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Vycházka na Olšanské
hřbitovy
Ve dnech 7.6. a 9.6.

uspořádaly členky

vzdělavatelského odboru SP

výlet za historií Sokola

k hrobům zakladatelů a

významných činitelů SP na

Olšanských hřbitovech.

Celou akci připravily a také nás
prováděly sestry Jitka Křepelková
a Pavla Říhová. Sestry

Čarodějnice byly
v Sokole
Kdo letos nebyl ve středu 27.

dubna v Sokole pražském,

o hodně přišel.

Ačkoli čarodějnice se oficiálně
slaví až 30. dubna, my v Sokole
jsme neváhali a pozvali jsme malé
čaroděje a čarodějnice už o pár
dní dříve, a to přímo do cvičební
hodiny. Pozadu s kostýmy
nezůstaly ani cvičitelky, které se

Vodáci Sokola
Pražského na Mži
Skalní vodáci se drží vody

ve všech podobách.

Po lyžařských pobytech
v Jizerských horách a na Šumavě,
třídenním turistickém putování
kolem řeky Sázavy a vodáckých
akcích v březnu na Stvořidlech a
v dubnu na dolní Sázavě pod
Medníkem vyrazili členové
oddílu turistické kanoistiky na

3. místo basketbalistů
na Národním Finále
v Hradci Králové
Zopakování umístění z loň-

ského roku na NF považujeme

za velký úspěch.

Patřit mezi trojici nejlepších týmů
v této kategorii v České republice
je dobrou vizitkou našeho klubu a
naší práce s mládeží.

Oetz 2016
Už popáté vyjela za vedení
Věry Bicanové a starostky

Martiny Schořové skupina

členů T. J. Sokola Pražského

do tyrolského Oetzu.

Cílem bylo uctít památku
tragického úmrtí svého
zakladatele estetika, historika
umění a dá se říci i památkáře
prof. dr. Miroslava Tyrše (1832
1884). Ačkoli divoká říčka Ache
ukončila jeho život v srpnu,

Pokračování na 4. straně...Pokračování na 6. straně...

Pokračování na 3. straně...

Pokračování na 7. straně...Pokračování na 7. straně...

Pražští sokolíci skvěle
zvládli 80. hradecký
sokolský kilometr
Za krásného slunečného

počasí se 7. května do Hradce

Králové sjeli rychlostní
kanoisté z různých koutů
Čech.

Přijeli nejen blízcí přespolní
z Černožic, Předměřic nad
Labem, Sezemic či Žamberka, ale
i Prazdrojáci z Plzně, závodníci

Pokračování na 3. straně...

Hrob Josefa Baráka
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REvoluce nebo Evoluce?

Pro rychlostní kanoisty je

základním sportovním
náčiním, z velké míry

ovlivňujícím výkon, loď.

Po dlouhou dobu 20. století
platilo za nejlepší materiál pro
stavbu nosné skořepiny ve
vrstvách lepené a tvarované
dřevo. Občas se objevily
laminátové pokusy z tkaných
skelných vláken s epoxidovým či
polyesterovým pojivem, ale lodě
neměly potřebnou tuhost a
trvanlivost. S devadesátými lety se
však začaly čím dál více
prosazovat nové materiály. Kromě
nových druhů pryskyřic se
v konstrukcích lodí začaly
používat nové druhy tkanin
z vláken kosmického průmyslu –
kevlaru a karbonu. Do konstrukce
byly navíc zařazovány zpevňující
vrstvy z různých materiálů,
tvořící s tkaninovými vrstvami
jakýsi sendvič. Materiálový vývoj
byl prozatím završen vyvinutím
vyhřívaných (vypalovacích)

forem s možností vakuování pro
lepší nasycení vrstev a odstranění
přebytečného množství
pryskyřice. Dřevo zcela vymizelo.
S novými materiály a vývojem
kvality a možností konstrukcí
vyvíjeli výrobci tlak na
Mezinárodní kanoistickou
federaci, která nakonec zrušila
dlouho platící pravidlo o nutných
minimálních šířkách lodí
v nejširším místě a ponechala jen
pravidla o maximální možné délce
lodí a povinných hmotnostech.
I když se tvary lodí s tímto
rozhodnutím dramaticky
změnily, stále lodě vypadaly jako
lodě.

