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Předsednictvo sokolské župy Jana Podlipného rozhodlo na základě usnesení Valné hromady ze dne
28. 6. 2021 o poskytnutí peněžitého daru ve výši 50 000,- Kč na pomoc postiženým sokolům z tělocvičné
jednoty Sokol Lužice, jejichž domy poškodilo tornádo. Peněžitý dar byl zaslán na účet Sokolské župy
Slovácké, který byl zřízený pro tyto účely. Účet je stále funkční a i Vy na něj můžete zaslat libov olnou
částku.

VZLET - ČASOPIS SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO

Úvodník šéfredaktorky
Vážení a milí čtenáři, sestry a bratři,
tentokrát Vám nenabídnu exkurz tématy, kterých se dotýká tento Vzlet. Tentokrát
si dovolím malou úvahu. Během jara a léta jsem měla možnost setkat se s několika
pamětníky z naší župy, kteří byli ochotni podělit se se mnou o své životní příběhy
spojené se Sokolem. Děkuji jim za to! Vedle toho jsem se v ěnovala práci na
brožuře ke 150. výročí mé v ršov ické jednoty a často dohledáv ala osudy jejích
členů. Před malou chvíli jsem dokončila přepis seznamu sokolů padlých, umučených,
popravených a účastných pochodů smrti. A právě teď se pro mě samotnou spojil
příběh hrůz 2. světové války v souvislosti se Sokolem. Vždycky jsem o tom četla
a aktivně se zajímala, ale pořád to bylo tak nějak daleko. Teď už se pro mě
osudy konkrétních sokolů, především těch vršovických, staly natolik osobní, dojemné
a silné, jak jen s odstupem 80 let od Akce Sokol a 76 let od konce 2. sv ětov é
války mohou pro člověka sotva pětadvacetiletého být. Není to příjemný prožitek,
ale myslím, že je důležitý…
Se sokolským nazdar
Anna Jagošová

SokolSká výročí
akce Sokol
Představovala preventivní zatýkací akci, zahájenou v noci ze 7. na 8. října 1941 z podnětu zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha. Jejím cílem bylo maximální narušení vrcholných struktur České
obce sokolské. Podle připravených seznamů byli zatčeni nejdůležitější funkcionáři předsednictva, náčelnictva
mužů a v zdělav atelského sboru. Na celém území Protektorátu Čechy a Morav a došlo k zatčení župních
náčelníků, ev. místonáčelníků, na Ostravsku dokonce i činovníků jednot. V prv ní fázi bylo zatčeno v íce
než 900 sokolů, z toho 49 členů výboru ČOS, 19 členů předsednictva, 17 členů náčelnictva mužů, 9 členů
předsednictva vzdělav atelského sboru a 216 župních činovníků (mj. 30 starostů, 33 místostarostů,
27 náčelníků, 23 jednatelů). Celkem bylo zatčeno téměř 1 500 členů ČOS, z nichž drtivá většina nastoupila
cestu přes věznici gestapa v Malé pev nosti Terezín přímo do koncentračního tábora v Osv ětim. (Na jaře
1942 již byly ztráty na životech bratří odhadovány již na 90 %.) Z vinohradské jednoty byl odvlečen starosta
Jan Brabec, který v ěrnost Tyršovým ideálům zaplatil životem.
Mezi významné zatčené funkcionáře z ústředí ČOS patřili bývalý starosta Stanislav Bukovský a úřadující
starosta Jan V. Keller, místonáčelník Antonín Benda a členové předsednictv a v zdělavatelského sboru
Ladislav Jandásek a Jan Pelikán. Spolu se zatčením v edoucích představ itelů byly likv idovány i of iciální
struktury ČOS. Podle hlášení Bezpečnostní služby SS (SD) pro Hlav ní úřad říšské bezpečnosti (RSHA),
bylo s podobným úderem okupačního aparátu ze strany ČOS počítáno a byly proto podniknuty adekvátní
přípravy.
Akce Sokol představovala, hned vedle poprav předních představitelů domácího odboje (mj. člena vinohradského
Sokola – zemského velitele Obrany národa v Čechách gen. Huga Vojty) a soudního procesu s ministerským
předsedou gen. Aloisem Eliášem (člen vinohradského Sokola) a pražským primátorem Otakarem Klapkou,
jeden z prvních výsledků nového politického kurzu nastoleného zastupujícím říšským protektorem Reinhardem
Heydrichem.
Reakcí významně eliminov aného, avšak přesto nepokořeného Sokola, byl v znik odbojové organizace
Jindra a její radikální odnože, skupiny Říjen. Ta, pod vedením Jana Zelenky a Františka Pecháčka, všemožně
podpořila desant Anthropoid a umožnila tak uskutečnění fyzické likvidace zastupujícího říšského prot ektora
Heydricha, která je dnes práv em interpretována jako největší odbojov ý čin v rámci nacisty okupov ané
Evropy.
Jan B. Uhlíř, starosta T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady

T. J. Sokol Dolní Chabry – padlí během let 1939 až 1945
·
·

Brázda Václav († 6. 5. 1945)
Němeček Vladimír († květen 1945)

T.J. Sokol Hloubětín – popravení a padlí během let 1939 až 1945
·
·
·
VZLET

Boček Slavomil († květen 1945)
Charvát Josef († 4. 5. 1945)
Šrámek Jiří († 10. 5. 1945)
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·
·

Tovara Jaroslav († 27. 7. 1942)
Trnka František

T.J. Sokol Karlín – popravení a padlí během let 1939 až 1945
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Bauman Karel
Bauman Otakar
Brosenová Eliška († 17. 12. 1942)
Březák Josef († 29. 3. 1945)
Činčera Jan († 24. 5. 1942)
Doktor Bertold († 14. 12. 1942)
Doktor Jaroslav († 20. 2. 1945)
Doktor Otto († 31. 10. 1941)
Erben František († 9. 6. 1942)
Fechtner Emil Ing. († 10. 5. 1942)
Fischer František JUDr. († červenec 1945)
Fischer Vilém JUC († 19. 3. 1945)
Fránová Františka
Frýd Vladimír MUC († 1943)
Havel Karel († 7. 5. 1945)
Hejl František († 25. 2. 1945)
Hejlov á Milada († 24. 10. 1942)
Hornof Vladimír npr. († 20. 11. 1944)
Klein Arnošt († 18. 12. 1943)
Kopecký Julius († 16. 6. 1942)
Kovařík Jan Ing. († 5. 5. 1945)
Kunc František († 5. 5. 1945)
Lyčka Břetislav MUDr. († 21. 7. 1942)
Makovský Karel
Malý Josef († 15. 3. 1943)
Oktábec Antonín († 24. 10. 1942)
Oktábcová Vlasta († 24. 10. 1942)
Pecha Rudolf Ing. († 4. 6. 1945)
Pecháček František († 3. 2. 1944)
Pecháčkov á Milka († 26. 1. 1943)
Petříček Václav JUC († květen 1945)
Procházka Antonín († 19. 3. 1943)
Schneider Jiří
Schneider Kamil
Schneider Rudolf († 31. 10. 1941)
Škarvan Karel Ing. († 5. 5. 1945)
Šob Rudolf
W einert Jan PhDr. († 17. 11. 1939)

T.J. Sokol Kbely – popravení a padlí během let 1939 až 1945
·
·
·

Albrechtová Marie († 30. 3. 1945)
Strašil František
Vicherkov á Božena († 24. 10. 1942)

T.J. Sokol Praha Libeň – popravení a padlí během let 1939 až 1945
·
·
·
3

Brillová Irena (dorost) († 28. 7. 1942)
Decastello Josef ml. (* 24.6.1910 - † 3. 6. 1940)
Folta Rudolf
VZLET
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·
·
·
·
·
·
·
·
•

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Hánek František
Kef urt Otomar (* 10. 11. 1886 - † 3. 12. 1943)
Kef urtov á Anna († 3. 12. 1943)
Kníže Čeněk (* 11. 2. 1895 - † 6. 5. 1945)
Michal Tomáš (*23. 12. 1906 - † 19. 4. 1942)
Procházka Josef
Srnec Antonín Ing. (* 22. 5. 1902 - † 6. 5. 1945)
Strnad Bohuslav († 24. 10. 1942)
Strnadová Marie († 24. 10. 1942)
Trnka František († 25. 2. 1943)
Vacín Vojta ( * 16. 7. 1887 - † 17. 5. 1942)
Vitouš Miroslav Ing. (* 10. 1. 1902 - † 6. 6. 1942)
Vopička Václav ( * 31. 10. 1875 - † 9. 5. 1945)
Vosmík Bohumil st. († 24. 6. 1942)
Vosmík Bohumil ml. († 24. 6. 1942)
Vosmík Oldřich († 24. 6. 1942)
Vosmíková Alžběta († 24. 6. 1942)
Vosmíková Anna († 24. 6. 1942)
Vosmíková Božena († 24. 6. 1942)

T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady - padlí v přímé souvislosti s Akcí Sokol
Celkov ý počet obětí z řad Sokola Králov ské Vinohrady je přes 90. Jejich jména a osudy lze nalézt
na www.sokolvinohrady/archiv. Zde je stručná publikace Osudy a oběti doby okupace.
·
br. Jan Brabec (1876 - 1942)
·
br. JUDr. Rudolf Cýrek (5. 9. 1903 - 14. 2. 1942)
· br. Jaroslav Dv ořák (7. 3. 1904 - 12. 4. 1942)
·
br. Ing. Vladimír Rozmara (21. 7. 1888 - 22. 3. 1942)
T.J. Sokol Praha Staré Město – popravení a padlí během let 1939 až 1945
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Cajthaml Václav
Falanda Josef († 7. 5. 1945)
Frček Jan dr. († 8. 6. 1942)
Gregor Vladimír Ing. († 22. 2. 1943)
Hejcman Jaroslav († 24. 10. 1942)
Hejcmanová Milena († 24. 10. 1942)
Hýška Vladimír († 8. 5. 1945)
Jošt Josef († 2. 10. 1942)
Klikoš Jan († 6. 5. 1945)
Kunderthalt Julius
Lainer František († duben 1945)
Malý Vladimír († 6. 5. 1945)
Milota Jan († 12. 4. 1943)
Pechlát Augustin dr. (* 26. 8. 1877 - † 30. 9. 1941)
Pour Ivan dr. († 20. 6. 1942)
Stehlík Karel († 28. 4. 1945)
Šámal Jaromír dr. († 5. 6. 1942)
Šereda František († 23. 6. 1944)
Šmíd Stanislav
Valenta Libor († 3. 5. 1945)

