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Naši milí čtenáři,
za uplynulých dvacet let "života" našeho Župního zpravodaje jste
zaznamenali, alespoň vy, pamětníci, několik změn v jeho formě - doufáme, že se
většinou jednalo o změny k lepšímu. Dnešním číslem dochází k další změně,
opouštíme naši úvodní pasáž "Víte, že...?".
Důvodů k tomuto kroku, jak to ostatně při všech změnách bývá, je hned
několik. Tím hlavním důvodem je ale podstatná změna v komunikaci župní
kanceláře s jednotami župy. Byly již překonány počáteční problémy, které
některé jednoty zpočátku měly s používáním elektronické komunikace,
a v současné době lze konstatovat, že župní kancelář již plně a se všemi
jednotami komunikuje přes internet. V takové situaci se ovšem všechny podstatné
informace k jednotám dostávají daleko rychleji, častěji a neztrácejí přitom
na aktuálnosti.
V důsledku toho župní kancelář již nemá potřebu jednotám cokoli sdělovat
prostřednictvím Župního zpravodaje.
Náš zpravodaj tak postupně ztratil svůj původní význam a stal se z něho
spíše prostředník mezi konkrétními činovníky, složkami župy (vzdělavatelský
odbor, náčelnictvo, odbor sportu) a jednotami, ale hlavně - je prostředím, kterého
mohou jednoty využít ke sdělování svých zkušeností, úspěchů, plánů apod.
Cesta ke zveřejňování vašich příspěvků do Župního zpravodaje se nemění tedy buď prostřednictvím župní kanceláře (zolomoucka@seznam.cz), ale možno i
přímou cestou do redakce (lubostou@seznam.cz).
Redakce Župního zpravodaje
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NÁČELNICTVO INFORMUJE
Jak dopadly akce PP na přelomu roku
(Martina Michalíková, župní vedoucí PP)
První z obou akcí, "Běžky nebo pěšky", dopadla již standardně - totiž tím
"pěšky". V soboru 27. prosince
2014 vůbec žádný sníh nebyl a na
úvodním kolečku u železniční
zastávky Hrubá Voda se nás sešlo
úctyhodných 70 účastníků. Jako
vždy většina členů jednot ČA SPV
nebo ČOS, ale i dalších našich
kamarádů, takzvaně "bezvyznání".
Tak velká skupina se
pochopitelně cestou různě štěpila,
přelévala, ale hlavní síla se na
vrcholu sešla, pořídila vrcholovou
fotografii se sokolem v kroji a sokolskou vlajkou, a - také již skoro tradičním silvestrovským přípitkem šampaňského (za to díky župnímu náčelníkovi, a možná
i někomu dalšímu). Během celodenních diskusí vyvstala jedna zásadní otázka:
Kdy vlastně tradice "Jedová" vznikla? Jak už to bývá, názory se lišily, takže
konečné "řešení" zbylo na nejstaršího z pamětníků, br. Touška. Ten - po
důkladném pročtení starých ročníků Župního zpravodaje a po dotazech u různých
dalších zasvěcených - došel k tomuto nejpravděpodobnějšímu závěru:
První přechod Nízkým Jeseníkem vyhlášený "Pepáckou komisí
Olomouc" pro jednoty ČA SPV a Sokola se uskutečnil
v prosinci 1996 (tenkrát pouze na běžkách, bez návštěvy
vrcholu Jedové), první akce s názvem "Běžky nebo
pěšky" se uskutečnila 30. 12. 1998 - to už s výstupem
"pěšáků" na Jedovou.
A pro úplnost ještě vzpomínka na "Novoroční
přejezdy Jeseníků". Tato akce byla, jako společná akce "Pepácké komise
Olomouc", vyhlášena poprvé na 1. ledna 1998. Kořeny těchto akcí ale sahají
hluboko do období totality, někdy do poloviny osmdesátých let minulého století.
Tehdy se poprvé uskutečnila takzvaná Jesenická magistrála. Jednalo se o třídenní
akci, která ovšem postupem let probíhala nejenom v Jeseníkách, ale
i v Beskydech či Orlických horách.
