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ÚVODNÍK

Milé členky, milí členové, sestry a bratři,
dovolíme si v úvodníku covidového vydání Zpráv Sokola Libeň kus osobního pohledu:
„Vláda je neschopná, doba je zlá,“ chtělo by se zhodnotit dnešní dny. Na druhou stranu,
když člověk dnes (na Valentýna) vyhlédnul z okna, nebo ještě lépe vyšel ven, tak zle
nebylo – bylo přímo nádherně.
Kolem Vánoc se covid prohnal i našimi cvičitelskými řadami a mnozí z nás mohou
dosvědčit, že to opravdu není „chřipečka“. Proto se nechystáme do žádných „hurá“ akcí
s koncem nouzového stavu, ale ač se i nadále budeme snažit nabídnout co nejpestřejší
paletu činností, budeme se současně snažit ctít ducha proticovidových opatření.
Misí Sokola je „vést Čechy k pohybu a společné aktivitě“. Zní to trochu škrobeně, ale je
to výstižné. Sokol není jen sportovní kroužek. Sokol je hlavně komunita – parta přátel
napříč věkovými kategoriemi, kteří se rádi vidí a dělají něco společně a jen proto, že je
to baví a že to má smysl.
Za normálních okolností je to něco společné cvičení, výlety nebo společenské akce.
To něco může být KorOrientační běh, jehož účastníci zvládli od jara najít přes 100 QR
kódů (víc než Sokolských keší republice) a uběhnout nebo ujít maraton (to je přes 42
km – to není málo).
To něco může být čas strávený štukováním kanceláře, kterou by chtěla jednota
pronajmout, anebo jen vyjížďka na běžkách podél Rokytky.
Akademie loni nebyla, Šibřinky letos nebudou, ale za KorOrienťák jsme Zuzku, Janu a
Slívu nominovali na cenu Sokol roku. Podařilo se získat nové nájemce do všech
prázdných prostor sokolovny a jezdit na běžkách po Praze nebo bruslit na pražských
rybnících je vzácnost, která není každý rok, a proto doufám, že jste si ji užili.
Ve Zprávách, které držíte v ruce, najdete shrnutí uplynulého podzimu a nejistý výhled
na jaro. Samotného mě překvapilo, kolik se toho vlastně i přes totální paralýzu cvičení
událo a podařilo zorganizovat. Velký dík za to patří zejména našim cvičitelkám a
cvičitelům.
Říká se, že kam nechodí slunce, tam chodí lékař, ale ono to platí i obráceně: kam chodí
slunce, nemusí lékař. V létě jsme si vyzkoušeli, že viru slunce a teplo nesvědčí. Věřme,
že to bude stejně i letos a na podzim už snad budeme všichni proočkovaní, abychom se
mohli vrátit k sokolské činnosti tak, jak jsme na ni zvyklí.

Hodně zdraví a hodně sil Vám přejí Jan Přech „Řek“ a Vít Jakoubek „Vítek“
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SOKOL LIBEŇ V DOBĚ KORONAVIROVÉ
KOMENTOVANÝ PŘEHLED DĚNÍ OD BR. MÍSTONÁČELNÍKA
ELOKOS MÉKSŇEBIL V ÍNĚD ÍNMIZDOP BENA ŮLÍDDO A ŮKÍNVONIČ YVÁRPZ

V půlce září byly vydány Zprávy s bohatou nabídkou akcí na celý cvičební rok, ovšem
celé to bylo poněkud jinak. V září začalo cvičení žáků skoro v běžných kolejích.
Družstva sice cvičila samostatně, ale vnější okolnosti neměly vliv na počet cvičících. V
září jsme na tom byli ještě o fous lépe než v roce 2019. Zapsáno bylo 119 cvičenců (60
mladších žáků, 35 starších, 9 dorostenců a 15 cvičitelů) a průměr docházky byl rovných
60 (25 mladších, 21 starších a 14 dorostenců a cvičitelů).
Za tři říjnové hodiny stihlo přijít 93 cvičenců a průměr byl ještě o kousek lepší než v
září – 60,83.
Zbytek října a celý listopad pak byla sokolovna pro cvičení zcela uzavřena.
Zrušeno bylo Plavání starostů, župní sraz cvičitelů, Župní akademie a nebyl ani Rychlý
šplhoun. Vrchol podzimní činnosti, tělocvičná Akademie naší jednoty, byla zatím
přesunuta na neurčito.