T.J. Sokol Praha Vršovice – seznam těch, kteří zemřeli za 2. světové války
·
VZLET

Miloslav Hejda (nar. zřejmě 17. 3. 1920, transportov án 27. 3. 1945)
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Václav Procházka (nar. 24. 7. 1885, člen náčelnictv a ČOS, býv alý náčelníkem župy a jednoty,
zemřel 20. 2. 1942 v koncentračním táboře v Osv ětimi)
Věra Aubrechtová (nar. 22. 6. 1924, židov ské národnosti, zemřela 14. 12.1942 v Osv ětimi)
MUDr. Rudolf Novák (nar. 15. 3. 1908, zemřel 26. 1. 1945 v koncentračním táboře Flossenbürg;
prameny z archiv u ČOS uv ádějí úmrtí již roku 1944)
MUDr. Jindřich Brůček (zemřel v Terezíně na skvrnitý tyfus, kam se dobrovolně hlásil léčit nemocné
v koncentračním táboře)
Josef Slunéčko (bývalý matrikář, 11. 11. 1941 byl zatčen pro činnost v odboji a zemřel ve vězeňské
nemocnici v Ludwigburgu)
Miroslav Hošek (nar. 22. 4. 1920, popraven na Pankráci 2. 5. 1945)
Rostislav a Božena Hrnčiříkovi (Rostislav nar. 27. 4. 1901, poprav en v Mauthausenu 24. 10.
1942; Božena nar. 18. 9. 1906, popravena v Mauthausenu 26. 11. 1943)
Josef a Josefa Koudelovi (Josef nar. 12. 2. 1892, místostarosta jednoty, popraven 24. 10. 1942
v Mauthausenu; Josefa, roz. Prchalová nar. 15. 3. 1900, popravena v Mauthausenu 24.10. 1942)
Věra Koudelová (jejich dcera, nar. 6. 5. 1920, poprav ena 24. 10. 1942 v Mauthausenu)
Jaromír Kratina (nar. 1990, bývalý vzdělavatel jednoty, popraven na Kobyliské střelnici v Praze
30. 6. 1942 v 19:30)
Jaroslav a Eliška Procházkovi (Jaroslav nar. 2. 12. 1887, popraven 24. 10. 1942 v Mauthausenu;
Eliška nar. 11. 11. 1894, popravena 24. 10. 1942 v Mauthausenu)
Jan a Božena Syslovi (Jan nar. 16. 1. 1899, popraven 24. 10 1942 v Mauthausenu; Božena roz.
Uhlyariková, nar. 21. 9. 1990, v edoucí dorostenek, popravena 24. 10 1942 v Mauthausenu)
Marie Šlehoferová (nar. 17. 11. 1898, transportována do Terezína 8. 2. 1942 a později do Osvětimi
6. 9. 1943, zemřela)
MUDr. Jaroslav Šírl (popraven v koncentračním táboře)
Břetislav Švejcar (popraven v koncentračním táboře)
Božena Vosmíková (nar. 1915, poprav ena na Kobyliské střelnici v Praze 24. 6. 1942 v 18:45)
Jaroslav Pužman (nar. 1887, popraven na Kobyliské střelnici v Praze 15. 6. 1942 v 19 hodin)
Oldřich Čeřovský (nar. 1922, dobrovolník Červeného kříže za jednotu, zemřel 8. května 1945
při bojích na barikádách v Praze u vršov ických kasáren 28. p. pl.)
Emanuel Sládek (padl během Kv ětnov ého povstání 1945 v Praze u Jezerky)
Vlastimil Štěrba (padl během Květnového pov stání roku 1945 na barikádě v e Vršovicích)
Václav Dostál (nar. 1889, popraven na Kobyliské střelnici v Praze 30. 5. 1942 v 19:30)
Vlastimil Šafránek (partyzán, padl v boji u Smečna 7. 5. 1945)
Jiří Syřiště (pohřešov án od náletu 14. 2. 1945)

T.J. Sokol Prosek – padlí během let 1939 až 1945
·
·
·
·

Karbulka Josef († 8. 5. 1945)
Ross Karel († 6. 5. 1945)
Šustal Alois Ing. († 7. 5. 1945)
Šustalov á Marie († 7. 5. 1945)

T.J. Sokol Satalice – padlí a umučení během let 1939 až 1945)
·
·
·
·
·
·
·
·
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Dubský Hugo († 17. 12. 1942)
Hendrych František († 25. 3. 1945)
Kumermann Rudolf († únor 1943)
Maier Karel († 25. 3. 1945)
Mazaný Josef († 25. 3. 1945)
Samek Josef († 25. 3. 1945)
Tácha Josef († 25. 3. 1945)
Vaníček Josef (Vladimír)

VZLET
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T.J. Sokol Vysočany – popravení a padlí během let 1939 až 1945
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Benetka Jan († 31. 10. 1941)
Blecha Josef († 1. 5. 1945)
Čech Josef , letec († 18. 10. 1942)
Hindl Ladislav († 7. 5. 1945)
Hirall Ladislav († 5. 5. 1945)
Hrušková Antonie († 1942)
Jirásek Josef († 25. 3. 1945)
Kočárek Josef († 29. 6. 1942)
Khodl Václav st. († 24. 10. 1942)
Khodl Václav ml. († 24. 10. 1942)
Khodlová Emilie († 24. 10. 1942)
Kohoutek Josef plk. († 19. 8. 1942)
Novák Václav st. († 24. 10. 1942)
Novák Václav ml. († 24. 10. 1942)
Nováková Anna († 24. 10. 1942)
Nováková Jindřiška († 24. 10. 1942)
Nováková Marie († 24. 10. 1942)
Nováková Věnceslava († 24. 10. 1942)
Pešek Karel († 25. 3. 1945)
Peškov á Anna († 25. 3. 1945)
Piskáček Jaroslav Ing. († 24. 10. 1942)
Piskáček Miroslav († 24. 10. 1942)
Piskáčková Antonie († 24. 10. 1942)
Pletánek Josef († 30. 6. 1942)
Pokorný František († 2. 7. 1942)
Smrž Jaroslav († 24. 10. 1942)
Smržová Jarmila († 24. 10. 1942)
Strejček Václav († 6. 5. 1945)
Šmídová Marie († 25. 3. 1945)
Šmídová Věra († 25. 3. 1945)
Vaník František († duben 1945)
Vokurka Jarka († 25. 3. 1945)

•

čeSt jejicH paMátce

Generál HuGo vojta – 80. výročí popravy vojenSkéHo velitele Sokola
V září roku 1941 byl z protektorátu odv olán říšský protektor Konstantin v on Neurath, kterého jako
„zastupující říšský protektor“ nahradil šéf Hlavního úřadu říšské bezpečnosti, třetí muž Třetí říše Reinhard
Heydrich. Do Prahy přiletěl dne 27. září a v e stejný den nechal zatknout předsedu protektorátní vlád y
gen. Aloise Eliáše. O den později vyhlásil civilní výjimečný stav, na jehož základě byli v jízdárně pražských
ruzyňských kasáren kolem 21. hodiny zastřeleni čelní představitelé vojenské odbojové organizace Obrana
národa – její první vrchní velitel, gen. Josef Bílý a vojenský velitel Sokola v rámci jejího ústředního vedení,
gen. Hugo Vojta.
VZLET
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Dne 3. října byl v e vykonstruovaném procesu odsouzen k smrti gen. Eliáš. Heydrich se tedy do dějin
protektorátu ihned zapsal jako likvidátor špiček domácího vojenského odboje. Eliáš i Vojta byli – shodou
okolností – oba členy v inohradské sokolské jednoty. Málokdo, s v ýjimkou několika historiků dnes tuší ,
že poprava prvních generálů bývalé branné moci Republiky československé vzbudila v kruzích naší londýnské
emigrace hněv, jehož výsledek představovala operace Anthropoid a úspěšná Heydrichova likvidace. Naplnilo
se tak starozákonní heslo „oko za oko – zub za zub“.
Hugo Vojta (1885–1941) se narodil v Táboře. Absolvov al reálku v Českých Budějov icích a zapsal
se na Českou vysokou školu technickou. Studium však neukončil, a proto byl vzápětí odveden. Vojenskou
prezenční službu završil v roce 1907, poté, až do vypuknutí I. světové války, pracoval v úřednických funkcích.
Mobilizován byl současně s v ypuknutím válečného stavu. Po absolvov ání důstojnické školy působil jako
velitel dělostřelecké baterie na italské frontě. Na počátku roku 1916 byl převelen na ruskou frontu a zde
se v červnu téhož roku nechal zajmout. Již v srpnu se hlásil do československých legií, avšak v zajateckém
táboře v Carycinu byl nucen stráv it celý rok. Po nástupu k čs. v ojsku byl ihned vyslán do důstojnick ého
kurzu, po jehož absolvování nastoupil k dělostřelectvu. Od prosince 1917 do dubna 1920 působil v nejrůznějších
v elitelských f unkcích, naposledy jako v elitel 2. čs. těžkého samostatného dělostřeleckého divizionu.
Do vlasti se vrátil v červenci 1920 v hodnosti podplukovníka.
Až do zániku republiky sloužil Hugo Vojta v řadě velitelských i štábních funkcí v Čechách, na Moravě
i na Slovensku a současně absolv ov al řadu nezbytných v zděláv acích kurzů. Na generála byl povýšen
již v roce 1923 a od roku 1930 působil nepřetržitě jako velitel dělostřelectva
Zemského vojenského velitelství v Bratislavě. Po vyhlášení samostatnosti
Slovenska a okupaci českých zemí odejel do Prahy, kde se ihned zapojil
do budování struktur Obrany národa. Vybudoval její zemské velitelství Čechy
a stal se jeho prvním velitelem. Na podzim roku 1939 byl jmenován vojenským
velitelem Sokola v rámci Ústředního vedení Obrany národa a v této funkci
vykonal dodnes nedoceněnou práci v podobě úzkého napojení České obce
sokolské, resp. Obce sokolské v odboji na strukturu Obrany národa. V prosinci
1939 sice unikl velké zatýkací vlně gestapa, která významně zasáhla právě
Obranu národa, avšak ne nadlouho. Zatčen byl v únoru následujícího roku.
Poslední měsíce živ ota strávil za mřížemi pankrácké věznice, odkud
byl pravidelně převážen k výslechům do řídící úřadovny gestapa v Petschkově
paláci. Stejně jako většina jeho přátel z odboje, kteří prošli frontou, nepovažoval
oběť v lastního živ ota v e prospěch obnov ení Českoslov enské republiky
v předmnichovských hranicích, za nic mimořádného. Vojenskou přísahu naplnil
do posledního písmene; padl jako voják na frontě s hrdým vědomím splněné
povinnosti k národu i vlasti.
Vinohradský Sokol, věren tradici, na své hrdiny nezapomíná. Ve vstupní
hale sokolovny jsou dnes generálové Hugo Vojta a Alois Eliáš důstojně
připomenuti na pamětních deskách. Oba spoluzakládali Obranu národa;
ke stejnému cíli ostatně vždy směřoval a směřuje i Sokol.
Jan B. Uhlíř, starosta T. J. Sokol Praha – Královské Vinohrady