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Druhá letošní akce, uskutečněná
v sobotu 3. ledna 2015, proběhla
pro nedostatek sněhu rovněž jen za
účasti "pěšáků". Posléze jsme ale
konstatovali, že úsek konec
Petříkova - chata Paprsek byl
docela dobře sjízdný (na tenkém
zledovatělém povrchu byl malý
poprašek sněhu). Jak dokládá
fotografie úvodního kolečka, sešlo
se nás 18. Tato skupina se docela
držela pohromadě, všichni jsme
došli na Paprsek a před odjezdem
vlaku jsme se opět shromáždili v restauraci na Ramzové. Závěrečné
kolečko jsme pak utvořili večer na nástupišti hlavního nádraží ČD
v Olomouci.
Regionální župní závod v přírodě MS - ZZZ, POZVÁNKA
(Alena Opluštilová, Martina Michalíková - žup. vedoucí)
Datum:
Místo:
Prezence:
Zahájení:
Doprava:

Startovné:

sobota 25. 4. 2015
Olomouc-Sv. Kopeček, areál volejbalového hřiště T. J. Sokol
Olomouc-Sv.Kopeček.
8.45 –9.10 hod.
9.15 hod.
autobus MHD č. 11 (zast. Hl. nádraží ČD) 8.16, 8.31, 8.43; až na
konečnou zastávku k ZOO a pak ulicí U Ovčačky směrem na jih
(vpravo budou domky, vlevo parkoviště a les) na roh, kde se ulice
zatáčí vpravo; na rohu ulice areál hřiště, cca 250 m od zastávky
MHD).
30 Kč za účastníka – uhradí vedoucí výpravy při prezenci

Náplň soutěže: Závod dvoučlenných hlídek v běhu přírodním terénem,
s překonáváním překážek a plněním úkolů, např.: orientace, práce
s mapou, azimuty, hod na cíl, první pomoc, topoznačky, rostliny,
uzly, odhad vzdálenosti, součinnost členů hlídky atd. (blíže viz
propozice závodu).
Závod se koná za každého počasí !
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S sebou:

Ukončení:

Průkaz pojištěnce, tužka, obuv a oděv do přírody, pro případ deště
pláštěnka, náhradní oblečení, buzola, svačina, pití. Každý účastník
dostane drobné občerstvení. Pro závod doporučujeme dlouhé
kalhoty.
Podle počtu závodníků, předpoklad 13.00 hod. Odjezd autobus č. 11
- 13.03; 13.33; 13.48; 14.03…

Stanovené věkové kategorie pro tento závod
KATEGORIE:
Mladší žáci, žákyně II.
– rok nar. 2005 – 2004
Starší žáci, žákyně III.
– rok nar. 2003 – 2002
Starší žáci, žákyně IV.
– rok nar. 2001 – 2000
Dorostenci a dorostenky – rok nar. 1999 – 1997
Cvičitelé jsou odpovědni za to, že do soutěže přihlásí jen závodníky, kteří splňují
zdravotní předpoklady!
Krajské kolo Medvědí stezky se koná v sobotu
informace obdrží vítězné hlídky po závodu.

30. 5. 2015, bližší

Přebor ČOS ZZZ se koná 22. - 24. 5. 2015, postupují dvě nejúspěšnější
hlídky bez ohledu na pohlaví, přičemž bude dohodnuto, kteří tři členové budou
tvořit základní tříčlennou hlídku ZZZ a který se závodu zúčastní jako povinný
náhradník.
Pro vítězné hlídky jsou připraveny drobné dárky. Pokud i vy můžete přispět
nějakými suvenýry (např. reklamní předměty), prosím dejte vědět dopředu na
uvedené telefony.
Alena Opluštilová
regionální vedoucí CPP
728 544400
585208461 zaměstnání

Martina Michalíková
župní vedoucí PP
585315667 domů
585567/133 zaměstnání

Žádáme o zaslání návratky. Případné změny v den závodu jsou možné.
Děkujeme. (Návratku zašlete volnou formou - s uvedením T.J., věkové
kategorie, jména a příjmení členů hlídky a roku narození každého člena
hlídky.)
Na letošní župní kolo ZZZ budou přizvány i ostatní sokolské župy (a také
regiony ČA SPV) Olomouckého kraje. Proto organizátoři zpracovali propozice,
které tento závod podrobněji přiblíží i jednotám, které doposud ZZZ - MS
neznají. Naše župní kancelář už propozice sousedním župám a některým
jednotám rozeslala. Další zájemci si je mohou vyžádat u tajemnice župy.