Běh strmý do Zámeckého vrchu ve znamení čtyř rekordů
24. září proběhl mírně upraveným způsobem 20. ročník Běhu
strmého do Zámeckého vrchu. Abychom zamezili zbytečnému
shromažďování, každý si pouze odběhl a šel domů. Výsledky se
hned večer objevily na našich internetových stránkách. Účast
byla rekordních 194 běžců, padly rekordy ve 4 kategoriích a
absolutně nejlepší čas v historii odolal o pouhé dvě desetiny
vteřiny.

Malá Noc sokoloven
25. září pak proběhla akce Noc sokoloven. Program byl skromný s ohledem na opatření:
uskutečnila se výstava pokladů z archivu ve Filipově síni, v sokolovně byla připravena
hledací hra s tajenkou a úspěch mělo cvičení mužů a Skipping Boys. Došlo i na již
tradiční návštěvy katakomb a pro zájemce individuální prohlídky s průvodci. Celkem
dorazilo asi 60 lidí.

Památný den sokolstva
Ve čtvrtek 8. října proběhla během hodiny staršího žactva akce
Památný den sokolstva. Celkových asi 100 účastníků bylo
rozděleno do 14 skupin a každá si dle itineráře připraveného
ses. vzdělavatelkou Ankou Holanovou prošla pamětní desky
libeňských (sokolských) hrdinů, kteří zaplatili životem za
atentát na Reinharda Heydricha. U pamětních desek byly
zapáleny svíčky a položeny květiny. Na závěr účastníci poslali
po Rokytce lodičky se svíčkou za tyto hrdiny.

A tím vlastně obvyklý podzimní program skončil. Od pátku 9. října vláda uzavřela vnitřní
sportoviště a zakázala jakoukoli organizovanou činnost pro děti od 6 do 18 let.
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Činnost jednoty se zcela nezastavila ani v době největších denních přírůstků
Náčelník a náčelnice připravili několik videí se cvičením (Cvičí Telka), oddíl Aerobiku
udržoval distanční hodiny, Káňata s Veverkami měly virtuální schůzky, Jilmáci měli
každotýdenní úkoly, znovu se rozběhl KorOrienťák a výbor jednoty se scházel přes
videokonference. Více si přečtěte v samostatných článcích (pozn. edit.).

Předvánoční uvolnění a Mikuláš
Když počty nakažených spadly na cca 4 500 denně, přišla vláda s rozvolněním opatření
(na vnitřním sportovišti bylo povoleno 10 lidí, venku až 50). To nám přišlo vhod, neboť
jsme připravovali Mikuláše pro naše nejmenší. Zvolili jsme mimořádně venkovní
provedení po jednotlivých rodinách. Krátká opičí dráha přivedla malé sokolíky až před
Mikuláše s andělem za přihlížení čertů. Za básničku jsme dětem rozdali něco přes 110
mikulášských balíčků, tradičně v ručně šitých pytlících od našich sester. Sněhový
poprašek, podvečerní šero a světýlka přidaly akci na atmosféře.
Od pondělí 7. prosince byla sokolovna otevřena pro malé oddíly do 10 lidí. Žáci chodili
na venkovní cvičební vycházky (opět po jednotlivých družstvech) do okolí sokolovny –
za 4 hodiny před dalším uzavřením (od pátku 18. 12. se vnitřní sportoviště opět
uzavřela) stihlo přijít 61 cvičenců a průměr byl 31,25.
Také jsme stihli vánoční nadílky všech 3 turistických oddílů – sice jen venku na zahradě
sokolovny, ale přece a náhradou za vánoční loutkové představení jsme rozeslali alespoň
odkaz na vánoční loutkovou pohádku.