Změna nastala ve druhé polovině
roku 2014, kdy se začal při
prezentacích portugalské firmy
Nelo, hlavního dodavatele lodí
světové špičce rychlostní
kanoistiky, objevovat singlkajak
(K1) do té doby nevídaného tvaru.
Ten se vyznačuje v přední části
nad nohama jezdce jakýmsi
hrbem, který plynule bez původní
špičky mizí pod hladinou, kde

naopak tvoří špičku. V příčném
řezu je tvar přídě lodi přesně
opačný proti minulosti, loď se
shora dolů rozšiřuje, nejširší místo
je pod hladinou a dno je nezvykle
ploché. Záď lodi je zatím
ponechána v původním tvaru.
Během roku 2015 byl
v podobném duchu zkonstruován
i deblkajak (K2) a v letošním roce
i singlkanoe (C1). Jako vždy při
vývoji nových typů lodí, cílem je
vyšší rychlost dosažená snížením
odporů vodního prostředí.
Inspirací možná konstruktérům
byly „nosy“ zaoceánských lodí,
pod hladinou rozrážející vodu a
usměrňující obtékání k ideálnímu
laminárnímu proudění.

Jelikož chceme i my Sokolové
držet krok s výkony soupeřů,
nesmíme opomíjet ani technický
vývoj a musíme se kromě
zkvalitňování tréninku snažit
dosáhnout i na tu nejlepší
techniku. A to se nám v závěru
loňského roku povedlo, když jsme
mohli přes grantové financování
pro naše závodníky pořídit jednu

z prvních lodí K2 nových tvarů
v republice. Chceme věřit, že tím
napomůžeme našim závodníkům
k větší závodnické chuti,
sebevědomí a pohodě, které je
kromě vlastní rychlosti lodi
dovedou k těm nejlepším
výkonům při reprezentaci sebe
i Sokola Pražského.

Pavel Žofka
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ustálil se sraz sokolských žup
do období jarních pohyblivých
svatodušních svátků včetně
pondělí, které je v katolických
evropských zemích státním
svátkem.

Sportovní soutěže

Kromě pořádajícího Sokola
Mnichov, který do Alp vyrazil už
na 43. setkání, dorazily sokolské
skupiny z Vídně, Lucernu,
Lutychu, Slovenska, Čech a
Moravy, aby poznaly překrásnou
krajinu oetzkého údolí,
vklíněného mezi
velehory, s nejdelším tyrolským
vodopádem Stuibenfall, a
především, aby v neděli soutěžily
na louce v osadě Sölden nad
Oetzem ve volejbalu, v běhu
kolem Piburského jezera a
v historických disciplínách, jako
např. v provedení holubičky
na kládě, kterou kdysi naše sestry
sokolky realizovaly v sukních.

Bohoslužba

V pondělí po bohoslužbě za M.
Tyrše v aule místní školy s téměř
stoprocentní účastí všech skupin,
vystoupil s písněmi a tanci
folklórní soubor Dykyta z Přerova
nad Labem, který už předešlého
večera po dekorování vítězů
všech sportovních disciplín a po
opékání špekáčků roztančil
söldenskou louku.

Průvod

Kolem poledne vyšel tradiční
průvod s prapory a věnci
k pietnímu místu, přístupnému
dlouhou lávkou, kde jsou na
balvanech osazeny pamětní
desky, darované Americkou obcí
sokolskou r. 1962, Ústředím čs.
sokolstva v zahraničí a starostou
Sokola v Zurichu Vladimírem F.
Svobodou r. 1989 a Českou obcí
Sokolskou v r. 2000. Po
osmihodinové zpáteční cestě
dovezl autobus firmy Martin Bus
pražské sokoly bezpečně
k sokolovně.

Matyáš Bernard Braun

Ještě bychom si měli uvědomit,
že sousední obec Sautens,
severozápadně od Oetzu na
druhém břehu Achy, je místem
narození Matyáše Bernarda
Brauna (24. 2. 1684), vynikajícího

barokního sochaře, jehož díla se
stala nedílnou součástí výzdoby
Karlova mostu, pražských
palácových zahrad, špitálu
v Kuksu, zámeckých zahrad a
parků v Cítolibech, Duchcově,
Lysé nad Labem, Valči, na
náměstí v Jaroměři a jinde.
Zemřel 15. 2. 1738 v Praze.
V Oetzu jej připomíná kopie
alegorie Trpělivosti na
prostranství pod místním
kostelem sv. Jiří a Mikuláše.