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VZDĚLAVATEL INFORMUJE
Rok sokolské architektury 2015
(Vilém Klega, župní vzdělavatel)
Vedení ČOS vyhlásilo rok 2015 Rokem sokolské architektury. Podobně
jako v jiných předcházejících případech (např. Rok sokolské kultury) má na
celém území republiky i tento počin připomenout nám, sokolům, ale též celé
veřejnosti i vedoucím činitelům obcí, krajů a celého státu existenci a význam
našeho spolku pro český národ a stát.
Sokolovny jako objekty vlastněné sokolskými jednotami byly od
prvopočátku, od otevření první stavby toho druhu v roce 1863 (sokolovny Sokola
Pražského) postavené hlavně z osobních prostředků Jindřicha Fügnera,
střediskem nejen tělocvičné a sportovní činnosti, ale i místem, kde se konaly
kulturní, společenské a osvětové podniky sokolského vlasteneckého programu.
Zajišťovaly nezávislost sokolské jednoty, a také ji reprezentovaly. Není proto
divu, že zvláště větší jednoty ve větších místech považovaly jejich zbudování
nejen za pragmatickou záležitost, ale také za záležitost prestižní, za snahu mít
účelnou a výstavnou vlastní „střechu nad hlavou“. Proto architektonické stránce
věnovali sokolové velkou pozornost. Dnes mnoho z cca 1300 postavených
sokoloven představuje i z umělecko-historického pohledu stavby hodné
zvláštního zřetele.
Rok 2015, Rok sokolské architektury, má tuto skutečnost různými akcemi
připomenout. Stane se tak především prostřednictvím výstavek a výstav, ale
i přednášek a besed, prostřednictvím akcí typu Den otevřených dveří sokolovny
ve všech v úvahu připadajících místech. Bude tomu tak i u nás v naší župě. Její
vzdělavatelský odbor připravuje ve spolupráci se Státní vědeckou knihovnou
v Olomouci v jejich prostorách zvaných Galerie Biblio v Bezručově ulici na září
letošního roku výstavku, která fotografiemi i publikacemi představí sokolovny
jednot naší župy. Protože jsou stavby často z důvodů estetických dotvářeny
artefakty sochařské, reliéfní i malířské povahy, bude na ně na výstavce rovněž
pamatováno. To platí i o sochách, památnících, náhrobcích stojících samostatně
mimo sokolovny. To platí i o pamětních deskách na různých budovách.
Vedení Sokola je přesvědčeno, že Rok sokolské architektury bude dalším
počinem připomínajícím existenci a význam Sokola.
25. výročí obnovení Sokola na Olomoucku
(Vilém Klega, župní vzdělavatel)
Když se v listopadu 1989 konečně u nás rozložil komunistický režim
a otevřela se nám všem cesta ke svobodnému, demokratickému životu, umožnilo
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to také obnovit o národ a stát zasloužilý Sokol, řídící se humanitním,
vlasteneckým odkazem Tyršovým.
Ještě v listopadu začali na ústřední úrovni připravovat nejagilnější sokolové
ustavující sjezd Československé obce sokolské, který se pak uskutečnil 7. ledna
1990 ve Sjezdovém paláci na Pražském výstavišti. Účastnila se ho i desítka
sokolů a sokolek z Olomouce. Znovuobnovení ČOS znamenalo postupně se
zrychlující přechod bývalých sokolských jednot, začleněných komunistickým
režimem do Československého svazu tělesné výchovy, do ČOS. Ani sokolové na
Olomoucku nezůstali pozadu. Účastníci pražského sjezdu a další založili hned 10.
ledna 1990 Občanské fórum ČOS okresu Olomouc, jak k tomu sjezd vyzval. Toto
fórum pak uspořádalo 28. ledna ve Slovanském domě v Olomouci „Sraz sokolů
olomouckého okresu“. Účastnilo se ho cca 300 lidí. Sraz začal optimisticky,
kulturním programem, ale stěžejní část, rozprava, brzy nabrala vzrušeného
charakteru. Poukazování některých diskutujících na členství a funkcionářskou
činnost v komunistické straně a poplatnost komunistické ideologii těch
tělovýchovných pracovníků, kteří by se chtěli podílet na obnovování Tyršova
Sokola, vyvolalo pobouření. Přestože šlo o konstatování obecné a nikdo nebyl
výslovně jmenován, cítili se mnozí přítomní cvičitelé, cvičitelky, trenéři
a trenérky a činovníci jednot ČSTV uraženi, odešli z jednání a později bránili
obnovování sokolských jednot v místech, kde působili. Průběh srazu ukázal, jak
složité bude obnovení sokolského života, pravého sokolského ducha, poslání
Sokola lidmi oddanými demokratickým, humanitním, vlasteneckým Tyršovým
idejím. Ale zpěv státní hymny na závěr srazu však byl vyjádřením sokolského
optimismu.
