cvičení a výsledek se dostavil.  

Kolik? Čeho ??  

No kolik kilo jsi shodil? Za necelé 2 měsíce to je 20kg. Je to ale 
konečná. Už nechci víc. Nemám co na sebe, vše je mi velké (i o 3 
čísla) a musím měnit šatník. A doma už taky říkají, že to stačí.  

Co dál, jaké máš plány? Tak nejdříve určitě vydržet do toho letošního června soutěžně. Mám porotcovské a trenérské 
zkoušky, tak porotcovat soutěže a pokud bude zájem o mé zkušenosti, tak rád pomůžu jako trenér.  

Společenská rubrika 

 Výročí 
Krásné oslavy jubilea přejme všem níže uvedeným oslavencům. Sestrám a bratřím narozeným v prvním kvartále se 

srdečně omlouváme za zpožděné  uveřejnění. 

Leden              Únor 

2.1. Hanzlová             Jarmila        80 let     
 

18.2. Pospíšilová          Vlasta       80 let        

19.1. Hartmannová          Helena        70 let  
 

18.2. Ambrosyová           Květa        75 let        

23.1. Soukupová            Jaroslava    70 let     
 

18.2. Kašparová            Libuše       75 let        

5.1. Škáchová             Marie          65 let   
 

27.2. Švejkovská           Pavla         75 let       

13.1. Špálová              Pavla           65 let   
 

26.2. Sahulka              Jiří              70 let   

17.1. Vlachová             Dagmar       65 let        
 

9.2. Havlíčková           Jitka           65 let     

29.1. Novák                Jaroslav       65 let      
 

20.2. Křišťálová           Marie         65 let       

25.1. Blandová             Blanka         55 let      
 

18.2. Zoubková             Dana          55 let       

     
11.2. Rohan                Leoš           50 let      

 

 



   

Březen               Duben 

27.3. Kosová               Jitka            80 let 
 

27.4. Lášek                Jiří 85 let 

2.3. Veselá               Evženie         75 let     
 

06.4. Hlaváčková           Eva                  60 let 

21.3. Křepelková           Jitka           75 let     
 

23.4. Suková               Veronika             50 let 

21.3. Maternová            Jaroslava    75 let     
    

 

25.3. Němečková            Alena         75 let     
    

 

29.3. Kolaříková           Růžena         70 let     
 

Květen 
  

 

18.3. Černá                Helena       65 let    
    

 

08.3. Bire                 Kateřina     60 let    
 

12.5. Simandlová           Libuše               65 let 

09.3. Franc                František     60 let    
 

14.5. Křenková             Jaroslava            60 let 

17.3. Boháč                Josef           91 let    
 

31.5. Löbelová             Jitka                50 let 

 

 Otylka 
 S radostí Vás informujeme, že samička tučňáka Humboldtova Otylka z Pražské ZOO, 

na jejíž výživu se vybíralo v minulých měsících do kasičky ve vestibulu, bude v 

následujícím roce opět pod patronací SP. Děkujeme za příspěvky všem, kdo se o to 

zasloužili. 

Otylka si našla v Pražské ZOO partnera Drobka, více se o něm dozvíte už v příštím 

vydání zpravodaje SP!!! 

Harmonogram akcí 
22. – 25. 5. 2015  Zájezd do Oetzu 

18. – 24. 5. 2015 SokolGym 2015 – 25 let znovu spolu a oslavy 90 let od 

otevření Tyršova domu 

5. – 7. 6. 2015   Sokolské Brno 

27. 6. 2015  Sokolská Plzeň 

11. 9. 2015   Noc Sokoloven 

12. – 13. 9. 2015  Tyršův Děčín 

20. 2. 2016  Šibřinky 

 

Koncert Trojhvězdí Vídeňských Klasiků Symfonického 

orchestru Sokola Brno I (připomenutí 70. Výročí konce II. sv. 

války  
Koncert se uskuteční dne 5. 5. 2015 od 19:00 v kostele sv. Šimona a Judy v Praze. 

Orchestr je složen z posluchačů Konzervatoře Brno a Janáčkovy akademie múzických 

umění. Program J. Haydn : Symfonie č. 101 D dur, 1., 2. věta, 16“ L.v. Beethoven : Sonáta f moll „Apassionata“, 23” 

W.A. Mozart : Klavírní koncert č. 21 C dur, 25“ Orchestr : Symfonický Orchestr Sokola Brno I Dirigent : Joel Hána 

Vstupenky : Dospělí 200 CZK, Studenti 100 CZK  Vstupenky lze zakoupit na www .janvojtek.cz 