28. říjen 1918
28. října 1918 byl založen stát českoslov enský, je to den státního svátku. Málokdo si dnes uv ědomí,
že nás svět vzal v ážně předev ším proto, že šedesát tisíc Čechoslováků, legionářů projíždělo skrz cel ou
Sibiř až do Vladiv ostoku, odkud se pak v raceli domů, někteří přes jih, další pak přes sev er.
Byli to neocenitelní jedinci. Kdyby Rakousko-Uhersko v yhrálo prv ní sv ětovou v álku, byli by v šichni
přišli před vojenský soud a šibenice by je jistě neminula. Byli to v ojáci, kteří osv ědčili většinou nejen u
Zborova, ale i v jiných bojích na Sibiři s rudými neocenitelnou odvahou a lidskou čistotou. Říkali si bratře
a pokud byl volný čas, cvičili, jak byli zvyklí, z českého Sokola z nesčetných sokoloven na vsích v malých
i v elkých městech. Tehdy se ještě rozumělo slov u v last.
Je mi smutno a trochu se stydím za ty dnešní jedince, kteří se snaží být „in“ a vůbec jim nevadí,
že nikdo z nich neví, co to znamená! Viděli jsme fotograf ie, na kterých cvičí legionáři u jezera Baj kal na
Sibiři a připomínají si tak pražský slet sokolů.
Masaryk nám říkáv al často: „Má-li se náš stát zachovat, musejí se ideje, jež byly při jeho zrodu 28.
října 1918, znovu zrodit v našich duších.“ Nestačí jen připomínka několika slovy v úvodu večerních televizních
zpráv. Znov u musíme prožít naprosto bytostně a opravdově hrdost těch, kteří přežili první válku a letitou
cestu v e vlaku přes Sibiř za neustálých bojů.
V životě nejde jen o peníze, je tu něco důležitějšího! Duše člověka musí být kultivovaná, a to je možné
jen s tělem současně. To byli naši sokolové, žili z této Ideje české státnosti a milov ali ji. Dokázali to i
v boji proti okupantům ve druhé světové válce. Nestydí se trochu ti, co hledají v životě jen užívání si a mají
pocit, že na to mají nárok! ? Už není možné poslouchat zpráv y, protože tam se stále mluv í jen o tom, o
kolik peněz kvůli koronavirové krizi lidé přišli. Je to někdy až téměř nechutné. Kde jsou ideály? Nezapomeňme,
že za tento ideál zemřely tisíce a tisíce lidí! Byla jejich smrt zbytečná?
Anna Hogenová
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120 let tělocvičné jednoty Sokol proSek
Prosek byla malá vesnice severov ýchodně od Prahy, k níž byla připojena 1. ledna 1922. Jako v každé
malé v esnici se společenský živ ot projevov al jen náv štěv ou kostela a hostince, v e kterém se občané
bavili hrou v karty. Za zábavou a jinými společenskými činnostmi chodili ponejvíce do Libně a do Vysočan.
V Libni byla založena sokolská jednota v roce 1884, ve Vysočanech v roce 1889.
Prosecký občan František Pokorný, mal íř pokojů, byl v těchto j ednot ách cv iči telem .Napadlo
ho, že když se na Proseku založí sokolská jednota, oživ ne společenský živ ot v obci, zvýší se kulturn í
úroveň obyvatel a zlepší se jejich zdravotní stav. Domluvili se s učitelem Jaroslavem Velinským a řezníkem
Tomášem Jandov ským, v té době starostou Proseka, na založení sokolské jednoty. Obcházeli prosecké
spoluobčany a seznamovali je se sv ým úmyslem. Podařilo se jim přesv ědčit 30 občanů, aby přišli
na valnou hromadu.
Na první schůzi 17. listopadu 1901 připravili program první valné hromady. Ta se konala v hostinci pana
Aloise Malého č.p. 2 dne 8. listopadu 1901 a na ní byla ustav ena Tělocv ičná jednota Sokol Prosek.
Do nov é jednoty se přihlásilo 46 členů. Na v alné hromadě se také zúčastnilo dosti bratří z Libně
a z Vysočan. Prvním starostou byl zvolen Tomáš Jandovský, řezník, místostarostou Josef Kánský, tovární
mistr, jednatelem Jaroslav Velinský, učitel, pokladníkem Karel Srp, hostinský, Antonín Nejdl správ ce m
domu, Jaroslav Miňovský správcem nářadí, František Pospíšil náčelníkem.
Za místnost ku cvičení zvolen velký sál hostince pana Malého a uzavřena s majitelem náležitá smlouva
v příčině propůjčení, čištění, osvětlov ání a vytápění místnosti Alois Malý, pozdější starosta Proseka, byl
od počátku členem Sokola, takže také bratr. První cvičení mužů bylo 2. ledna 1902 za účasti 13 cvičenců.
Cv ičení žáků a dorostenců bylo zahájeno v únoru 1902. Nářadí bylo zapůjčeno z Libně a z Vysočan. Byl
uspořádán kurs a na něm prakticky probráno Tyršov o tělocv ičné názvosloví k prostným a pořadov ým.
Kurs v edl náčelník bratr Pospíšil.
Počítalo se se stavbou sokolovny, proto byl otevřen stavební fond u Karlínské spořitelny. Byla založena
knihovna, přístupná veřejnosti. Ta se časem rozrostla na několik set svazků. Pořádaly se výlety na památná
místa a přednášky u významných dat a o v elkých postavách našich dějin. V jednotě se pravidelně cv iči lo.
Členové se účastnili veřejných cvičení a závodů v jiných jednotách a na sletu v roce 1905. V roce 1907 byl
založen ženský odbor, žen bylo 36. (Pro srov nání mužů bylo 80.). V roce 1908 se konaly první šibřinky,
úspěch byl v eliký. V témž roce bylo určeno (župou) uspořádat na Proseku okrskové cv ičení. To proběhlo
21.června na v elkém prostranstv í v cihelně č.p. 60. Bylo v yhodnoceno jako jedno z nejlepších v Župě
Barákově. Jednota získala hojně nových členů a hmotný v ýtěžek umožnil jednotě rozmnožit cv ičební
nářadí. Dramatický odbor byl založen v roce 1911.
V mobilizaci roku 1914 narukovalo 20 bratří, do konce roku dalších 10. Mezi nimi byli všichni cvičitelé.
Zbýv ající členové chodili cvičit do Vysočan. Žactvo a dorost přestalo cv ičit. Vůbec Dalších 6 mužů, mezi
nimi náčelník Bloudek, odešlo do v álky v roce 1915. Necv ičilo se, ani se nekonaly nějaké zábav y nebo
jiné podniky. Další 3 bratři odešli na vojnu v roce 1916. Valná hromada se ten rok nekonala a ani v dalších
letech. Rozpuštění ČOS působilo na jednotu drtivě. C. k. policie prov edla tři prohlídky u zbylých čl enů
výboru a v knihovně. Nic nenašli, bratři vše dobře ukryli.
Na Proseku nalezl přev rat 28. října 1918 nadšený ohlas. Obec byla okrášlena prapory v národních
barvách, kdekdo ozdobil sv ůj šat slovanskou trikolórou a na v šech lidech byla v idět radost, že je ko nec
válečných útrap a že nastanou lepší časy. Na výzvu ČOS se přihlásili členové jednoty do Národní strá že,
dostali 12 pušek. Hlídali na dráze, na mostech a sklady potravin. Po vpádu Maďarů na Slovensko v roce
1919 byla na Slovensko vyslána Sokolská brigáda, v ní bylo pět proseckých sokolů. V první světové válce
padlo 6 našich členů, 4 se vrátili jako ruští legionáři.
Pomalu se v še v racelo zaběhaných kolejí. Na první schůzi 1. listopadu 1918 bylo přítomno 10 členů
v ýboru a 7 členů. Přicházeli další zájemci o cv ičení, a tak koncem roku 1919 měla jednota 41 mužů,
8 žen, 14 dorostenců, 20 dorostenek, 28 žáků a 32 žákyň. Místní školní rada byla požádána, aby umožnila
členům jednoty cvičit v e školní tělocvičně. Žádost byla kladně v yřízena, a tak se sokolské cv ičení
v dubnu 1919 přestěhov alo z hostince do nové školy. Bylo to jen k prospěchu v dalším životě jednoty.
V jednotě se pravidelně cv ičilo, pořádaly se dětské besídky, akademie a různé závody. Společenská
činnost se neomezila jen na šibřinky, konaly se výlety, přednášky, knihovna nabízela knihy všem občanům.
Pěstovaly se styky se sousedními jednotami jak účastí na jejich sportovních podnicích, tak i na společenské
činnosti. V roce 1926 bylo v Tělocvičné jednotě Sokol Prosek 124 mužů a 39 žen. Mezi nimi manželé
Josef a Krista Kučerov i, můj strýček s tetičkou. Jednota se zúčastnila všech Všesokolských sletů, kt eré
byly od roku 1902 do roku 1926 pořádány. Nyní si dovolím obrátit se na čtenáře, zda by věděli, kterého
roku, který slet byl, na kterém cvičišti slet probíhal a které sletové cv ičiště bylo vybudováno za 8 měsíců,
výkopové práce byly zahájeny v listopadu a v červenci příštího roku už probíhala na ploše sletová vystoupení.
Tady končí Památník Sokola proseckého, vydaný u příležitosti 25letého výročí trvání jednoty, ze kterého
jsem čerpal informace k napsání tohoto článku. Byl jsem překvapen, jak bohatým sokolským životem
procházeli naši rodiče, prarodiče, a další předkové. Na další pokračování chybí prameny. Někdo si naši
kroniku vypůjčil, asi „v dobré víře“, že mu patří. Kdybyste se náhodou Kronice Sokola Prosek něco dozvěděli,
prosíme o zprávu.
Děkuji a končím se sokolský pozdrav em nazdar!
Otakar Mach, T.J. Sokol Prosek
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na župě Se předávaly Medaile
Každá jednota a župa (stejně tak jako ČOS) má možnost udělit svým členům medaili za přínos. Medaile
mohou být bronzová, stříbrná nebo zlatá a o jejich udělení rozhoduje výbor jednoty nebo župy. Naše župa
– sokolská župa Jana Podlipného – letos na konci červ na udělila tyto medaile:
·
·
·
·
·
·