Helena Čižinská

Oetz (pokračování)
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Ze soupeřů ve skupině jsme měli
respekt a ukázalo se, že právem.
Podle umístění týmů to byla
velice silná skupina.

Písek – SP          
52:66 (13:18 20:35 35:48)

První utkání se Sršni jsme se
herně trápili. Nebyli jsme schopni
zrychlit hru směrem dopředu a
nepředvedli jsme výkon hodný
našich dovedností. Pohodlné
poločasové vedení narostlo ve
třetí čtvrtině až na 20 bodů.
Písečtí však dokázali ještě náš
náskok do konce utkání stáhnout
na čtrnáctibodový rozdíl. Utkání
nebylo pohledné a nepřidalo mu
ani úzkostlivé posuzování
rozhodčích.

SP – Podolí       
73:53 (16:9 41:23 59:37)

Odpolední utkání s týmem Podolí
bylo vydařenější. Hráli jsme
uvolněněji, ale přesto naší hře
něco chybělo. Zdravá agresivita a

tvrdost v obraně zřejmě zůstaly
v Maďarsku. Soupeř naopak
ukázal, že se s ním do budoucna
musí počítat. Vítězství v tomto
utkání nám zajistilo první místo
ve skupině C (celkem 4 skupiny
po 3 družstvech) a jako soupeře

nám rozpis určil druhý tým ze
skupiny A, domácí Hradec
Králové.

SP – HK                              
99:29 (35:1 62:7 81:19)

také trenér může zjistit,
že s některým závodníkem je
marné ztrácet nadále čas, protože
holt začal dělat sport, pro který
nemá buňky. Ze zkušenosti je
správné uvést, že velmi často
takový jedinec zpravidla hledá
jiný sport a nezřídka ho i najde a
je v něm dobrý. Protože každý
máme buňky na něco jiného a
každý sport má odlišné požadavky
na fyzické dispozice i psychickou
odolnost.

V Hradci Králové však naši
sokolíci ukázali ty správné buňky.
Trenér Jiří Mládek přivezl s sebou
jen závodníky nejmladší,
konkrétně v kategoriích kajaků
benjamínků a žáků, a ti se činili.
Benjamínek kat. C Jan Tureček
vybojoval dvě druhá a tři třetí
místa, benjamínek kat. D Adam
Lovíšek tři druhá místa. Mezi
žáky byli David Lovíšek dvakrát
druhý a Eliška Krajčovičová
dvakrát třetí. Takže rozhodně
nikdo ostudu naší jednotě
neudělal a jistě všechny těší
vlastní úspěchy, které jim snad
budou dobrou motivací do dalšího
tréninku, toho hlavního a
jediného, co jim může napomoci
k naplnění olympijského hesla 
Citius, Altius, Fortius (Rychleji,
výše, silněji).

Pavel Žofka

Basketbalisté v finále
(pokračování)

Indiánská rychlostní kanoistika

z Lokomotivy Nymburk či
Vodních staveb Chomutov.
A samozřejmě i naši mládežníci
ze Sokola Pražského. Kanoistický
oddíl Tělovýchovné jednoty Sokol
Hradec Králové totiž na místním
veletoku, tj. na Labi, pořádal
jubilejní, již osmdesátý ročník
hradeckého kilometru.

Takovéto závody za milé a
přátelské atmosféry ze strany
pořadatelů i rozhodčích jsou mezi
trenéry mládeže vyhledávanou a
oblíbenou příležitostí pro
vyzkoušení kvalit mladých
začínajících adeptů závodního
sportu. Mladí mají příležitost si
vyzkoušet předstartovní
nervozitu, zažít si chvíle přípravy
na start i samotné vypětí po
startovním povelu, kdy je potřeba
ze sebe vyždímat více, než si
člověk myslí, že v něm je.
Odměnou za to na těchto
závodech často bývá povznášející
pocit z úspěchu, doplněný medailí
či diplomem od pořadatelů. Další
zkušeností k nezaplacení jsou

taktické poznatky z vedení „boje“
na trati, na takovýchto závodech
zpravidla nevybójkované, které se
jinde, než na závodech nabrat
nedají a pro další závodění jsou
naprosto nezbytné.
A v neposlední řadě právě
takovéto závody slouží
k poznávání soupeřů,
k navazování kamarádství nebo
někdy k dohadování složení
mezioddílových hromadných
posádek, nemáli v dané kategorii

oddíl dostatek závodníků
vlastních.

