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VŠESOKOLSKÝ SLET - VZPOMÍNKY DO SEDLA ZVOU!
Vítáme doma účastníky, kteří nás reprezentovali v Praze na 16.
všesokolském sletu. Děkujeme cvičencům za pečlivé předvedení
skladeb a sokolské vystupování. Samozřejmě díky také cvičitelům,
cvičitelkám i organizátorům velkolepého vystoupení. Sokol nadále
zachovává důležité místo ve výchově mládeže i v rámci škol a
sportovních organizací. Nás, kteří prožili se Sokolem skoro celý život,
čeká zamyšlení. Život je krátký, pokud ho měříme počtem odcvičených
sletů a spartakiád. Tři až čtyři slety po šesti letech už tvoří jednu
generaci. I mezi dvěma slety pozorujeme zejména u mládeže stárnutí.
Poprvé jsem prošel Bránou borců na Strahov na Předsletových hrách
1947. Měli jsme možnost navštívit hrob prezidenta Masaryka a v dalším
volnu fotbalový zápas Sparta - Slavia. V příštím roce jsem cvičil jako
dorostenec na 11. sletu, který byl velice silně obsazen. V prvním
termínu cvičili žáci, ve druhém dorost, nejpozději dospělé složky.
Pamatuji si na našeho vzorného cvičitele bratra Jaroslava Lesáka, na
péči pražských sester ve vedru před průvodem, i na hudbu při
opakování dřepů. Naposledy jsem prošel Bránou borců v roce 2006,
tedy po 59 letech po prvním průchodu, už ne na Strahově. Dále jsem
cvičil jen na sletu v Přerově, ale na 16. slet jsme poslali 4 vnoučata.
Milan Geryk
SENIOŘI SE VYŽÍVAJÍ HLAVNĚ V PÉTANQUE
Sokol není jen cvičení, ale také sport pro všechny generace. V
přerovském Sokole se senioři vyžívají hlavně ve francouzské hře
pétanque. Parta seniorů, která se na sokolské zahradě utvořila hned
po postavení pétanquového hřiště, se zde jednou týdně dopoledne
schází k vzájemným utkáním. Ne však vždy jen k přátelským. Loni na
podzim zahájili dvoukolovou soutěž v pétanque, kterou zakončili 26.
června vyhlášením výsledků a předáním diplomů a cen.
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V soutěži zvítězil Jaroslav Pavlištík před Jindřichem Šoupalem a
Milanem Rozkošným. Další soutěž v pétanque bude zahájena na
sokolské zahradě v Přerově v září. Kdo má zájem, může se v kanceláři
sokolovny přihlásit.
Miroslav Rozkošný
KDO SE NEHÝBAL, BYLA MU ZIMA
Na závěrečné hry a posezení u táboráku si pořadatelé z Tělocvičné
jednoty Sokol Přerov nevybírají zrovna nejlepší dny. Vloni se tato akce
málem nekonala kvůli silnému odpolednímu dešti a letos 22. června si
účastníci stěžovali na zimu, která náhle vystřídala horké letní počasí.
Jako první si na počasí stěžovali pořadatelé br. Harašta a Suja, kteří měli
za úkol vytočit bečku piva a kofoly. Chladno však nevadilo rodičům a
dětem soutěžícím v míčovém trojboji, kterých se sešlo pětačtyřicecet
párů - dospělý a dítě. Soutěžili v kopu na branku, hodu na branku a
hodu na basketbalový koš. "Bylo to velice fajn a užívala jsem si to.
Hlavně ale děti," pochválila tradiční zakončení cvičebního roku nová
tajemnice župy Marcela Zapletalová. Míčový trojboj, který vystřídal
jinou loňskou soutěž, neměl svého vítěze, protože pořadatelé ho ani
nevyhlašovali. Zato všichni účastníci dostali cen hned několik - veselé
gumy s obličeji smajlíků, nafukovací balonek a drobné sladkosti. "Cen si
děti víc váží," říkají pořadatelé. " Víc než umístění."
Chladné
počasí
se
neprojevilo u soutěží, ale u
táboráku. "Byla veliká zima a
nakonec u ohně zůstala sedět
jen hrstka starších sokolů,"
řekla ses. MIlada Havlíčková,
která před devátou večerní
hodinou odcházela jako jedna
z posledních. Celkově se však
závěrečná akce na zakončení
~3~