br. Ivovi Antuškovi: stříbrná medaile za příkladnou spolupráci se župou s přihlédnutím k práci pro
časopis Vzlet
ses. Anně Jagošové: bronzov á medaile za příkladnou spolupráci se župou s přihlédnutím k práci
pro časopis Vzlet
br. Vítovi Jakoubkovi: bronzová medaile za projekt Sokolská kapka krve a její propagaci
br. Vladimíru Richterovi: stříbrná medaile za příkladnou spolupráci se župou s přihlédnutím k projektu
Spanilá jízda sokolů
ses. Janě Semmanové: bronzov á medaile za příkladnou spolupráci se župou
br. Vladislav ov i Voráčov i: stříbrná medaile za příkladnou spolupráci se župou s přihlédnutím
k práci na webov ých stránkách a sociálních sítích

Také bylo předáno několik medailí ČOS. Zlatá medaile byla předána br. Otakaru Machovi z T.J. Sokol
Prosek a bronzové medaile ČOS starostovi naší župy, br. Luďkovi Pokornému, starostovi T.J. Sokol Praha
Královské Vinohrady, br. Janu B. Uhlířov i a sestře Jarmile Žitné z T.J. Sokol Hloubětín.
redakce

kino vZlet Se letoS dočkalo Znovuotevření
Ve středu 1. září 2021 bylo po rekonstrukci slavnostně otevřeno kino Vzlet, a to Městskou částí Praha
10. Jak to ale s kinem bylo dřív a kdy v ůbec v zniklo?
Citujme z brožury 150+1 rok v Sokole Praha Vršovice, která vyšla na podzim tohoto roku k v ýročí
v ršov ické jednoty. Práv ě vršov ickým totiž kino patřilo: „Roku 1920 byly Vršovice povýšeny na město.
Ve stejném roce také město darovalo vršovické jednotě pozemek v Heroldových sadech. (Sady nesou
jméno starosty Vršovic a člena naší jednoty, Josefa Herolda.) Na pozemku sokolové vybudovali letní
cvičiště (dnes je na místě letního cvičiště házenkářské hřiště a hala). A také kino Vzlet – aby se zajistil
dostatečný příjem pro financování stavby nové sokolovny. Stavba kina trvala rok a celkové náklady
se vyšplhaly na 1 603 892 korun československých. V budově kina (dnes v Holandské ulici č. p. 669)
bylo možno také cvičit. I proto zde byly místnosti jako skladiště nářadí nebo šatny (pro cvičence). Slavnostní
otevření kina Vzlet proběhlo 12. listopadu 1921. Vršovičtí uspořádali v biografu sokolskou akademii,
kterou zakončovalo promítání sokolských filmů. Provoz kina opravdu z části zaplatil výstavbu budoucí
sokolovny. Je třeba dodat, že vršovické jednotě kino patřilo do roku 1948 a po sametové revoluci připadlo
městské části Praha 10. A ještě jeden dodatek: vršovická jednota byla také nájemníkem kina Valdek
na Vinohradech. I tento biograf měl pomoci finančně ustát období výstavby nové sokolovny.“
Pojďme se společně ještě ponořit do archivu vršov ické jednoty a objevit další inf ormace o kině Vzlet:
·
Základy kina vykopali sami členov é vršovické jednoty, a to již za 3 týdny.
·
Výstavbu kina financovala Občanská záložna a Vršovičtí (zřejmě) v závěrečné zprávě adresované
právě záložně z roku 1922 shrnují, jak práce probíhaly: „Bylo radostno sledovati nezvyklou práci dorostu,
mladých i nejstarších bratří, sester i občanů, s jakou chutí chápali se krumpáčů a lopat. Práce se súčastnilo
několik set osob, odvezeno byl 1500 m 3 hmoty, pracovní výkon odpovídal částce 100.000 Kč.“
·
Stav ební a řemeslné práce zajišťoval člen vršovické jednoty, br. František Temín. Práv ě on totiž
nabídl nejnižší cenu za všechny provedené práce.
·
O otevření kina a přesném programu slavnostního otevření psalo Právo necelý týden před otevřením
toto: „Sokolský biograf »Vzlet« ve Vršovicích bude otevřen v soboru 12. t.m. velkou akademií, která
vedle čísel koncertních apod. přinese jeden z nejroztomilejších veseloherních filmů amerických. V neděli
pak započnou se pravidelná kinematografická představení, jež budou obecenstvu skýtati vždy nejlepší
novinky světové filmové tvorby. Biograf »Vzlet« je postaven v Heroldových sadech na místě velmi vhodném,
vyniká rozsáhlým, elegantním sálem a vypraven je všemi prostředky, jichž moderní kinematograf potřebuje.
Obecenstvo bude jistě mile překvapeno. Bližší zprávy o zahájení uveřejníme v úterý.“ Stejný deník pa k
9. listopadu píše: „Sokolský biograf »Vzlet« ve Vršovicích (Heroldovy sady) bude otevřen v sobotu
12. t.m. o půl 8. hod. več. slavnostní akademií s bohatým pořadem, v němž vedle čísel orchestrálních
a pěveckých bude rozkošná veselohra Mary Osbornové a sokolské filmy. Pravidelná představení zahájena
budou v neděli velkolepým americkým dramatem »Neulahka«, jež v rámci bohatého pořadu bude promítáno
pouze 3 dny, načež přijde na řadu »Poslední vzlet«. Veselohry Mary Osbornové budou vždy vítaným
doplňkem. Bližší informace na plakátech.“
·
O zav ření kina se postaral komunistický režim. Vzlet se potom stal jedním z kin, které příliš
neprosperovalo. Co víc, bylo později zcela uzavřeno...
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I přes obrovskou snahu se v době, kdy už to bylo možné, nepodařilo vršovické jednotě a Sokolu obecně
získat jej zpět do svého v lastnictv í.
Tato budov a byla už jednou rekonstruov ána a slav nostně otev řena u příležitosti velkých výročí jak
Sokola Vršovice, tak naší župy, a to v roce 2008. Zasloužil se o to dosti významný, ale současně již
zesnulý architekt, Michal Klang. Slavnostní otevření bylo spojeno s významnou výstavou obou sokolských
subjektů. Pro ní nechal Klang vyrobit i velkoplošné reprodukce historických sletových plakátů a některých
dalších obrazů, které převzal po skončení výstavy pro výzdobu své budovy Sokol Vršovice. V příštím čísle
Vzletu se budeme této historii kina Vzlet a jeho spolupráce s naší župou v ěnovat detailněji.
z archivních materiálů vršovické jednoty připravila Anna Jagošová

pietní akce k připoMenutí událoStí 21. Srpna 1968
21. srpna 2021 bylo v Praze před budovou
Českého rozhlasu připomenuto událostí
ze srpna 1968, kdy území naší republiky
bylo obsazeno armádami Varšavské smlouvy
(s výjimkou rumunské armády). Představitelé
v eřejného a politického života položili
věnce. Jeden z nich položila i poslankyně
parlamentu České republiky a starostka
ÚMČ Praha 2 Jana Černochová. O odkazu
21 srpna 1968 pohovořili ústřední ředitel
Českého rozhlasu René Zavoral, místopředseda poslanecké sněmovny parlamentu
České republiky Vojtěch Pikala, místopředsedkyně vlády České republiky Alena
Šilerová, místopředsedkyně mandátového
a imunitního výboru senátu parlamentu
České republiky Miroslava Němcová, její
projev provázel obzvláště velký potlesk,
a radní magistrátu hl.m. Prahy pro oblast
školství, sportu, vědy a podpory podnikání
Vít Šimral. Jeden z proslovů připomněl,
že i rok 1969 přinesl oběti na lidských
životech. To však do lidí stříleli na Václavském náměstí příslušníci Lidových milic.
Ozbrojené složky Komunistické strany
Československa.
Čestnou stráž drželi zástupce Junákučeského skautu a praporečník Sokola Králov ské Vinohrady.
A nějaká informace ze zákulisí? Paní Alena Schillerová jako malá děvčica z moravské vísky také chodila
do Sokola.
Vladimír Richter, T.J. Sokol Praha - Královské Vinohrady

Pozvánky
poZvánka a řijnové Společné akce vinoHradSkéHo Sokola
a SokolSké župy jana podlipnéHo