A každému zkušenému trenérovi
podobné závody napoví, co
v kterém jedinci je, máli či
nemáli závodního ducha nebo je
to tréninkový typ,
protože s každým je nezbytné
později pracovat rozdílně, jinak
na závodech není schopen
předvést své nejlepší já. A proč to
nenapsat, v některých případech
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Otec "taliánů" cvičil
v Sokole

V minulém čísle Zpravodaje
Sokola Pražského jsem se letmo
zmínila o Emanuelu Uggém, který
se významně zapsal i do historie
našeho potravinářského
průmyslu. Kdo vlastně byl tento
člověk? Jeho italský otec seržant
Alessandro Uggé sloužil
v Napoleonově armádě a s ní se
dostal až k nám a tady také svou
pouť ukončil a usadil se zde. Jeho
syn Emanuel vyučil uzenářem.
Práce ho bavila a tak se pokusil
i o zavedení nových druhů
výrobků. Pro jeden z nich mu byl
vzorem salámový výrobek
vyráběný v severní Itálii. Jeho
základ přizpůsobil české chuti a
začal vyrábět v Praze nejprve
Celetné, později v Rybné ulici.
Technologie se lišila od běžných
uzenářských výrobků hlavně tím,
že buřtíky se neudily, byly
z tučného vepřového masa a z
masa mladých býčků s přísadou

vína, cukru a koření, hlavně
kardamonu. Před vařením se směs
asi týden nechávala odležet ve
sklepích při nízké teplotě. Výroba
byla poměrně jednoduchá, proto
se brzy rozšířila nejen po Praze.
Svůj výrobek si ovšem nenechal
patentovat, přesto jeho pozdější
název „talián“ zůstal navždy
spojen s původem jeho rodiny a
vyrábí se doposud.

Emanuel Uggé byl také
velkým českým vlastencem,
pražským patriotem. Účastnil se
nejrůznějších vlasteneckých akcí,
po pádu Bachovského absolutismu
se stal členem českých organizací.
Byl členem např. spolku pro
budování Národního divadla,
významně se podílel na
organizování sbírky pro jeho
vybudování, svůj podíl měl též na
budování Národního muzea.

Sokol Pražský, tehdy ovšem
Tělocvičná jednota pražská
SOKOL, byla jednou z organizací,
do které vstoupil hned po jejím
založení v roce 1862 a setrval v ní
po celých pětačtyřicet let do své

smrti v roce 1907. A podobně jako
jiných českých vlasteneckých
organizacích nebyl jen pasívním
členem. Pilně cvičil v družstvu
bratra Antonína Tlamky a
přispíval na činnost sokola nejen
povinnými příspěvky.
V Památníku Sokola Pražského
z roku 1883 je popsán průběh
prvních šibřinek, které se konaly
z popudu starosty Jindřicha
Fügnera 25. února 1865. Bratr
Uggé měl patrně velmi vyvinutý
smysl pro humor podobně jako ho
měl i sám starosta. Účastnil se
i jiných sokolských zábav, a tak se
dovídáme, jak „řádil“
v humoristickém programu
v Sochůrkově pivnici v Jakubské
ulici. „Hlavními faktory zábavy
byli bratři Emanuel Uggé a
Gabriel Žižka (pozn.: pozdější
starosta Sokola Pražského v letech
1187 – 1889), kteří buď každý
o sobě, aneb společně rozličné
šprýmy prováděli. Tak
produkoval se bratr Žižka co
eskamotér, nechav zmizeti
objemného, za baletku

přestrojeného bratra Uggé
způsobem tak nemotorným, že
všeobecné veselosti nikdo
neodolal.“ Tato dvojice se
doplňovala při oněch prvních
šibřinkách, kdy „ štíhlý Angličan,
zašitý ve frak a spodky
z pytlového plátna s knoflíky
jako malá kola, na hlavě cylindr
(br. Žižka). Vede galantně dvě
tehdy v Praze meškající celebrity
a sice s jedné strany vousatou miss
Pastranu, s druhé strany nově
získanou prima balerinu, tlustou
doňu Hippolitu (br. Uggé).
V krátkých bílých šatičkách,
skrze které se kypré formy
tlačily, s věncem růží v černých
kadeřích na kulatá ramena
splývajících, ukláněl se líbezný
ten zjev s luzným úsměvem na
všechny strany, oblažuje některé
vyvolené ohnivým pohledem
aneb spíše významným
mrknutím.“

Jitka Křepelková

Pozn. Informace o uzenářské
minulosti E. Uggého z článků
pana MVDr. Josefa Radoše

utkání zaslouženě do vítězného
konce.