cvičebního roku velice vydařila. "Byla veliká účast a chybělo jen
sluníčko," řekla za pořadatele cvičitelka ses. Zora Horáková.
Miroslav Rozkošný
OHLASY KRAJSKÉHO SLETU V PŘEROVĚ
V sobotu 16. června 2018 odpoledne odvedlo 1700 cvičenců, cvičitelů
skladeb a organizátorů Krajského sletu v Přerově úspěšně výsledek své
roční přípravy. Sletu se aktivně zúčastnily všechny čtyři sokolské župy
Olomouckého kraje: domácí Středomoravská - Kratochvilova,
Olomoucká - Smrčkova, Prostějovská a Severomoravská. Ze sousedního
Moravskoslezského kraje hostovala v Přerově i Sokolská župa
Beskydská. Z ní přijelo do Přerova 128 žen, které přispěly k tomu, že
skladba "Ženobraní" se v účasti stala nejpočetnější ze všech skladeb pro
dospělé.
Organizovanými součástmi krajského sletu bylo slavnostní zahájení
na náměstí TGM, průvod cvičenců na plochu stadionu Spartaku Přerov,
projevy pozvaných čestných hostů před hlavní tribunou, vztyčení státní
vlajky, předvedení jedenácti skladeb a na závěr i spuštění státní vlajky.
Slovem provázel bratr Jakub Navařík, vzdělavatel domácí župy. Časté
potlesky během předváděných skladeb dokládaly, že všechna
vystoupení diváci ohodnotili jako úspěšná. I samotní činovníci
krajského sletu nabyli příjemného pocitu z vydařené akce. Domácí
župní náčelník br. Zbyněk Harašta k tomu poznamenal: "Soudě podle
ohlasů cvičenců, byli všichni spokojení. A to nejen s průvodem a
vystoupením, ale i s organizací celého dne, který cvičenci strávili
secvičením na odpolední vystoupení. Příprava sletu byla náročná, ale
divácký úspěch předčil očekávání. Bez party lidí, kteří se tomu věnovali
dlouho a intenzivně ve svém volném čase a zadarmo, by to nešlo. Za to
jim patří velké poděkování."
Pět skladeb bylo věnováno dětem a žactvu, ty ostatní dospělým. Nejvíc
cvičenců, 342, vystoupilo ve skladbě "Noty" pro předškolní děti. Krajská
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vedoucí skladby a župní náčelnice Středomoravské župy sestra Milada
Havlíčková uvedla: "Skladba je efektní, děti ji rády cvičily. Za naši župu
Středomoravskou bylo 171 cvičenců a dalších 171 cvičenců bylo ze župy
Olomoucké (36), Severomoravské (36) a Prostějovské (99). V naší župě
bylo zapojeno hodně mateřských škol a tak z počtu 171 bylo z
tělocvičných jednot Sokol Přerov 18 a Hranice 9. Spolupráce při
zkouškách byla výborná a děti i nacvičující mají můj velký obdiv, děti
vše zvládly velmi dobře. O tom svědčí i zprávy, které jsem následně
dostala ze školek formou sms nebo e-mailem. Mám radost, že ta roční
práce nebyla zbytečná." Zbývá podotknout, že ses. Havlíčková sama má
za sebou celoživotní práci učitelky i ředitelky v mateřském školství.
Vedoucí skladby pro starší žactvo "Cirkus" sestra Vlasta Krejčířová na
facebooku krátce k přípravě sletu zmínila: "Jsem na všechny moc hrdá.
A ráda bych poděkovala těm, kteří nejsou vidět, ale kteří na tom nejvíc
zapracovali. Za všechny alespoň Zbyňkovi, Miládce, Marcele..." Ses.
Krejčířová skladbu nejen nacvičovala, ale i sama s dětmi cvičila.
Když jsem s fotografem Vojtěchem Podušelem procházel velké
množství fotografií, které během krajského sletu pořídil, řekl mi, že při
fotografování mu vadily jeho vlastní slzy. Byly to slzy dojetí ze zaujatých
a soustředěných tváří cvičenců ve skladbách dospělých. Mířil na ně
objektivem svého aparátu a uvědomil si, že s takovým zaujetím se už
dlouho nesetkal. Je to snad nejlepší souhrnné ohodnocení žen a mužů
vystoupivších na krajském sletu ve skladbách pro dospělé. Zmíněné
zaujetí pozoroval i při činnostech mimo cvičení, jako jsou nástupy
sokolských praporů a vlajkových čet při práci se státní vlajkou. Zde pro
změnu ocenil jednoho z mužů sletu bratra Vladimíra Taberyho. Nejvíce
obrázků pořídil ze skladby pro dorostenky a ženy "Siluety". Zaujaly
efekty, které se s obručemi dají vytvořit. V této atraktivní skladbě, jak mi
sdělil br. Zb. Harašta, měly zastoupení všechny na sletu účinkující župy s
výjimkou domácí Středomoravské. Krajská vedoucí Lenka Otáhalová je
z župy Olomoucké.