Brigáda
V sobotu 5. prosince náčelník uspořádal přesunutou brigádu. Přišlo 30 lidí, kteří se
rozdělili o odvoz věcí do sběrného dvora, vykopání pařezu akátu před kostelem (akát je
zatraceně odolná potvora, a když jej jen pokácíte, vesele bují dál), strhání koberců v
kanceláři po Direktě, vytření podlahy v místnosti pro Nautis po rekonstrukci, úklid dílny,
posilovny a obou nářaďoven, zřízení skladu pro potřeby na přetah lanem u zadního
vchodu, oprava obložení sálu, úklid kolem sokolovny, montáž truhlíků na prokapávající
vodu pod vikýře na půdě nad sálem, kontrola kování dveří a krytů noh nářadí,
odstranění nátěrů z mramorového obložení ve vstupní hale atd.
Po Novém roce je sokolovna stále pro cvičení uzavřena. Byl zrušen Silvestr cvičitelů,
nácvik žáků na závody... Memoriál Jana Vorla je předběžně přesunut na letní prázdniny
a Šibřinky plánované na 13. března už zbývá jen oficiálně zrušit.
Další dění se nyní už ani neodvažujeme předjímat.
Ale konečně máme (k Vánocům 2020) videozáznam z Akademie 2019! Je na našich
stránkách a na YouTube!
Jiří Novák, místonáčelník a starosta
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STRUČNĚ OD NÁČELNICE

Nazdar Vám všem v této složité době.
I námi cuká netrpělivost, kdy se už konečně dočkáme návratu na značky, do tělocvičny
nebo alespoň sportovních aktivit na dvoře. Nevypadá to zatím příliš optimisticky. Přesto
nezoufejme, udržujme svého ducha i tělesnou schránku fit a snad právě společnou
silou, disciplínou a trpělivostí dosáhneme veselejších zítřků :-) .
Co se stalo od léta?
V září jsme zahájili běžnou činností, ovšem v upraveném režimu, více venku než uvnitř.
Skupiny jsme postupně zmenšovali, ovšem naše snahy pak byly vyhlášením různých
pravidel utnuty. Pokračovali jsme alespoň zveřejňováním tipů na sportovní činnost a
různé výlety po Praze na naší sokolské facebookové stránce.
Proběhla další kola KorOrienťáku (podrobnosti viz samostatný článek, pozn. edit.) a v
listopadu jste si mohli zacvičit s Cvičí Telkou (podrobnosti také v samostatném článku,
pozn. edit.). V prosinci pak Dubina během krátkého rozvolnění připravila sportovní
vycházky pro žákyně. Anka s Čačou pak chystají pódiovou skladbu Babeta pro Sokolské
Brno na příští rok. Na našem YouTube videokanále můžete stále najít jak videa Cvičí
Telky, tak hodiny kondičního posilování a aerobiku od Vládi. Další cvičitelé připravují
krátké tipy na domácí činnosti, turistické oddíly oživují kontakt on-line.
Všichni se ale těšíme na to opravdové živé cvičení, setkávání v šatně a tělocvičnu plnou
dětí. Děkujeme Vám za podporu a snad brzy naviděnou.
Alena Krásová – Ája