Pardubice – SP
50:63 (6:15 15:33 35:49)

V souboji o bronzové medaile nás
čekal silný celek z Pardubic.
Technicky dobře vybavení hráči.
Bohužel, často se opírající o velice
zataženou obranu pěti hráčů

kolem bedny, kterou nejsme
zvyklí vídat u pardubických
mládežnických týmů. Kluci si dali
říct a konečně rychlou hrou jsme
soupeři nedovolili se příliš často
do takové obrany dostat. V zápase
jsme po celou dobu vedli a soupeři
i přes jeho zvýšenou aktivitu
v obraně, nedovolili utkání
zdramatizovat. Na závěr jsme
odehráli možná nejvydařenější

utkání a zaslouženě brali
bronzové medaile.

Do AllStar pětky byl z našeho
týmu vybrán Ondra Hauzer a
nejlepším hráčem naše týmu byl
zvolen Honza Neubauer.

Ondra Hauzer první zleva, člen
All stars týmu
Jan Neubauer první zleva, nejlepší
hráč týmu Sokol Pražský mladší
minižáci 3. místo.

Hradec jsme potkali loni
v základní skupině a věřili jsme si
na něj. Čtvrtfinálové
utkání s domácími bylo jasnou
záležitostí a určitě nejlehčí
čtvrtfinálové utkání mistrovství.
Mohli jsme si dovolit střídání
všech hráčů a pošetřit síly na
semifinále.

SP – BŠ Praha  
42:50 (6:15 16:29 32:37)

V semifinále jsme opět jako vloni
narazili na Tygry a k naší smůle
jsme s nimi opět prohráli.
Příčinou bylo to, že jsme utkání
začali hrát až od druhé půle.
V prvním poločase jsme byli na
hřišti pouhými sekundanty a jen
jsme přihlíželi, jak nás
soupeř s lehkostí přehrává. Velký
podíl na tom měla laxní obrana
všech hráčů, neschopnost udělat
faul a hlavně pochodové tempo,
které nastolili naši rozehrávači
(Hauser, Růžička a Pietsch) při
přechodu do útoku. Po
důraznějším nástupu do třetí
čtvrtiny jsme dokázali snížit na
rozdíl tří bodů. Na víc nám síly
nestačily a soupeř si v poslední
čtvrtině spolehlivou hrou
udržoval mírný odstup a dovedl
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vzdělavatelky se na tuto akci
pečlivě připravily. Od sestry
Pavly jsme se dověděly historii
Olšanských hřbitovů, od sestry
Jitky pak osudy pětadvaceti
zakladatelů a osobností, které se
zásadní měrou podíleli nejen na
historii Sokola Pražského, jejichž
portréty nám i ukázala. Zastavily
jsme se celkem u osmnácti hrobů.
Pro nás všechny sokolky

seniorky, které jsme se vycházky
zúčastnily, to byl krásný zážitek.
Bez doprovodu členek
vzdělávacího odboru bychom
nikdy hroby všech významných
členů a zakladatelů Sokola
Pražského nenašly, o některých
bychom ani nevěděly.
Závěrem mého povídání se
zamýšlím nad tím, co člověka
napadne při návštěvě hřbitova
u našich sokolských předků,
otázka – co bude dál?
Nezapomene dnešní mladá
sokolská generace na zakladatele a
významné členy Sokola
Pražského a vůbec Sokola? Bude
se dnešní mladá generace zajímat
o historii Sokola tak, jako to dnes
činí starší členové? Věřím, že
i dnešní mladí členové Sokola
budou pokračovat v odkazu
bratrů Tyrše a Fügnera i ostatních
věrných členů. A že ponesou dál
sokolský prapor jako ho už dnes
nosí.
Věřím, že dál se bude uctívat
památka Dr. Tyrše nejen v Öetzu.
Základ věrných sokolů se tvoří ze