V předvečer Památného dne sokolstv a, t.j. 7. října 2021, proběhne od 17 hod. v přízemí sokolovny
slavnostní vernisáž putovní výstavy věnované sokolskému protinacistickému odboji. Krátké proslovy pronesou
starostka ČOS, ses. Hana Moučkov á, starosta Župy Jana Podlipného, br. Luděk Pokorný a starosta
v inohradského Sokola, br. Jan B. Uhlíř. Poté bude v e v elké hale odkryt banner s obdobnou tematikou –
věnovaný sokolským hrdinům. Důstojnost akce podtrhne zpěv sboru Gaudium.
O den později, t.j. 8. října 2021, proběhne v e v elkém sále T.J. Sokol Praha – Králov ské Vinohrady
v rámci f lorbalové Superligy zápas mezi T.J. Sokol Praha – Královské Vinohrady a T.J. Sokol Pardubic e.
Výtěžek bude věnován ve prospěch nadace Haima, která podporuje Kliniku dětské hematologie a onkologi e
FN Motol. Benefice, jíž pořádá vinohradská jednota společně se Župou Jana Podlipného, bude současně
představ ovat i oficiální zakončení Památného dne sokolstva. Účast přislíbila starostka ČOS ses. Hana
Moučková, starosta župy Jana Podlipného br. Luděk Pokorný i představ itelé Kliniky dětské hematologie
a onkologie FN Motol. Slav nostní nástup na plochu je plánován na 20 hod. Všichni jsou srdečně zv áni
k podpoře dobré věci!
Jan B. Uhlíř, starosta T. J. Sokol Praha – Královské Vinohrady
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MetternicHové a čeSké dějiny
V posledním roce jsem navštívila dva památkové areály ve vlastnictví České republiky – zámek Kynžvart
a býv alý klášter Plasy. Obě památky jsou v elmi zajímav é z historického hlediska a obklopuje je krásn á
příroda. Určitě stojí za návštěvu. Jsou ve správě Národního památkového ústavu a mají ještě jedno společné
– byly do doku 1945 ve vlastnictví rodu Metternichů.
Zámek Kynžvart
Renesanční zámek Kynžvart postavili koncem 16. století páni z Cedvic. Za účast jeho majitele Kryštof a
Jindřicha ve stavovském povstání v roce 1620 byl po bitvě na Bílé hoře majetek Cedvicům zabaven. Konfiskát
získal v roce 1630 rod rakouskému císaři loajální –Metternichové. Ti jej přestavěli v klasicistním stylu,
jak jej známe dnes. V březnu 2020 byl Evropskou komisí zařazen do seznamu významných památek oceněných
značkou Ev ropské dědictv í jako místo celoevropsky důležitých diplomatických setkání z dob, kdy byl
jeho v lastníkem rakouský kancléř Klemens Václav Metternich. Tomuto nejznámějšímu majiteli zámku
jsou v ěnovány oba náv štěvnické okruhy zámku – Muzeum a kabinet kuriozit (zejm. sbírky předmětů
ze sbírek, které sestavil kancléř Metternich) a Zámecké interiéry Metternichů. Zámek vyzdvihuje a popularizuje
osobnost Metternicha a jeho rod nejen na prohlídkách zámku, ale také prostřednictvím mnoha akcí. Zám ek
je opravený.
Klášter Plasy
Klášter Plasy je bývalý cisterciácký klášter, který byl založen roku 1144 českým knížetem a druhým
českým králem (nedědičným) Vladislav em II. Dnešní podoba areálu, který tv oří soubor budov, je barokní
a podíleli se na ní významní architekti např. Mathey, Santini a Dientzenhofer. Stavebně zajímavé a unikátní
jsou dubové základy konventu konzervované pod hladinou řeky Střely. Klášter byl zrušen za Josefa II. roku
1785. V 19. století objekt jako sv ou další rezidenci zakoupil kancléř Metternich. Nedaleko od kláštera
se nachází hrobka rodu Metternichů. V klášteře je možné projít až čtyři prohlídkov é okruhy: Konv ent –
hlav ní prohlídkový okruh je věnov án historickému výv oji kláštera, Hodinová věž, Galerie Stretti a Vodní
systém. Objekt je neoprav ený, probíhá rekonstrukce. Do budoucna se počítá s tím, že v jedné části,
která sloužila kancléři Metternichovi jako rezidence, bude prohlídka věnována překvapiv ě opět jemu.
Komentované prohlídky
Na obou objektech mě provázely mladé průvodkyně. Jejich vyprávění bylo předneseno zajímavě, avšak
v ýklad měl být v íce doplněn o kontext českých národních dějinam. Na zámku Kynžvart se mohla část
expozice v ěnov at Bílé hoře a vzniku nov é pobělohorské elity, jejíž součástí byli práv ě Metternichové .
Potomci Cedviců ještě ve světě žijí a jistě by bylo zajímavé zmapovat jejich osudy v exilu. Rod Metternichů
v roce 1992 vymřel. Osobnost kancléře Metternicha byla představena především jako velká postava evropské
diplomacie, avšak chyběla souv islost jeho osobnosti s českým národním obrozením. Na zámku v Plasech
by bylo příhodné doplnit více informací o vzniku kláštera zejména ve spojení s osobností krále Vladi slava
II. a uv ést důvody zrušení kláštera Josef em II. a kdo a za jakých podmínek si mohl konf iskáty koupit .
Benešovy dekrety
Komentář průvodců na hradech, zámcích a klášterech se jistě také podílí na formování přístupu návštěvníků
k českým dějinám a tím i k České republice. Z tohoto pohledu je v elkou chybou, že na obou objektech
pouhou zmínkou bylo odbyto, že Metternichům byl majetek zabaven na základě Benešových dekretů.
Seznamov at veřejnost se souv islostmi v českých dějinách je důležité, proto by podrobnější komentář
o smyslu a účelu Benešov ých dekretů by byl vhodný. Takto mohl náv štěv ník odcházet se zdáním, že
Metternichové byl skvělý úspěšný rod a že zabavení majetku mohlo být nespravedlivé. Zvlášť, když leták
z Plas, na kterém se Národní památkov ý ústav podílí, zmiňuje zavádějícím způsobem „ nucené vyhnání
z Čech“.
Majetek byl konfiskov án na základě dekretu č. 108/1945 Sb. Jednalo se „o majetek nemovitý i movitý,
zejména i majetková práva (jako pohledávky, cenné papíry, vklady, práva nehmotná), který ke dni faktického
skončení německé a maďarské okupace byl nebo ještě jest ve vlastnictví mj. osob fysických národnosti
německé nebo maďarské, s výjimkou osob, které prokáží, že zůstaly věrny Československé republice,
nikdy se neprovinily proti národům českému a slovenskému a buď se činně zúčastnily boje za její osvobození,
nebo trpěly pod nacistickým nebo fašistickým terorem.“ Jinými slovy majetek by Metternichům nebyl
konfiskován, pokud by se přihlásili k Československé národnosti nebo by např. pomáhali Sokolům v odboji
proti Němcům. Dekret prezidenta Beneše dodatečně schválilo Prozatímní národní shromáždění v roce
1946 se sílou ústav ního zákona.
Závěrem
Nabízí se otázka, zda dochází v českých zemích
k postupné změně pohledu na české dějiny nebo dokonce
Českou republiku? Do Pantheonu Národního muzea
se nám po sto letech vrátily sochy Františka Josefa
II. s manželkou, na Staroměstské náměstí Mariánský
sloup, plánuje se obnova Radeckého památníku na
Malostranském náměstí ... to je jen několik dalších
příkladů kromě stoupající popularizace Metternicha
prostřednictvím památek ve vlastnictví České republiky.
Odpověď není jednoduchá, ale Sokolové by nad tím
Zámek Kynžvart
měli přemýšlet…
Jana Seemanová, T.J. Sokol Prosek
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AkTUAlITy Z našicH jednot
BěH Satalickou oBorou 2021
2. koronavirový ročník Běhu Satalickou oborou se konal 15.–30. května. Účastníci běželi opět individuálně,
nebo během venkovních hodin cvičení dětí.
Abychom nezažili úplné loňské déjŕ, závod jsme obohatili velkou hrou Obora dokola a výtvarnou soutěží
o nejhezčí plakát běhu. Cestou Oborou dokola malí i velcí plnili úkoly na 20 stanovištích a těm úspě šným
se po 5 kilometrech putov ání podařilo zjistit 8 čísel a proniknout přes kódov ané zámky k odměnám.
Doufáme, že se při hře bav ili aspoň stejně tak dobře, jako organizátoři při jejím chystání.
Běhu se zúčastnilo 124 běžců, ač běželi v rozmezí dv ou týdnů, v šichni se museli vypořádat s rozmary
letošního květnového počasí a bahnem na trati.
Děkujeme za účast a doufáme, že v příštím roce se již sejdeme na hromadném startu.
Více na www.behsatalickouoborou.eu
Jindra, Míša a Katka, T.J. Sokol Satalice

evropSká Míle Sokola praHa vršovice 14. 6. 2021
Běh probíhal po kategoriích. Nejprve vyběhlo
mladší žactvo, které začalo svůj běh v tělocvičně.
Běh pokračoval do Grébovky a potom zpět
do tělocvičny. Cestou děti plnily nejrůznější
úkoly. Později vyběhly starší žákyně, ty běželi
podél Botiče. Stejnou trasu absolvovaly ve
v ečerních hodinách i dorostenky a ženy.
Běh byl příjemným zpestřením tréninku.Těšíme
se na příští rok.