Projevil se vytvořením „Přípravného výboru Sokola okresu Olomouc“ 25.
ledna. Tento výbor pak s velkým nasazením usiloval o ustavování sokolských
jednot v tehdejším olomouckém okresu. První jednotou, která se přihlásila
do ČOS, byla Tělocvičná jednota Sokol Olomouc-Černovír. Dne 27. února
proběhla ustavující schůze Sokola Olomouc, nejstarší a před únorovým převratem
v roce 1948 největší jednoty v olomoucké sokolské župě. Do konce roku 1990
však vstoupilo v olomouckém okresu do ČOS však jen 9 jednot s cca 1 000
členy! Tak úspěšně všude bránili členové ČSTV obnově Sokola. Až
v následujících letech se situace zlepšila. Dnes Sokolskou župu Olomouckou –
Smrčkovu rozprostírající se zhruba na území tehdejšího okresu Olomouc tvoří 34
jednot se 4.140 členy (dospělí, děti, mládež).
Přes řadu úspěchů sokolů naší župy ve všech oblastech tradiční sokolské
činnosti i po čtvrt století je nutno konstatovat, že před sokoly na Olomoucku stále
ještě leží dlouhá a nelehká cesta, aby bylo dosaženo aspoň částečně
srovnatelného postavení a významu Sokola s dobou před únorovým
komunistickým převratem v roce 1948.
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Připomněli jsme si 153. výročí vzniku Sokola
(Tomáš Labounek, župní praporečník)
Dne 14. února 2015 jsme se sešli u olomoucké sokolovny. I díky praporu
ČOS, který vlál ze sokolovny, bylo vidět, že tento den je slavnostní. Přesně
v 16:00 hodin sokolská praporečnická četa od sokolovny napochodovala
k pomníku br. Miroslava Tyrše. Bratr
Klega se sestrou Čajanovou položili
k pomníku kytici, bratr Hansman se
zhostil projevu o historii Sokola a na
závěr bratr Švanda zatroubil za všechny
padlé sokoly vojenskou večerku.
Po slavnostním aktu se někteří
vydali po místech, kde všude byly
olomoucké sokolovny.
Byli jsme velmi mile překvapeni,
že v bývalé sokolovně v Sokolské ulici
vznikla velmi útulná kavárna a je zde "opravdu cítit", že zde Sokol žil. Určitě to
stojí za návštěvu. Naší již třetí vzpomínkové akce se zúčastnilo osm krojovaných
sokolů, župní náčelník a náčelnice a několik dalších sokolů.

Z JEDNOT
Činnost Sokolského klubu T.J. Sokol Olomouc
(Vilém Klega, vzdělavatel jednoty)
Sokolský klub v nejstarší jednotě naší župy má dlouhou tradici. Začíná už
hned po obnovení Sokola Olomouc v únoru 1990 a po několika kratších
přestávkách trvá dodnes. Je formou kulturně společenské činnosti sokolských
seniorů jednoty. Je pravidelným, každoměsíčním jejich setkáváním (kromě
letních školních prázdnin a vánočního období), jehož náplní jsou přednášky
a besedy naukového obsahu, pietního vzpomínání i obyčejného přátelského
popovídání s kávou, čajem, zákuskem.
V roce 2014 se senioři setkali celkem osmkrát při průměrné účasti 12 - 13
přítomných. Dvakrát byla na pořadu témata historická. První bylo věnováno
budování československé armády v letech 1918 – 1939, druhé vzniku a významu
prvních dobrovolnických českých vojenských útvarů – České družině v Rusku
a Rotě Nazdar! ve Francii - hned na začátku 1. světové války, znamenajících
zahájení boje za obnovení samostatného českého státu, za jeho rozchod
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s Rakousko-Uherskem. Dvě besedy byly zeměpisného zaměření (o Islandu
a o cestě po sibiřské magistrále). V květnu uctili senioři naší jednoty oběti
protiněmeckého odboje za 2. světové války z řad členů Sokola Olomouc pietním
zavzpomínáním u pamětní desky instalované po válce v sokolovně. Jedno setkání
bylo věnováno činnosti našich krajanů – sokolů v zahraničí. Tradičním
programem jsou červnová posezení v restauraci U Macků na Svatém Kopečku.