~5~

Krajský slet je za námi, mnozí z těch, kteří se v Přerově převedli,
zamíří hned na začátku prázdnin na vystoupení do Prahy, která se
stanou vyvrcholením XVI. Všesokolského sletu, věnovanému mj. i oslavě
stoletého výročí vzniku Československé republiky.
Jaroslav Skopal
ČLENOVÉ ROPE SKIPPINGOVÉHO ODDÍLU MAMUT SKIPPERS
OVLÁDLI FREESTYLOVÉ DISCIPLÍNY NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY
V sobotu 9. června proběhlo v Praze Mistrovství České republiky v
rope skippingu. Náš rope skippingový oddíl se na soutěž vydal s
rekordním počtem šestnácti soutěžících a domů se vrátil s pěti zlatými,
jedním stříbrným a dvěma bronzovými umístěními. Tyto úspěchy jen
potvrzují, že rope skippingový oddíl T.J. Sokol Přerov – Mamut Skippers
patří mezi republikovou špičku.
Našim členům se dařilo hlavně ve freestylových disciplínách, kde
obsadili zlaté příčky ve všech disciplínách a věkových kategoriích s
výjimkou double dutch freestyle juniorů 11-15 let. Zde získal tým
Mamut Skippers ve složení Nicol Svozilová, Vendula Voldánová a
Pavlína Rybáříková stříbrnou příčku, která byla po pouhém měsíci
trénování obrovských úspěchem. Zlatou medaili v disciplíně double
dutch freestyle juniorů 6 – 10 let si vyskákaly naše nejmenší členky z
týmu
Mamutíci
Klára
Švorčíková, Ema Kalabusová a
Eliška Řeháková. Na svůj nízký
věk předvedly těžké prvky a
zlatou příčku si právem
zasloužily. Poslední tým, který
získal zlato v disciplíně double
dutch freestyle, byl seniorský
tým Evolution ve složení Silvie
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Rychlíková, Kristýna Holcová, Petra Holcová a Petr Douda, kteří svou
náročnou sestavou překvapili nejen diváky, ale i některé rozhodčí.
První místo v disciplíně single rope freestyle párů si v nejmenší
kategorii 6-10 let vyskákaly Klára Švorčíková a Ema Kalabusová.
Děvčata na svůj věk náročnější sestavu zvládla na jedničku a zlaté
medaile si zasloužila. Titulem Mistryně republiky se mohou pyšnit i
Nicol Svozilová a Vendula Voldánová v disciplíně single rope freestyle
párů ve věkové kategorii 11 – 15 let. V nejobsazenější disciplíně a
věkové kategorii dokázaly porazit ostatní páry z Nového Jičína a
Vsetína. Poslední zlaté umístění v disciplíně single rope freestyle párů si
z Prahy přivezly Kristýna Buchtová se Silvií Rychlíkovou v seniorské
kategorii 16 let a výš. Jejich sestava patřila k nejtěžším, které bylo
možné na soutěži vidět.
Poslední dvě bronzová umístění si pak členky oddílu Mamut Skippers
vyskákaly v rychlostních disciplínách. Pavlína Rybáříková byla třetí
nejrychlejší skokankou v disciplíně single rope speed jednotlivců ve
věkové kategorii 9 – 11 let a třetí příčku obsadila děvčata z nejmladšího
týmu Mamutíci ve složení Klára Švorčíková, Ema Kalabusová, Eliška
Řeháková a Pavlína Rybáříková v single rope speed štafetě v kategorii 911 let.
Členkám se sice příliš nedařilo v rychlostních disciplínách, o to
výrazněji ale oddíl dokázal své kvality ve freestylových sestavách, kde
obhájil dva tituly Mistrů republiky z loňského roku a navíc přidal do
sbírky další tři.
Petra Holcová
ÚSPĚCH NENÍ NÁHODA
Již v několika předcházejících číslech našeho Zpravodaje jsme se
dočetli o velkých úspěších členů oddílu rope skippingu. Jejich vzorná
reprezentace naší sokolské jednoty zasluhuje obdiv, ale i poděkování.
Pod vedením trenérek Petry a Kristýny Holcových stále roste výkonnost
závodníků a zisk medailí. Není to náhoda, ale kus velké dřiny pro
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všechny. Poslední soutěž na Mistrovství České republiky je důkazem
toho, že náš oddíl opravdu mezi tu republikovou špičku patří. Petra
s Kristýnou také dokážou představit oddíl na veřejnosti při různých
akcích nejen v Přerově, ale i jinde. Myslím, že celému oddílu i
cvičitelkám patří dík za takovou prezentaci Sokola.
Blanka Zelingerová
ŽUPNÍ SOUTĚŽ SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI 2018 – ATLETIKA
Sokol Přerov uspořádal 6. 5. 2018 na atletickém stadionu Spartaku
Přerov atletickou část soutěže všestrannosti. Ředitelem závodu byl
Zbyněk Harašta, který zároveň zpracoval výsledky. Hlavní rozhodčí byla
Milada Havlíčková, jednatelkou Marcela Zapletalová. Pravidla byla
objasněna ve vydaných propozicích. Závodilo se ve dvanácti věkových
kategoriích. Bylo klasifikováno 86 závodníků a závodnic. Počet proti
loňsku mírně klesl, což bylo způsobeno jednak velmi nevhodným
počasím, zabraňujícím trénink mimo tělocvičnu, a nácvikem skladeb na
letošní všesokolský slet. Účastníci byli ze šesti jednot, které uvádíme
zkratkami: Beňov- Be (8), Hranice- Hr (7), Lipník- Li (11), Přerov- Pr
(28), Veselíčko- Ve (3), Vlkoš-Vl (29). Tato publikační verze předkládá
každé kategorii jen tři nejlepší.
Předškolní dívky (10) (2012 a ml.)
1. Vl, Valdová Nela, 2. Vl, Kutálková Barbora, 3. Pr, Kubíková Kateřina
Předškolní hoši (14) (2012 a ml.)
1. Pr, Tomaník Jan, 2. Vl, Sotorník Jan, 3. Pr, Stoklásek Mikuláš
Žáci 1 (9) (2009-2011)
1. Vl, Langer Jiří, 2. Pr, Skřeček Pavel, 3. Vl, Kroupa Tobiáš
Žákyně 1 (12) (2009-2011)
1. Li, Tomková Alice, 2. Li, Hradilová Klára, 3. Hr, Sýkorová Anna
Žáci 2 (4) (2007-2008
1. Pr, Dostál Sebastián, 2. Pr, Harašta Matěj, 3. Vl, Sládeček František
Žákyně 2 (8) (2007-2008)
1. Vl, Kroupová Ema, 2. Vl, Fryčová Emma, 3. Pr, Gájová Marie
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Žáci 3 (6) (2005-2006)
1. Pr, Krejčíř Mikuláš, 2. Pr, Polívka Jan, 3. Pr, Jiránek David
Žákyně 3 (7) (2005-2006)
1. Li, Štěpánová Barbora, 2. Hr, Spilková Veronika, 3. Pr, Zapletalová Bára
Žáci 4 (3) (2003-2004)
1. Pr, Harašta Jakub, 2. Pr, Steigerwald Alexandr, 3. Hr, Spilka Miroslav
Žákyně 4 (2) (2003-2004)
1.Vl, Tomšů Kristýna, 2. Be, Svobodová Valentýna
Muži (9) (1999 a st.)
1. Vl, Tomanec Martin, 2. Pr, Harašta Zbyněk, 3. Vl, Langer Tomáš
Ženy (2) (1999 a st.)
1. Vl, Ivanová Kateřina, 2. Hr, Spilková Martina