sokolských rodin, ve kterých bylo
vždy zvykem vést své děti k lásce
k Sokolu a k uznávání všech
Sokolských zásad. Ale i cvičitelé a
trenéři, kteří vedou své svěřence
v oddílech všestrannosti dětí
i mládeže i dospělých k tomu,
aby věděli, že svůj sport provozují
v Sokole Pražském a že je třeba se
dle toho chovat.
Věřím, že mladí sokolové

převezmou sokolskou štafetu a
vše bude pokračovat i v této
moderní době podle těch
nejlepších tradic Sokola.
S pozdravem NAZDAR končím
svoji úvahu a věřím, že Sokol
bude žít dál.

Zdena Růžková
oddíl seniorek

Po nutném zahřátí a
ozkoušení čarodějnického
odění jsme se rozdělili do
družstev a cvičili již na
připravených stanovištích
 tu čarodějové ručkovali
po laně, tu zas běhali
slalom mezi kužely
ověnčenými pravými
čarodějnými potřebami,
jinde zas házeli košťata
přes překážku
(bezpochyby
začarovaného koně, po
kterém pak následně
přelézali k dalšímu
stanovišti).

mistrně změnily, některé až
k nepoznání a údivu dětí.

Hodinu jsme tradičně zahájili
rozvičkou, i když
tematicky s vařečkami a lektvary.

Všichni stateční mladí čarodějové
pak nezapomněli překonat
vysokou pavoučí síť a prolezli
i stezku odvahy vedoucí přes
zavěšené kruhy. Podle
neutuchajícího jásotu bylo
zřejmé, že si čarodějové všechna
kouzelná místa řádně užili.

Po úklidu náčiní, který přišel
podle ohlasů dětí až příliš brzy,

následovalo společné focení, které
nám zabralo poměrně dost času 
než se čarodejnice dostatečně
rozcuchaly, než nasadily své
hrůzostrašné obličeje a než se
seřadily tak, aby byly na fotce
všechny vidět  pak už ale mohl
pan fotograf směle cvakat.

Závěrečná část hodiny se nesla
v duchu hesla “uloupni si svůj

perníček”, a to z nefalšované
chaloupky pravé české
čarodejnice. Nutno podotknout,
že děti nebyly lakomé a několik
perníčků na chaloupce ještě
dokonce zbylo!

Pak už nás čekalo jen rozloučení
“na čáře”, které nemůže chybět na
konci žádné hodiny  děti
způsobně držely své připravené
perníčky k následné hostině a po

mocném “Zdar!” odpádily
pochutnat si na své
odměně.

Děkujeme cvičitelkám za
milou hodinu a těšíme se
na další kouzelné akce!

Olšany (pokračování)

Čarodějnice
(pokračování)

Hrob Dr.   Julia Grégra

Hrob J. Fügnera a M. Tyrše
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svou třetí letošní plavbu na řeku
Mži až téměř k bavorským
hranicím.

Tam jsme pluli krásnou
zalesněnou krajinou, jen občas
lemovanou chatovými osadami.
Zpočátku jsme se trochu
potýkali s nízkým stavem vody,
ale té postupně přibývalo a do cíle
sobotní plavby ve Svojšíně celá
výprava v počtu pěti plavidel,
jedenácti lidí a jednoho psa
doplula v pohodě.
Ve Svojšíně, což je obec se
slavmou středověkou historií,
jsme měli domluveno ubytování
na zámku. Ten se proti stavu, ve
kterém byl před sedmi lety, kdy
jsme tudy pluli naposledy,
výrazně změnil k lepšímu. Je
krásně zrekonstruovaný a to
zejména péčí místního starosty,
který nám o této práci podrobně
vyprávěl.

A protože bylo 30. dubna, tak se
ve vsi konalo tradiční stavění
máje a pálení čarodějnic. Stavění
máje bylo už v pátek – to jsme
nestihli, ale na pálení čarodějnic
byly naše členky připraveny a
k těm domácím krásně zapadly!
Na návsi stála májka a plápolala

velká hranice dřeva, čepovalo se
tam pivo, opékaly buřtíky a vedly
řeči. Když se setmělo, tak jsme
i s domácími vyrazili z návsi
k blízkému mostu přes Mži.
V čele průvodu dva místní siláci
nesli dvě slámou vycpané
čarodějnice, které pak na mostě
pan starosta osobně polil

benzínem a zapálil. Z poměrně
vysokého mostu padající a
mohutně hořící postavy
zapůsobily v temné noci mocným
dojmem zejména na ty, co toto
divadlo sledovali zespodu od řeky!
Pod mostem ale bylo málo vody a
tak musel kdosi seběhnout do
řečiště a postrčit je, aby řádně
odpluly!