Dana Fischerová, Náčelnice Sokola Praha Vršovice

Senioriáda – Senior party 2021
Klub pražských sokolských seniorů pod záštitou komise
VO ČOS, ve spolupráci se župami Barákovou a Jana Podlipného,
uspořádal v pátek 18. června od 16 hodin již tradiční senioriádu.
Setkání se zábavnými a netradičními soutěžemi se uskutečnilo
za krásného počasí na libeňském tráv níku u sokolovny
se závěrečným vyhodnocením a drobnými cenami. I přes horké
počasí se sešlo třicet účastníků Následné posezení se konalo
v přátelské a radostné atmosféře, kterou si všichni po měsících
odloučení opravdu hezky užili. Venku na zahrádce bylo připraveno
malé občerstv ení, na kterém se podíleli v šichni příchozí.
A též jako v ždy byla příležitost pro opékání buřtů.
Na akci přišli seniory pozdravit a organizátorům poděkovat
bratři starostové – starosta župy J. Podlipného, Luděk Pokorný
a Jan Firbas, starosta župy Barákovy. Zejména nás potěšila
přítomnost bratra starosty Pokorného, který není častým
hostem našich setkání a mohl poznat činnost našeho kolektivu
zblízka (horní obrázek).
Na programu byly netradiční hry, vodní hrátky a soutěže
připravené náčelníkem župy J. Podlipného, bratrem Petrem
Čížkovským za pomoci sester Marušky Hamplové ze Sokola
Kampa a Marcely Tmejové ze Sokola Štěrboholy.
Také jsme mimo průběžných informací z běžné sokolské
činnosti plánovali aktivity pro společný sokolský víkend před
prázdninami – letos opět z důvodu velké spokojenosti –
do Pohádkové usedlosti Lovětín poblíž Jindřichova Hradce, kam se všichni již těšili. Celá tato akce se
uskutečnila v souladu s platnými epidemiologickými opatřeními.
Text Marie Brunerová, Foto Ivo Antušek
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letoS opět v lovětíně
Klub sokolských seniorů PKSS uskutečnil společný víkend pro sv é členy v termínu od 24. 6. do 27. 6.
2021 v Pohádkové usedlosti Lovětín v Jižních Čechách u Jindřichova Hradce. Vyrazili jsme v e čtv rtek
v 10 hodin od sokolovny Libeň autobusem v počtu 30 účastníků. Dobrá nálada byla hned od rána, protože
jsme se dlouho neviděli a těšili se na krásně prožitý společný víkend. První zastávka byla v Kamenici nad
Lipou, kde jsme měli skv ělého prův odce po malém soukromém pivov aru s ochutnávkou piva a dobrým
obědem. Pak jsme se prošli po zámeckém parku a po městečku a pokračov ali jsme dále v cestě. Během
víkendu jsme také navštívili město Slavonice se zajímavou přednáškou o architektuře a Humpolec s vtipnou
výstavou o neviditelné postavě Hliníka, který se přece odstěhoval do Humpolce.
I když v ětšina z nás Jindřichův Hradec zná, je tam stále něco zajímav ého – třeba v ýstav a gobelínů
nebo muzeum, kde probíhaly výstavy o životě Emy Destinové a kuchařském umění M. D. Rettigové. Také
jsme si nenechali ujít aquashow v hotelu Florian. Ale nev ozili jsme se jen autobusem, užili jsme si i jízdu
úzkokolejkou, procházku lesem nebo pěší výstup na zříceninu Orlík. A hlav ně jsme se v ěnovali i pohybu
– každé ráno jsme cvičili s Marcelkou, která se postarala i o pěší procházky, plavali jsme v bazénu, Petr
měl opět připraveny v tipné soutěže, hry… a i ráno nás překvapil zábavnou rozcvičkou. S Maruškou jsme
si zase krásně zatančili a všichni jsme společně strávili několik dnů v dobré náladě a výborném kolektivu.
Ubytování i stravování bylo jako vždy skvělé díky panu majiteli, počasí nám přálo a večery plné zábavy si
užili úplně všichni. Prostě Lenka s Petrem nám připravili krásný v íkend plný zážitků. Děkujeme.

za účastníky Marie Hamplová, T.J. Sokol Kampa

vršovičtí judiSté ZíSkali Medaile na MeZinárodníM turnaji
BudapeSt 34. kupa 2021
Další super v ýsledek v eze
16 v ršov ických judistů, kt eří
se spolu s trenéry vydali ve dnech
19. –20. 6. na tradiční turnaj
do maďarské Budapešti. Naši borci
se museli poprat nejen s nástrahami
cestování (nepojízdné auto Lukáše,
které odpadlo na 90. kilometru
a naši záv odnici museli čekat
3 hodiny na náhradní v ozidlo),
počasím, ale hlav ně se sv ými
soupeři. Z Maďarského „pekla“
v ybojov ali Vršov ičáci cel kové fantastické 4. místo, když získali
4 zlaté (Adam Kaleta, Lada
Vondráková, Anička Kroužková
a Jana Vachková), 1 stříbrnou (Jakub
Svoboda) a 2 bronzové medaile
(Alfréd Vlček a Ondra Lajčak).
Turnaje se zúčastnilo 13 států,
794 záv odníků ze 112 klubů.
Převzato z: https://judovrsovice.cz/mezinarodni-turnaj-budapest-34-kupa-2021/
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Moderní GyMnaStky Z t.j. Sokol karlín
Byly úSpěšné na diSney cup Brno 2021
Po oprav du dlouhé záv odní pauze se naše gymnastky v sobotu 19. června 2021 zúčastnily záv odu
Disney CUP v Brně a v edlo se jim přímo skvěle!
V kategorii Naděje starší 2009 získala Ilonka Žurbenko 1. místo v e v íceboji i v sestav ách s míčem a
kuželi. Margaritka Kochetkov a vybojovala 2. místo ve víceboji, 2. místo s kuželkama a 3. místo s míč em.
Bravo! ! ! V kategorii Naděje mladší 2011 získala Sofinka Giaramazisova 4. místo ve v íceboji, 2. místo za
sestavu se švihadlem a 3. místo za sestavu bez náčiní. Valinka Lidinská v ybojovala 7. místo ve víceboji a
parádní 1. místo v sestav ě se švihadlem. V kategorii Naděje mladší 2012 jsme měli početné a velmi
úspěšné zastoupení! Maiia Razumova vybojov ala 2. místo, Paulinka Máquina 5. místo, Adelinka Tkach 7.
místo a Helenka Fazekasov á 9. místo! V kategorii Naděje nejmladší 2013 ovládly závod naše Mia Máslo
a Karolinka Jalaletdinova. Bravo! !! V nejmladší kategorii Naděje nejmladší 2014 závodila i Polinka Kalupaeva,
která vybojovala 5. místo!
Gratulujeme našim nádherným dětem k jejich f antastickým úspěchům a mnohokrát děkujeme rodičům
i trenérům za jejich čas, lásku a pomoc!

Převzato z: https://mgkarlin.cz/udalosti/disney-cup-brno-2021/

HáZenkářky Z t.j. Sokol koByliSy ii Zakončily
SeZónu netradičně a ZíSkaly Medaile
O posledním červ nov ém v íkendu naše
Kobylky (Žluté borkyně) zakončily, jinak dost
“neakční” sezónu, turnajem v plážové házené.
Tři dny v písku si parádně užily a předváděly
opravdu už pěkné výkony. Nakonec si z turnaje
odnáší medaile za krásné druhé místo v kategorii
mladších žákyň. Gratulujeme!

Převzato z: https://www.facebook.com/pg/sokolkobylisy2/posts/
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noc Sokoloven v t.j. Sokol praHa vršovice 25. 6. 2021
V T.J. Sokol Praha Vršovice se konala Noc Sokoloven 25. 6. 2021. Od 19:00 hodin společně v ystoupily
cimbálov é muziky Kyčera a Trnka před sokolov nou na Vršovickém náměstí. Fotografie a v ideo z této
akce naleznete na https://ivooa.rajce.idnes.cz/25.06.2021_-_Noc_Sokoloven_v_T.J._Sokol_Praha_Vrsovice/. Video
je také na župním youtube kanálu v playlistu Činnost našich jednot a župy https://www.youtube.com/
watch?v=01Y5BKFHwgM.

Ivo Antušek, T.J. Sokol Praha Vršovice

noc Sokoloven v t.j. Sokol Satalice
Noc sokoloven proběhla 25. června 2021. Večerní cv ičení v tělocvičně využili hlavně rodiče s dětmi.
Galerii fotografií z akce si můžete prohlédnout zde: https://sokolsatalice.rajce.idnes.cz/Noc_sokoloven_2021/

převzato z: https://sokol-satalice.cz/noc-sokoloven-2021

šplH v Sokole praHa-liBeň
Memoriál Bedřicha Šupčíka Příbram
První závod letošní sezony vyšel na 27. ročník memoriálu Bedřicha Šupčíka v Příbrami 24. června. Za
Sokol Libeň nás z Prahy odjíždělo celkem 8. Na tento atraktiv ní závod jsme se jako každý rok moc těšili,
většina z naší šplhačské výprav y se ale připravovala a ladila f ormu na závod o týden později (14 metrů),
proto se neočekáv ali nějaké skvělé časy. Z tohoto omylu nás hned v yvedl Adam Novotný v dorostenecké
kategorii, kdy posledním pokusem zašplhal za neuvěřitelných 2.90 s a bral 1. místo! Na 6. a 7. místě se
shodným časem 4,56 s (osobní rekordy) se umístili oba rivalové Tomáš Ettel a Marek Novotný. Na deváté
pozici a s osobním rekordem se umístil Petr Kříž s časem 4,92 s. 13. příčku bral Viktor Šmejkal, kdy si
na svém premiérov ém závodě splnil sv ůj prvotní cíl, dostat se pod hranici 10 s.
V kategorii Muži na 8 metrů, v těžké konkurenci, která šplhala s časy pod 6 s, získal Patrik Valut v e
třetím pokusu bronzov ou medaili s časem 6,46 s. Davide Molinaro neměl ze dv ou pokusů ani jeden bez
chyb, a tak skončil až na 16. místě. Náš seniorský Vladimír Matouš se zatím lehce rozšplháv á, tím
pádem bral 19. místo s časem 13.73 s, určitě brzy znovu najde sv oji f ormu a bude útočit na hranici 1 0 s.
vedoucí šplhu Patrik Valut, T.J. Sokol Praha-Libeň
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Modřanský Tarzan
V sobotu 14. srpna se na Sofijském náměstí v Praze konal záv od Modřanský Tarzan. Minulý rok byl
závod kvůli opravám náměstí přesunutý do vnitřních prostor, ale letos už byla rekonstrukce hotová, takže
jsme si mohli užít šplh na zcela nové venkov ní konstrukci. Tento závod netradičně začal kategorií mužů,
ve které jsme měli tři záv odníky. Daniel Nov otný a Josef Kubišta měli nahlášený stejný očekávaný čas a
to 10,99 s, ale pod tento čas zašplhal pouze Josef. Nakonec si dal krásných 10,06 s a bral 15. místo ,
zatímco Daniel byl s časem 11,75 dev atenáctý. Patrik Valut, novopečený táta, skončil na čtv rté příčc e
s časem 6,63 s.
V kategorii dorostenců jsme měli za Libeň čtyři závodníky. Petr Kříž na prvním pokusu lehce zaváhal,
ale druhý se mu již povedl, a tak s časem 4,98 byl na 6. místě. Duel mezi Markem Nov otným a Tomášem
Ettelem nakonec vyhrál Marek, i přesto že dv a pokusy ze čtyř měl neplatné a celkov ě tak bral s časem
4,22 4. místo. Tomáš byl pátý a zašplhal si časem 4,38 nov ý osobní rekord. Poslední z dorostenců,
Adam (sám se nazýv ající legenda) Novotný si hned prvním pokusem a časem 2,96 s zajistil první místo,
takže si naše libeňská v ýprava z tohoto závodu odvezla jednu zlatou medaili.
Za oddíl šplhu Daniel Novotný, T.J. Sokol Praha-Libeň