Milan Geryk
40. LET VOLEJBALOVÉHO ODDÍLU ZRTV V SOKOLE PŘEROV
Na schůzi 27. 7. 1977 byl oficiálně založen oddíl rekreačního volejbalu
v rámci ZRTV. Pro nedostatek prostoru v tělocvičnách jsme hráli venku,
jen v letních měsících. Na dvoře sokolovny jsme si připravili hřiště,
které pamatuje ligové družstvo Sokola Přerov od r. 1945. Bratři
Zezulové, Matlocha, Lučan, Andrášek, Lukaštík a další pořádali
každoročně Calábkův memoriál, kterého se účastnili i mistři republiky
Sokol Kolín a Armádní tělocvičny klub Praha (ATK). Fandili jsme
Přerovanům. Druhá možnost byla na Laguně, kde jsme si také uklidili
hřiště, ale občas jsme lovili míč ve vodě. Později jsme si pronajímali
školní tělocvičny a trénovali i přes zimu. Každoročně až do r. 1993 jsme
se účastnili amatérských soutěží v rámci okresu, v Henčlově, Veselíčku,
případně jinde. Stavěli jsme družstva mužská, ženská a smíšená.
Dosahovali jsme slušných výsledků.
Sokol Tovačov pořádal od 12. 7. 1986 do r. 1993 každoročně závod
v triatlonu: 1 km plavání, 10 km běhu, 50 km jízdy na bicyklu. Jednak
jsme sami závodili, jednak jsme pomáhali pořadatelsky a vyhodnocením
výsledků. Vypůjčili jsme si malý počítač a vytvořili potřebné programy.
Operovali i vyškolení programátoři z Gymnázia Jakuba Škody. Počítač
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v té době byl novinkou a sloužil nám i při každoročním vyhodnocení
sokolské všestrannosti.
Po obnovení Sokola Přerov jsme dostali tělocvičnu na zimní trénink.
Přestali jsme hrát turnaje jednak kvůli stárnutí, jednak pro stavění
profihráčů na cizí jméno u soupeřů. V r. 1997 postihly republiku
záplavy. Volejbalisté pomohli při vyklízení přízemí sokolovny a nápravě
škod. V r. 1999 zemřel náš člen Honza Tesař. Uspořádali jsme na
památku nohejbalový memoriál. Také jsme spolupracovali při budování
posilovny v sokolovně.
Čtyřicáté výročí se završilo 27. 7. 2017. Oslavili jsme ho 29. 1. 2018
při jubileu tří členů 50+60+85. Zúčastnilo se asi 30 volejbalistů a
volejbalistek, z toho i 12 členů – zakladatelů: Bártek Jarda – kapitán,
Fryč Jirka, Geryk Milan – administrativa, Hošák Břeťa, Možíš Vladimír,
Mužíková Jitka, Pavlíček Zdeněk, Pavlíčková Hanka, Sadilová Dobra,
Sedláčková Helena, Šoupal Jindra, Valentová Majka, omluvil se Holas
Zdeněk. Nyní oddíl řídí Lenka Sujová.
Milan Geryk
KALENDÁRIUM
KDY