Dlouhodobou tradici má rovněž poslední akce, setkání účastníků klubu s jubilanty
příslušného roku, tj. se členy jednoty slavícími své kulatiny a půlkulatiny,
počínaje sedmdesátníky. Setkání se vždy účastní starosta jednoty. Jubilantům
gratuluje, poděkuje jim za jejich práci pro Sokol a za věrnost sokolským idejím
a seznámí je s životem jednoty.
Okolo Křelova večer - tentokrát v jiném termínu
(Jindřich Dvořák, náčelník a cvičitel ml. žáků T.J. Sokol Křelov)
Jednou z mnoha tradičních akcí, které organizuje naše jednota, je i takzvané
"OKV", což znamená „Okolo Křelova večer”. Tato akce, která má již dlouholetou
tradici, bývá většinou v listopadu.
Jelikož se ale na podzim loňského roku v naší obci dokončovala kanalizace
a všechny cesty a chodníky byly "zdraví škodlivé", cvičitelé usoudili, že akci
v tradičním termínu nebudeme připravovat. Našli jsme nový termín, a to 2. 2.
2015, kdy už byly cesty i chodníky opravené a bezpečné.
Plakátem jsme pozvali naše cvičence, děti i rodiče na tuto akci. Děti dostaly
kousky dřívek, které buď podepsali anebo tam něco nakreslili. Tato dřívka potom
na stanovišti směnily za různé drobnosti. Dospěláci dostali větší dřívko a chtěli
jsme, aby nám napsali nějakou radu, myšlenku nebo doporučení. Záznamy na
dřívkách se na závěr četly a některé byly moc zajímavé.
Na letošním „OKV“ se sešlo 17 dětí a 10 dospělých. Dokonce dvě
maminky si trasu prošly s kočárky. Vyšlo nám počasí, takže účastníci byli
spokojeni a cvičitelé hodnotili akci jako zdařilou.
Všem patří dík za přípravu.
Mikulášský turnaj ve stolním tenise na Bělidlech
(Jakub Weingärtner, T. J. Sokol Olomouc-Bělidla)
Dne 13. 12. 2014 se ve vánoční atmosféře a s vůní svařeného vína konal
turnaj ve stolním tenise, který každoročně už osm let organizuje oddíl rekreačního
tenisu Sokola Olomouc-Bělidla.
Turnaj zahájila dvojice Petr Hroch - Petr Nesvadba a zápas vyhrál Petr
Nesvadba 2 : 0 na sety, čímž potvrdil roli favorita. I v dalších zápasech zkušenější
hráči potvrdili svoji formu a nepřipravili žádné větší překvapení. Přesto ale jedno
překvapení bylo, a to díky dvojici Jakub Weingärtner - Marek Nohál. Lepším byl
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Marek Nohál, který dopustil ztrátu jednoho setu a zápas ukončil nerozhodným
výsledkem 1 : 1.
Letošního turnaje se zúčastnilo celkem 17 hráčů rozdělených do tří skupin
a v každé skupině byl vždy jeden hráč, který se v předešlém roce umístil na
některém z prvních třech míst. Byli to tito sportovci: 1. místo - Petr Nesvadba, 2.
místo - Patrik Rábel a 3. místo - Tomáš Hanák. Turnaje se, kromě členů
pořádající jednoty Sokol Bělidla, zúčastnili také dva hosté ze Zlína, Vít Kobsinek
a Tomáš Kociňák, na pozvání našeho člena br. Jiřího Jančáře. Ti vážili dlouhou
80-ti kilometrovou cestu, aby zažili skvělou atmosféru a dobrou úroveň turnaje,
a, jak se na závěr vyjádřili, nelitovali toho.
Do finálových kol turnaje se propracovali bratři Nesvadba, Brož, Rábel,
Hanák, Hroch, Jančář, Čoupek a Nohál, a během osmifinálové skupiny
i čtvrtfinálových zápasů nedošlo k žádnému nečekanému vývoji. V prvním
semifinálovém zápase se pak utkali Petr Nesvadba a Patrik Rábel a zde již
překvapivě Patrik Rábel porazil loňského vítěze Petra Nesvadbu, poměrem 2:1.
V druhém utkání pak Jiří Jančář hladce postoupil přes Petra Hrocha poměrem 2:0.