PĚTIMINUTOVKA FILOZOFIE OD NÁČELNÍKA
Před rokem jsem sem psal optimisticky, jak všem ukážem, zač jsou toho sokolové
dvacátých let. Že ten rok nejlíp nezačal, nepokračoval ani neskončil, nemá smysl
rozepisovat. Mám velikou radost z toho, že tvrdé jádro jednoty aktivně cvičí. Mám
radost z toho, že se některé oddíly potkávají aspoň na dálku a že někteří úspěšně bojují
míčem proti trudomyslnosti. Je inspirující, jaké cesty a způsoby dokážou při
překážkách někteří okolo nás najít. Jsem rád za bratrské svědomí a kázání, kterého se
mi dostane, kdykoli maličko zaváhám v disciplíně. Jsem moc rád, že jsme zodpovědní i
přes drobné chybičky.
Přesto, že se zdá, že je život trošku bržděn, nestojí. Máme před sebou pořád spoustu
životních příležitostí a těch se musíme držet. Pokud by se například letos uskutečnil
Memoriál Jana Vorla, asi bychom si neužili bruslení na ledě. Konečně máme čas číst a
uklidit si, máme spoustu času vymýšlet si, co ještě vyvedeme.
Asi každý, kdo čte tohle psaní, přišel alespoň o jednu hodinu týdně, kterou trávil v
sokolovně. Je to taková naše svatá hodinka, kdy máme čas na sebe a na ostatní, kdy se
radujeme, přeme, smějem se i bručíme. Nenechme si ji vzít. Svůj čas pro Sokol
nesmíme zabít na pohovce nebo nákupem. Je potřeba si svou rutinu a svátost, kterou
je například pro mě úterý večer, nechat pro sebe. V tu hodinu se ozvi někomu ze sester
a bratrů, zacvič si, využij příležitost pro nějakou novou skopičinu. Nenechme si svůj čas
pro Sokol vzít a nezabijme si ho. Určitě ho budem jednou zase trávit tak jako dřív.
Josef Kubišta
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POHLED NA DĚNÍ V JEDNOTĚ (NECVIČEBNÍMA)
OČIMA BR. STAROSTY
ELOKOS MÉKSŇEBIL V ÍNĚD ÍNMIZDOP BENA ŮLÍDDO A ŮKÍNVONIČ YVÁRPZ

Sokol není pouze cvičení, i když ze strany cvičenců a cvičitelů je to to úplně
nejpodstatnější. Ovšem naše jednota vlastní sokolovnu, a tedy ze strany výboru jednoty
a starosty se to pak jeví trochu jinak. Přidám tedy několik odstavců také z tohoto
necvičebního pohledu.
Jedním z pilířů rozpočtu jednoty jsou příjmy z nájmů nebytových prostor. Co jsme tedy
řešili? Už po jarním uzavření sokolovny se několik cvičitelů pod vedením našeho
náčelníka pustilo do úprav volné místnosti v přízemí budovy, o kterou projevil zájem
jeden z našich nájemců, školka Nautis. Došlo na přeštukování stěn, firma provedla
sádrokartonový podhled, byla namontována nová světla, byla natřena vnitřní křídla
oken, byly namontovány a natřeny dvoje nové dveře, nalakovány radiátory, opraveny
mříže v oknech, instalován vodoměr a upraveny elektrické rozvody. A v těchto dnech je
po více než roce místnost předávána do nájmu.
Stejně dlouhý rok byla prázdná také kancelář v 1. patře sokolovny. Během října se
podařilo najít nájemce. Místnost tedy byla vyklizena, vybílena, položen nový koberec a
zavedeno nové internetové připojení. Od 15. 1. 2021 je tak místnost pronajata spolku
Gulag. Velkou část práce na obou místnostech odvedli právě cvičitelé pod vedením br.
náčelníka.
Od podzimu 2019 jsme též řešili problém s ordinacemi v severním přízemním traktu
sokolovny. Firma Gynekologie Zenklova přestala platit i komunikovat. Nakonec jsme
museli přikročit k notářskému otevření ordinace se soupisem vybavení. Dva podnájemci
Gynekologie postupně v dubnu a červenci 2020 ukončili činnost. Až v prosinci se na nás
usmálo štěstí. Firmě ABA strategie se prostory zalíbily. 15. 12. jsme se dohodli, 22. 12.
odpoledne podepsali nájemní smlouvu a večer prostory za pomoci 14 pomocníků z řad
cvičitelstva vyklidili, 28. 12. přišel malíř a 31. 12. se firma do prostor nastěhovala. Máme
tedy nyní konečně opět všechny nebytové prostory pronajaté a snad máme na několik
let postaráno o pravidelný příjem z nájmů. Ke konci roku 2020 u nás ještě po dlouhých
letech skončila firma Futurum (sídlící v podkroví na jižní straně), ale do uvolněných
prostor máme v plánu přestěhovat náš archiv a uvolnit si tak lepší přístup na přední
půdu ze stávajícího archivu, kde je na to již z roku 1910 příprava. Třeba tam jednoho
dne budeme mít další sál.