CO

VEDOUCÍ
AKCE

Pétanque
od 10:00, sokolská zahrada
pouze do konce října

Každé
úterý

Miroslav
ROZKOŠNÝ

Stolní tenis
od 10:00, předsálí sokolovny
od listopadu

Každé
úterý

Miroslav
ROZKOŠNÝ

Týden v pohybu
Noc sokoloven
Komentovaná prohlídka sokolovny

17.-22.9. Cvičitelé
21.9.
Zbyněk
HARAŠTA

Setkání věrné gardy
od 15:00, velká zasedací místnost

26.9.
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Miroslav
ROZKOŠNÝ

Společná návštěva muzea v Prosenicích

říjen

Miroslav
ROZKOŠNÝ

Schůze vzdělavatelského odboru
od 15:30, malá zasedací místnost

4.10.

Miroslav
ROZKOŠNÝ

Letem světem - Jihoafrická republika
cestopisná beseda, sál loutkového divadla

5.10.

Jakub
NAVAŘÍK

Pouť ke hrobu Slavomíra Kratochvíla
od 10:00, hřbitov

říjen

Miroslav
ROZKOŠNÝ

Letem světem
cestopisná beseda, sál loutkového divadla,
konkrétní termín a téma přednášky bude
upřesněno

listopad

Jakub
NAVAŘÍK

Setkání věrné gardy
od 15:00, velká zasedací místnost

28.11.

Miroslav
ROZKOŠNÝ

Divadelní představení v podání DS Tyl
Drahotuše
Bezkontaktní ženy autorky Marie Janečkové,
komedie, od 17:00, velký sál sokolovny

1.12.

Miroslav
ROZKOŠNÝ

Schůze vzdělavatelského odboru
od 15:30, malá zasedací místnost

5.12.

Miroslav
ROZKOŠNÝ

Letem světem
cestopisná beseda, sál loutkového divadla,
konkrétní termín a téma přednášky bude
upřesněno

prosinec Miroslav
ROZKOŠNÝ

CITÁT
" Zdraví, pohyb a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Zhluboka se vždy
nadechni, uklidňuje to mysl."
M. CERVANTES
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JUBILANTI
Září
Iveta Jiránková
Marta Mrvová
Marie Příkopová
Marie Perutková
Eva Chromečková
Říjen
Věra Kodajová
Antonín Zimmerman
František Štec
Eva Kožíšková
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