Ovšem finále bylo napínavé, hned od začátku až do samého konce. Jiří
Jančář velice rychle odskočil soupeři Patriku Rábelovi vítězstvím dvou setů
v řadě, čímž se ujal vedení 2-0. Turnaj se ovšem hraje na tři vítězné sety, tak br.
Jančářovi zbýval ještě jeden, ale br. Rábel využil malé Jirkovo zaváhání
a v následujících setech srovnal na 2:2. Poslední set byl nejnapínavější vůbec za
poslední roky. Díky odhodlanosti a pevným nervům br. Jančář vyhrál třetí set,
čímž se stal vítězem pro rok 2014. O třetí místo hrála dvojice Hroch a loňský
vítěz Nesvadba, který nakonec získal bronz a nepopulární "bramborová medaile"
zůstala Hrochovi.
Hrála se, u nás také již tradiční, cena útěchy, do níž se probojovali ti, kteří
se s formou letos moc nepotkali a skončili na posledních místech v tabulkách.
Cenu útěchy získal Vojta Kuba, který porazil Ondru Novotného.
Celý turnaj probíhal v klidné a příjemné atmosféře. Hráči si ověřili své
schopnosti a dovednosti v krásné sportovní disciplíně jako je stolní tenis. Všichni
doufáme, že v příštím
ročníku se opět sejdeme
v hojném počtu jako letos.
Na závěr ještě jednou medailová umístění na
letošním mikulášském turnaji tenistů ve stolním tenise: 1. Jiří Jančář
2. Patrik Rábel
3. Petr Nesvadba.
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Mikulášská nadílka v křelovské Sokolovně
(Kateřina Špundová, náčelnice T.J. Sokol Křelov)
Dne 4. 12. 2014 se konala akce, která
má velice dlouhou tradici, je velice
oblíbená jak mezi dětmi, tak mezi
rodiči a prarodiči - a to Mikulášská
besídka. Celý večer uváděl již
osvědčený řečník Jindra Dvořák
a s ním Katka Špundová. Můžeme
tedy říci, že besídkou provázela
dvojice náčelníků Sokola Křelov.
Cvičitelé si s dětmi připravili krátká
vystoupení jako ukázku svých
cvičebních hodin. Jako první vystoupilo nejmladší žactvo pod vedením Zdeňky
Špundové a Marty Haderkové (nová posila v řadách cvičitelů, čímž jí moc
děkujeme). Nejmladší žactvo předvedlo, co se koná doma vždy před spaním, to je
vždycky mnoho práce a do postele se nikomu nechce.
Druzí vystoupili mladší a starší žáci, které vede Jindra Dvořák s Pavlem
Hájkem. Připravili si číslo, které mělo název Výroční zpráva o činnosti tělocvičné
jednoty Sokola Křelov. Představili celý Výbor, všechny cvičitele a akce, které
Sokol připravuje po celý rok.
Jako třetí přišly na řadu ženy, kterým
říkáme Kmotřenky. Scénku nazvaly: Když
přijdete do let. S tímto názvem já osobně
nesouhlasím, protože Naše Kmotřenky jsou
v Sokole velice aktivní a pomáhají nám
s přípravou akcí, takže bych jejich věk
vůbec nezmiňovala.
Čtvrté vystoupily mladší a starší žačky,
které vede Katka Špundová s Terkou
Bernatíkovou. Vystoupily s gymnastikou na koberci, která je sice méně oblíbená,
ale žačky to pojaly humorným způsobem, a tudíž se u toho bavily.
Páté představení patřilo Zumbě, kterou vede Jana Pelclová. Vystoupení
bylo velice zdařilé, protože nejednomu divákovi pohupovala nožka do rytmu.
Říká se „to nejlepší nakonec“, a tak vystoupili muži. Jejich vystoupení bývá
vždy velice dobře připravené a hlavně humorné! Neviděla jsem v publiku
jediného diváka, který se alespoň jednou nezasmál. Bylo to pokračování z loňska,
kdy skákali přes kozu, a tudíž přišlo v návaznosti na tuto událost vystoupení
z rehabilitačního studia.
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Po tomto vystoupení přišel
čas na zavolání Mikuláše. V tu
chvíli byli v pozoru všechny děti,
hlavně ty zlobivé! Nakonec vše
dopadlo dobře a Mikuláš přišel sice
i s čertem, ale toho usměrňoval
krásný anděl. Žádné dítě tudíž
nepřišlo k úhoně. Naopak! Rozdalo
se tolik dárků, až se divím, že
z toho děti nebolely zuby.