Memoriál Jaroslava Gruncla a Jaroslava Nováka v Libčicích nad Vltavou
21. srpna jsme se zúčastnili v hojném počtu Memoriálu Jaroslava Gruncla a Jaroslava Nováka v Libčicích
nad Vltavou. Svoji závodní premiéru zde měla Radka Hofmanová, která mezi dorostenkami zašplhala 4,5
m za 11,82 s a získala tak pro naši jednotu stříbrnou medaili. V tréninku se jí zatím povedla zdolat jen
dvě lana, ale v Libčicích, povzbuzena závodní atmosférou, zdolala lano ve všech čtyřech pokusech.
V ženské katerogii na 4,5 m byly ženy celkem tři. Dominující královna lana Veronika Szabóová podle
očekávání vyhrála, za ní s nov ým osobním rekordem Jana Hurdálkov á a na třetí příčce se umístila naše
Markéta Kolářová s časem 7,81 s.
V Libčicích nad Vltav ou mají sv ou kategorii senioři (borci nad 40 let) a mezi nimi zdolal 8 m lano z a
14,58 s Vladimír Matouš. Vláďa s námi šplhá už delší čas, nedávno ale přešel pod naši jednotu. Za další
medaili, opět bronzov ou, ti milý bratře děkujeme!
V mužské kategorii na 8 m se mezi sebou utkali Josef Kubišta a Daniel Novotný. Daniel Novotný
zašplhal za 10,17 s, Josef Kubišta byl těsně za ním
s časem 10,18 s. Patrik Valut si spravil chuť po Modřanském
tarzanov i a s časem 6,20 s si odnesl domů stříbrnou
medaili!
Dorostenecká kategorie (4,5 m) začala překvapením,
kdy při každém pokusu prvního kola měl každý závodník
osobní rekord. Organizátoři pro jistotu přeměřili lano
a zjistili, že je o 3 cm níže než by mělo být! Že kluci
neztratili prvním pokusem síly se následně můžete
přesv ědčit: Tomáš Ettel skončil na 4. místě s časem
3,98 s hned za Markem Novotným, jenž se s osobním
rekordem 3,83 s hrdě postavil na krásné třetí místo.
Zlatým hřebem dne bylo zašplhání světového rekordu
2,62 s Adama Nov otného. Bral tedy zlato a zapsal
sebe, ale i naši jednotu na nějaký čas do historie.
Díky Adame!
Zleva: Vladimír Matouš, Markéta Kolářová, Josef Kubišta,
Patrik Valut (vzadu), Adam Novotný (vzadu), Radka Hofmanová,
Marek Novotný (vzadu), Daniel Novotný, Tomáš Ettel

Za oddíl šplhu Josef Kubišta, T.J. Sokol Praha-Libeň

Šutr Liberec
První zářijovou sobotu 4. 9. jsme vyrazili do lezeckého centra
Šutr v Liberci. Výprava to byla se sv ými 4 členy skromná, jelikož
několik šplhačů zběhlo a vydalo se na MČR v přetahu lanem, nicméně
i tak jsme slavili úspěch v několika kategoriích. Snad poprvé v historii
se stalo, že za ženské šplhalo více záv odnic než za dorostence –
holek se dostavilo celkem 7, kluci pouze 2. Z Libně se účastnily 2
slečny. Kristýna Bartošová skončila na 4. místě s časem 9,05 s. a
Markéta Kolářová s časem 8,11 s se postavila na bednu a brala bronz.
V dorostencích nás reprezentoval Adam Novotný, který získal zlato
s časem 2,88 s. Kratší lano mu nestačilo, a tak si mimo závod zašplhal
i na tom 8metrov ém. Posledním členem libeňské skv adry byl Patrik
Valut, který v mužské kategorii s časem 6,38 s bral stříbro.

Zleva: Patrik Valut, Markéta Kolářová, Adam Novotný
VZLET

Za všechny šplhače Markéta Kolářová, T.J. Sokol Praha-Libeň

18

VZLET - ČASOPIS SOKOLSKÉ ŽUPY JANA PODLIPNÉHO

HáZená Z t.j. Sokol praHa vršovice Měla SvéHo ZáStupce na juniorSkéM
MiStrovStví evropy v plážové HáZené v BulHarSké varně
Od 8. do 11. července 2021 se v bulharské
Varně konalo Juniorské Mistrovství Evropy
v plážové házené.
Také náš klub měl v posledních dnech
zastoupení na vrcholové akci. Marek Stoklasa
se zúčastnil juniorského mistrovství Evropy
plážové házené, kde český reprezentační
výběr hodně překvapil a vybojov al krásné
9. místo, za 5 výher a 2 velmi těsné prohry
s top týmy Evropy.
Gratulujeme nejem Markovi, ale celému
týmu.
S 9. místem spokojeni jsme, ale cítíme,
že jsme mohli být výš," hodnotí šampionát
Marek Stoklasa. Poslechněte si celý rozhovor:
https://www.facebook.com/294500904267254/
videos/294896079045256/

Převzato z: https://www.facebook.com/pg/
SokolVrsovice/posts/

šerMírna verSuS nová tělocvična pro Bojové Sporty v t.j. Sokol karlín
Tento prostor byl opravdu šermírnou. Jedním z odborů Sokola Karlín byl velmi prestižní Odbor šermu
a při stavbě sokolovny – byla postavena a budova zkolaudována za jediný rok v roce 1887– bylo již pamatováno
na šermíře a v suterénu budovy (okna jsou v úrovni chodníku), byl vybudován krásný klenutý prostor pouze
pro ně. Po druhé světov é v álce, kdy se v sokolov ně opět začalo cvičit, i když pod hlav ičkou ZRTV,
se žádný oddíl šermu neobnov il, prostor nebyl využíván a stal se odkladištěm všeho nepotřebného
Prostor jsme samozřejmě v yklidili a uklidili a v ybudovali zde sokolskou klubov nu, kde se odehráv aly
kromě pracovních akcí i v šechny oslavy a kulturní akce našich členů a jejich hostů. Ale pak ale přišel rok
2002 a s ním na Prahu velká voda. A hlavně Karlín byl hodně zaplavený. I naše šermírna byla až pod strop
plná vody. Tak členové Sokola natáhli rukavice a pracovní oděv a v celém suterénu, nejen v šermírně jsme
odstranili omítky, hasiči pomohli zapůjčením v ysoušečů a šermírna opět dál sloužila jako klubovna. Byli
jsme rádi, když se objev il zájemce o sportov ní v yužití šermírny a klubovna byla přebudována na další
tělocv ičnu, kde se cv ičil sebeobranný systém – Krav Maga. Bohužel tento oddíl skončil sv oji činnost
a krásně opravený prostor je možné znov a pronajmout.

Stará šermírna

Prostor pro bojová umění – po rekonstrukci
Ing. Zuzana Mathauserová, jednatelka T.J. Sokol Karlín
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olyMpijSký feStival tokio 2020
V době od 26. 7. a 3. 8. T.J. Sokol Praha Vršovice pod vedením olympionika Jaromíra Musila a trenérky
Daši Banszelov é zajišťov ali ukázky juda v Olympijském parku - pražské Stromovce.
Jejich vystoupení mělo mimořádný ohlas. Mimo ukázek judistických technik se věnovali potencionálním
zájemcům o judo a snažili se je pár technik naučit. (judo + cvičení související…) Současně si mohli po
krátkém průpravném cvičení chvatů hodit Jaromíra Musila na „čistá“ záda a užit si tak pocit judistic kého
vítězství. Pro naše judisty v době, kdy měli volno, zde byla možnost vyzkoušet si různé olympijské disciplíny.
Ukázalo se, že judisti mají v ynikající průpravu ve všech sportech a tam, kde se soutěžilo, tak patři li mezi
nejlepší.
Vyvrcholením všeho bylo přivítání olympijských vítězů z Tokia Lukáše Krpálka a Jiřího Prskavce, kteří
si vyzkoušeli judo s našimi mladými judisty na tatami. Někteří si mohli i Lukáše Krpálka hodit.