Prvomájové ráno je slunečné,
kolem rozkvetlé stromy a tak
můžeme po políbení našich
kamarádek pokračovat v příjemné
plavbě. Tady už přibylo jezů a
před nimi vodácky řečeno volejů,
kde musíme i dlouhé kilometry
poctivě pádlovat. Konečně
doplouváme do Stříbra, kde už na
nás čekají naše auta, do kterých
složíme sfouknuté rafty a která
nás odvezou do loděnice. A teď už
můžeme na další povedenou akci
jen vzpomínat u fotek a filmu.

Jiří Kolář

Mže (pokračování)
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Za sokolským praporem
Hudba : František KMOCH
Slova : Možná Kmoch.

Známá sokolský
píseň s podtitulem „Vítězný
pochod“ je dílem kapelníka

„Sokola“ kolínského Františka

Kmocha. Za zmínku o její
historii stojí, že byla

věnována 5. všesokolskému

sletu a na stejný nápěv byl

složen text Hymny

československých legií
na Rusi.

Spějme dál, statně dál,
za sokolským praporem!
Dokud boj neustal,
v poutech úpí rodná zem.
Dokud bouř kolem zní
každý na svém místě buď!
A kdo se odrodí
čepel vem tu zrádnou hruď!

Bratři výš, stále výš,
silným letem slunci vstříc.
S nadšením k cílo blíž
spěje borců na tisíc:
Silou lví každý z nás
v boji obrněný stůj!
Věrnou stráž, vlasti máš,

Sokol třímá prapor tvůj!

„Paže tuž! Vlasti služ!“
zní nám v pochod řadu let.
My jsme tím nadšeni
řítíme se mužně vpřed.
Vezmi zbraň, v boku zář
v žilách otců vřelou krev,

||:Nad námi prapor vlá
v rudém poli bílý lev! :||

Sestra VĚRA PILZOVÁ,
dlouholetá cvičitelka

mladších žákyň oddílu
všestrannosti Sokola Praž-

ského zemřela 9.června t.r. ve

věku 96 let.

Celý cvičitelský sbor si Věru bude
pamatovat jako milou,
spolehlivou a pracovitou
cvičitelku,která tělesné výchově
dětí věnovala všechen svůj volný
čas.
Všichni známe její kreslené

plakáty pro nábor cvičenců, pro
Šibřinky a Dětské karnevaly.
Svým krásným písmem
vyplňovala diplomy pro vítěze
gymnastických soutěží v jednotě.
Věru jsme měli všichni rádi,

čest její památce.

Za cvičitelský sbor Iva Smrčková.

Křížovka

1. místo úmrtí dr. M. Tyrše
2. zakladatel Sokola
3. kopec
4. loutková hra Kašpárka SP

pro dospělé (kabát do
deště)

5. dlouhý a náročný výlet
6. gauč
7. část sloganu oddílu RnR SP:

"nejsme jen oddíl, jsme…."

8. matka praporu SP

9. cvik na hrazdě
10. kulaté náčiní
11. architekt budovy SP

12. jarní měsíc
13. tělocvičné nářadí (ale také

zvíře)
14. moravské vrchy v kraji vína

15. gymnastická disciplína

Harmonogram akcí

Zájezd za tatobitskou lípou do

Českého ráje

Tyršův Děčín

Noc sokoloven

Šibřinky 2017

Narozeniny červen

19.6. Forman Vladimír

17.6. Bicanová Věra

05.5. Vydrová Magdalena

27.6. Machalická Jiřina

30.5. Zábojová Ivana

06.6. Grunwaldová Jana

23.6. Tomášková Ilka

09.5. Vittková Hana

Narozeniny červenec

23.7. Třešňáková Vlasta

04.7. Pokorná Marie

17.7. Krejčová Marie

25.7. Rážová Ljubica
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