Memoriál Josefa Musila.
(Vojtěch Smolák, trenér zápasu T. J. Sokol Olomouc
Již 26. ročník Memoriálu J. Musila uspořádali v sobotu 28. února 2015 zápasníci
olomouckého Sokola na počest zakladatele svého oddílu a nestora olomouckého
zápasu.
V tělocvičně
T.J.
Sokol
Olomouc si dalo dostaveníčko 105
nejmladších
adeptů
tohoto
krásného sportu ze 14 oddílů
z Čech, Moravy a Slovenska.
K vidění byly jak krásné boje již
zkušenějších borců, tak i řekněme
ještě poněkud neohrabaná, ale o nic
méně
bojovná utkání úplných
začátečníků. Pořadatelé zvládli
organizaci tradičně dobře a dobrou
práci s mládeží potvrdili domácí závodníci těmito výsledky:
Jakub Zacpal – 2. do 26 kg, Marek Drábek – 2. do 30 kg, Martin Drábek – 3. do
32 kg, Kevin Tóth -1. do 50 kg, Karel Šťastný - 2. do 58 kg, Jan Balus - 1. do 62
kg, Jakub Richter - 1. do 70 kg a Nicolas Tóth - 1. do 85 kg.
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RŮZNÉ
Milan Frydecký – pětaosmdesátník
(Výbor T.J. Sokol Olomouc-Nové Sady)
Dne 10. dubna tohoto roku se dožívá 85
let cvičitel a činovník Sokola Olomouc Nové
Sady – bratr Milan Frydecký.
Do Sokola ho přivedl jeho strýc – župní
náčelník Rudolf Paňák, když mu byly 3 roky,
a od té doby, pokud Sokol existoval, byl jeho
členem. Od roku 1945 až do dneška je členem
sokolské jednoty Olomouc-Nové Sady. Po celou
dobu se věnoval sokolské všestrannosti, atletice,
gymnastice a organizoval letní a zimní tábory.
V roce 1948 reprezentoval naši župu jako
dorostenec v branném závodě.
Tělovýchově zůstal věrný i ve svém
povolání jako odborný učitel tělesné výchovy
v kombinaci s českým jazykem a svou odbornost uplatňoval i po stránce
metodické a motivační. Dovedl mimořádně nadchnout mládež, měl výborné
organizační schopnosti.
Po obnovení Sokola v roce 1990 pracoval jako župní náčelník a vedoucí
cvičitelského sboru mužů, byl členem předsednictva župy, členem náčelnictva
župy a od roku 1998 až do roku 2013 starostou naší jednoty. Má velkou zásluhu
na zdárném ukončení restitučního sporu a poté také na dokončení opravy zničené
sokolovny, která dnes patří mezi nejlépe vybavené a využívané v naší župě.
Účastnil se všech tří sletů (od r. 1948) jako cvičitel, cvičenec a vedoucí
župní výpravy. V roce 1992 byl jako cvičenec členem výpravy ČOS v Torontu.





Za svou celoživotní práci v tělovýchově obdržel řadu morálních ocenění
v roce 1993 Cenu fair play
v roce 1995 Čestné uznání hejtmana Olomouckého kraje
v roce 2000 Stříbrnou medaili ČOS
v roce 2009 Stříbrnou pamětní medaili ČOS ke 100. výročí M. Tyrše
Do dnešního dne pracuje v naší jednotě jako cvičitel a člen výboru.
Přejeme Ti upřímně do dalších let hodně zdraví, síly a chuti do další práce.
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Jana Skácelová a Zlatý Ámos
(Luboš Toušek, člen redakční rady ŽZ)
Anketu Zlatý Ámos jsem nikdy moc
nesledoval, a kdyby nebylo náhody, ani dnes
by tomu nebylo jinak. A už vůbec by mne
nenapadlo, že poslední ročník, který se právě
blíží ke svému vyvrcholení, si zaslouží
zmínku i v našem Župním zpravodaji.
Jenomže - náhody jsou od toho, aby sem tam
někdy zapracovaly, a v tomto případě se
zase jednou tak stalo ...