Jaroslav Banszel, předseda oddílu T.J. Sokol Praha Vršovice

Mažoretka Z t.j. Sokol vySočany vyBojovala titul na Mčr Sól a duí
V Ronově nad Doubravou vybojovala 24. 7. 2021 Vaneska (Senior A) titul I. Vicemistr České republiky.
Gratulujeme!
Převzato z: https://www.prazskemazoretky.cz/clanky/aktuality/

VZLET
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teniS v t.j. Sokol vySočany
Po dlouhé koronav irov é pauze se na jaře opět rozběhly tenisové soutěže u nás (ligy družstev i turnaje
jednotliv ců) i světov ý okruh ITF a ETA, kterých se zúčastňuje řada našich hráčů a hráček. Na domácí
scéně pro nás byla důležitá 2. liga dospělých (vloni 5.místo) a 1. liga dorostu, kterou jsme v loni v yhráli,
ale letos kvůli kolapsu 1. ČLTK na loňském MČR a pádu do dlouhodobé soutěže jsme neměli v ítězné
ambice a skončili na pěkném 3. místě. Zato liga dospělých se nám pov edla a zahráli jsme si f inále
a obsadili krásné 2. místo, když postup do 1.ligy byl po vyrov naném utkání proti SK HAMR na dosah.
V soutěžích jednotliv ců začala sezona úspěchem juniorů na turnaji A (top v ČR) v e Dvoře Králové,
kde naši hráči VEJŠICKÝ a NOVÁK obsadili ve dvouhře 2. a 3. místo a spolu vyhráli čtyřhru.
Na sv ětovém okruhu jsme sklidili 1. úspěch v rumunské Timisoaře, kde náš hráč O. VEJŠICKÝ prohrál
po tříhodinovém boji až v e f inále (ve čtvrtf inále v yřadil nasazenou jedničku, 250. hráče světa) a skončil
2. Zato ve čtyřhře s dalším našim hráčem P. PANÁČKEM v yhráli jako nenasazený pár celý turnaj
a získali titul.
Ještě lépe se zadařilo koncem červ ence v rakouské Vídni, kde na v elmi silně obsazeném turnaji
O. VEJŠICKÝ zvítězil ve dv ouhře a získal 1. titul v e dv ouhře na světovém okruhu ITF. K tomu pak ješt ě
přidal v srpnu po lehčím zranění ruky 2. místo ve čtyřhře na turnaji v slovenské Žilině.
Je třeba ještě zmínit titul přebornice ČOS, který získala na v elmi dobře obsazeném přeboru ČOS
juniorek (turnaj hrán jako cs ktg. B), pořádaném naší jednotou, naše hráčka K. ZÁMEČNÍKOVÁ.

Obr. č. 1 : A- Dvůr Králové: Debl W inner Vej šický-Novák, Obr. č. 2: Timisoara: 2. místo dvouhra Vej š ický,
Obr. č. 3 : Timisoara: Vejšický-Panáček, Obr. č. 4 : Přebor ČOS Zámečníkov á, Obr. č. 5 : Vídeň: W ien W inner
Vej šický
Tenisté z Vysočan

oddíl lakroSu v t.j. Sokol liBuš přijíMá nové členy
Chceš hrát lakros? Je ti 6 let a více? Přidej se k naší partě! Sportuj, bav se, uč se! Vybavení zapůjčíme!
Těšíme se na Tebe! Více informací na www.lakros-libus.cz. E-mail: lakros-libus@seznam.cz
Adresa: Lakros Libuš, T.J. Sokol Libuš a ZŠ Meteorologická, Libušská 294/129, 142 00 Praha - Libuš
převzato z: http://www.sokollibus.cz/
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letní příMěStSký táBor 2021 v t.j. Sokol praHa královSké vinoHrady
Od pondělí 23. srpna do pátku 27. srpna probíhal v tělocvičné jednotě Sokola Praha Královské Vinohrady
letní příměstský tábor. Zúčastnilo se ho 14 dětí ve věku od 7 do 14 let pod vedením čtyř cvičitelek. Náplní
příměstského tábora bylo zlepšení pohybových schopností dětí oddílu sportovní všestrannosti a obnovení
základů, které děti za uběhlý rok, kdy se necv ičilo, zapomněly. V průběhu celého týdne se cv ičilo
na akrobacii, kruzích, trampolíně, kladině, hrazdě, dámských a pánských bradlech. V úterý a v e čtvrtek
jsme v yužili náš bazén. Během tábora se děti sešly s naším vzdělav atelem Vladimírem Richterem.
Ve středu jsme se přesunuli na Kampu, kde jsme pro děti připravili orientační běh s otázkami. Následně
v e spolupráci s Ústřední školou ČOS jsme uspořádali praktické cv ičení první pomoci, které proběhlo
v prostorách Tyršova domu a Kampy. Děti si vyzkoušely dát první pomoc zraněným při autonehodě, akutní
resuscitaci na cvičných modelech, aplikov at EpiPen a zastav it tepenné i žilní krvácení. Celý den dět i
pracovaly v týmech pod vedením sv ých kapitánů – Terezky, Verunky, Vildy a Ondry.
Tábor jsme tradičně ukončili zmrzlinovými hody a těšíme se na setkání i s ostatními dětmi 6. září.

Eva Matoušková, T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady

letní Sportovní táBor SokolSké všeStrannoSti
Sokola praHa vršovice 14.–21. Srpna
V letošním roce jsme již podruhé v yužili pohostinnosti Sokola Turnov, v krásném prostředí Českého
Ráje. Děti se věnovaly především atletice a gymnastice, v yužili jsme i místní koupaliště. Plnili jsm e také
disciplíny Sokolského odznaku zdatnosti.
Akce se vydařila díky skvělé partě cvičenců a velkému nasazení všech cv ičitelů. Všichni se již těším e
na příští soustředění.

Dana Fischerová, náčelnice Sokolské všestrannosti

florBaliSti Ze Sokola král. vinoHrady účaStníci turnaje cZecH open
Czech Open je největší mezinárodní florbalový turnaj každoročně pořádaný v srpnu Praze. Letošní se
konal 5. až 8. 8. 2021. Pro holky bylo po v ýborných výkonech v e skupině konečnou stanicí čtv rtf inále,
mužské týmy ukončily svou pouť turnajem v 16-finále. Skv ěle zahráli nejen mladíci U19, kteří se mezi
muži rozhodně neztratili, ale i mix B/C a také spřátelená Torza - nejspíš jediný tým turnaje, na jehož
soupisce figurovali hráči narození v 60., 70., 80., 90. i “nultých” letech.
Převzato z: https://www.facebook.com/pg/SKVflorbal/posts/
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župní přeBor MužSké Složky SG v t.j. Sokol praHa vršovice
Dne 29. 6. 2021 se uskutečnil župní přebor mužské složky SG v e velkém sále sokolov ny T.J. Sokol
Praha Vršov ice. Soutěžilo se v prostných, kruzích, přeskoku a hrazdě v e dv ou kategoriích. Umístění
vršovických cvičenců je v tabulce.

navždy náS opuStil Br. fišer, dlouHoletý člen předSednictva naší župy
Dne 6. 8. 2021 nás ve věku 75 let náhle opustil starosta T.J. Sokol
Karlín a dlouholetý činovník Předsednictva Sokolské župy J. Podlipného,
bratr Josef Fišer.
Přišlo to nečekaně a stále nemůžeme uv ěřit, že už ho v íckrát
neuvidíme. Byl členem našeho Sokola od roku 1975. A velmi aktivním
členem. Cvičil ve všech sletových skladbách mužů, na všech gymnaestrádách,
nev adilo mu ani dělat si i trochu legraci sám ze sebe při různých
žertovných vystoupeních, která naši cvičenci předváděli při příležitosti
přehlídek, akademiích a podobně. Byl to opravdu dobrý kamarád,
ochotný vždy přispěchat na pomoc, nezkazil žádnou legraci, spíše
naopak, byl základní oporou každé sokolské činnosti, stejně tak jako
ve svém soukromém životě.
Starostou Sokola Karlín se stal roku 2001, to znamená, že 20 let
jsme se mohli spoléhat na dobré a bezproblémové vedení naší jednoty.
Pepo, budeš nám strašně chybět!
Čest jeho památce
převzato z: http://sokolkarlin.cz/2021/08/09/smutna-zprava/
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SoUTĚŽ
SokolSká oSMiSMěrka
Milé sestry a bratři, znov u Vám velice děkujeme za to, že jste se v hojném počtu zapojili do luštění
sokolské osmisměrky. Ze všech, kterým se to podařilo, vylosoval župní starosta br. Luděk Pokorný jednoho
výherce. Tím je sestra JAROSLAVA TŮMOVÁ z T.J. Sokol Říčany a Radošovice. Gratulujeme a zasíláme
do příslušné jednoty malý dárek.
Společně se správnými odpověďmi k nám do redakce doputoval také následující dotaz: zadáním otázky
č. 1 bylo najít jméno nejv ětší sokolov ny na sv ětě. Správ nou odpovědí mělo být Královské Vinohrady.
Jak je to ale s tou v elikostí? Jsou Vinohrady opravdu největší? A není v ětší jednota Brno I? Zeptali jsme
se vinohradského starosty, br. Jana B. Uhlíře, který nám potv rdil, že pokud jde o sokolovnu samotnou –
o budovu, jsou Královské Vinohrady největší. Děkujeme za tento dotaz!

SokolSký oBráZek
MIlí sokolíci, minule jsme uveřejnili osmisměrku pro dospělé sokoly, ale tentokrát máme něco pro vás!
Vaším úkolem je vybarvit obrázek od Johany Seemanové a poslat nám ho na adresu zahradkar@inbox.ru
s předmětem Vzlet – obrázek nejpozděj i do 20. říjn a. Nezapom eňte uv ést v aše jméno, věk
a jednotu. A také nezapomeňte správ ně v ybarv it sokolský znak. Víte, jaké má barv y? Zaslané obrázky
uv idíte na župním webu a ty nejpovedenější také v příštím čísle Vzletu.

Čtvrté číslo časopisu VZLET v roce 2021 připravili a redakčně upravili z dostupných materiálů Anna Jagošová,
Ivo Antušek a Vladimír Šilhán. Spolupráce – autoři jednotlivých příspěvků.
Redakční rada: Anna Jagošová – vedoucí redaktorka, Ivo Antušek, Anna Holanová, Vladimír Richter a Vladimír Šilhán
Tisk: vlastní – Sokolská župa Jana Podlipného
Sokolská župa Jana Podlipného, Vršovické nám. 111/2, 101 20 Praha 10
e-mail: zpodlipneho@volny.cz, tel. : 271 742 775, 724 999 069.
Chcete se podílet na obsahu Vzletu? Své příspěvky, informace, fotografie, plakáty či další materiály posílejte na tyto adresy:
Anna Jagošová anickajagosova@centrum.cz nebo Ivo Antušek zahradkar@inbox.ru
VZLET
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