Asi před měsícem jsem se dozvěděl, že v regionálním televizním vysílání se
objevila naše redaktorka, sestra Jana Skácelová, a to jako vítězka krajského kola
ankety Zlatý Ámos. A protože na mé bezprostřední naléhání, co že to vlastně
obnáší, a jak to, že o tom nic nevím, a proč se mi sama nepochlubila, Jana se
svou příslovečnou skromností více méně mlčela, nezbylo mi, než se dopídit
přesnějších informací jinou cestou.
Ač nejsem moc zdatný v brouzdání po internetu, přece jen se výsledek
dostavil: "Zlatý Ámos" je anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky a ve
školním roce 2014/2015 probíhá již 21. ročník. Organizátorem akce je nestátní
a nezávislé sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura, jejímž
prostřednictvím mohou žáci škol do ankety přihlašovat své nejoblíbenější učitele.
Cesta od prvního návrhu až ke konečnému vyhodnocení je poměrně složitá, žáci
musí napsat charakteristiku svého kandidáta, uvést nějaké příhody, jimiž svůj
návrh dokreslí a podpoří, a hlavně, nakonec musí o dalším osudu kandidátů
rozhodnout odborná porota. Přitom se jedná vlastně o postup ze základního kola
přes kola regionální, krajská až do finále - kola celostátního. Tedy, je to jistým
způsobem obdobné, jako jsme my sokolové zvyklí ze sportovních postupových
soutěží.
Ses. Skácelová, kterou do ankety Zlatý Ámos přihlásili její žáci ze Střední
školy technické a obchodní v Olomouci Kosinově ulici, se stala letos Zlatou
Ámoskou Olomouckého kraje. Ve stručné charakteristice žáci mimo jiné uváděli,
že je energická, milá, laskavá, vstřícná, v jejích hodinách je veselo a přitom
kázeň; prostě že je "sluncem naší školy"... Že by to tak trochu souviselo s jejím
sokolským životem, kterému se ses. Skácelová věnuje stejně obětavě jako své
profesionální práci - učitelství českého jazyka a literatury?
I když jsi, Jano, do finále soutěže nepostoupila, nejenom za sebe, ale
i jménem početné skupiny Tvých přátel a známých, Ti ze srdce přeji mimořádný
úspěch, který v těchto dnech prožíváš. Upřímně gratuluji a přeji Ti, ať je pro Tebe
stále tvá práce posláním, radostí a štěstím, jak je tomu doposud.
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Vzpomínáme
V neděli 18. ledna 2015 se uzavřel ve věku
nedožitých 82 let život dlouholeté sokolnice tělocvičné jednoty Sokol Olomouc sestry Heleny
Neškodové.
V srpnu 1994, kdy byla v rámci restituce
jednotě konečně vrácena její sokolovna, se spolu
se svým manželem ujala péče o rozsáhlou,
dosavadním uživatelem zanedbanou budovu
a o její pravidelný provoz. A jak bývalo zvykem,
také zde bydleli.
Nelehké povinnosti plnila ses. Neškodová obětavě, svědomitě
a s přátelským přístupem ke všem cvičencům. Nelze také zapomenout na
mimořádné nasazení její a jejího manžela Františka Neškody při
likvidaci škod po nebývalé záplavě Olomouce v červenci 1997, která
tehdy zastihla velkou část města, také sokolovnu stojící na břehu
vylitého Mlýnského potoka. Práci sokolnice vykonávala ses. Neškodová
až do roku 2006. Vždy ve všech situacích projevovala sokolskou
oddanost našemu spolku, měla vždy na mysli jeho zájmy a potřeby. Byla
neocenitelnou pomocnicí celému vedení Sokola Olomouc v nelehkém
prvém desetiletí po vrácení sokolovny obnovené jednotě.
Zástupci vedení jednoty se zúčastnili posledního rozloučení
se sestrou Neškodovou v olomouckém krematoriu v pondělí 26. ledna.
Položili k rakvi smuteční kytici a v duchu vděčně zavzpomínali na její
obětavost a dobrosrdečnost. Svoji účast a díky za její práci vyslovili
i členům její rodiny.

Vilém Klega,
vzdělavatel T.J. Sokol Olomouc
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Česká obec sokolská se věnuje výchově harmonické
osobnosti po stránce tělesné i duchovní a klade přitom
důraz na stránku mravní. Cílem je zdraví a prostředkem je
sokolská všestrannost se širokou nabídkou sportů.
Sokolskou myšlenku nabízí ve prospěch naší demokratické
společnosti i k mezinárodní spolupráci.
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