Jak si naše jednota stojí ekonomicky?
Loňský rok byl pro náš Sokol, co se příjmů i výdajů týče, docela napjatý. Za prvé nebyly
obsazeny všechny nebytové prostory (viz výše), další propad nastal na straně příjmů za
pronájem sálů – třeba školám jsme po letech zvýšili nájem z 300,- na 400,- Kč za
hodinu, ale školy u nás skoro necvičily a zkrácen byl příjem z badmintonu. Další
zásadní propad byl na straně příspěvků členů. Zatímco v roce 2019 bylo 919 platících
členů (a skoro 1 120 000,- Kč), v roce 2020 poklesl počet platících členů na pouhých
606!!! (a pouze 888 000,- Kč). Naše zaměstnance jsme přitom i při uzavření sokolovny
platili plně (protože, kde pak koho seženeme za minimální mzdu).
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Naštěstí zareagovalo hlavní město Praha a i my jsme rychle reagovali na granty
vypisované magistrátem a určené na mzdové náklady uzavřených sportovišť. Někdy to
bylo opravdu rychle: e-mail avizující výzvu přišel v pátek v 9:15 a ten samý den do 12:00
musela být žádost elektronicky podána. Získali jsme tak nejprve 200 tisíc na jaře a pak
70 tisíc na podzim. Z toho důvodu jsme ani nežádali o vládní kompenzace, protože
podmínky byly nejasné a hrozila duplicita kompenzací. Kromě toho jsme získali
dostatek peněz i z dalších grantů (Praha 8 dala 354 a 25 tisíc, program Můj klub 602
tisíc, hl. m. Praha 480 tisíc, župa J. Podlipného 67 tisíc) a nemuseli jsme z nich pouze
kupovat nové věci, ale část peněz mohla jít na energie a mzdy, což jsou naše hlavní
náklady. Granty roku 2020 jsme nyní vyúčtovali a snad bude vše v pořádku.
Předběžně to tedy vypadá, že jsme rok 2020 finančně ukončili v mírném plusu.
Letos to asi bude horší, protože si myslíme, že zdroje pro granty nebudou tak bohaté.
Nemluvě o tom, že vyplnit žádost o grant u Národní sportovní agentury byl opravdu zlý
sen (nebo spíš zlá noční směna našeho tajemníka).
S novým rokem 2021 opět přišlo zvýšení minimální mzdy, což pro nás bude opět
znamenat zvýšení mzdových nákladů. Spolu s tajemníkem Pavlem Pejšou jsem se
zúčastnil schůzky ohledně vypisovaných sportovních grantů na radnici Prahy 8, kde
jsme představili naši představu – více peněz na opravu sokolovny. Takže se snažíme i
šetřit. Měníme dodavatele elektrické energie, což by mělo přinést roční úsporu cca 50
tisíc. Při zavádění nového internetového připojení došlo i na úpravu smlouvy s
poskytovatelem datových a telefonních služeb, kde jsme vyjednali slevu 26 %.
Kromě toho jsme třeba také pronajali sokolovnu pro natáčení Sportovce roku a získali
tak za 3 dny 70 000,- Kč.
Výbor jednoty odsouhlasil rozpočet na rok 2021 jako vyrovnaný a doufáme, že se ho
podaří naplnit. S rozpočtem souvisí i příjmy od členů za členské příspěvky. Výbor se po
debatě rozhodl, že již nemůžeme chtít třetí pololetí po sobě takřka plné příspěvky,
když se odcvičilo a asi i odcvičí pouze polovina hodin, a tak jsou na stránkách
uveřejněny informace o variantách placení příspěvků – a to od plných až po pouhých
600,- (dospělí) a 300,- (děti) za první pololetí roku 2021. Text o příspěvcích najdete i v
těchto Zprávách.

Rekonstrukce nejen sborovny
Mluví se o ní dlouho, konečně na ni došlo. Kromě úprav prostor pro nájemce jsme na
jaře začali i s úpravou sborovny. Místnost je přeštukována, vymalována, dostala nový
sádrokartonový strop a máme vybrané a zakoupené nové osvětlení. Momentálně řešíme
nákup nové vinylové podlahy a je připraven nákup nové kuchyňské linky. V létě je pak v
plánu úprava kanceláře Sokola a v nejbližších týdnech zřejmě konečně dojde i na
rekonstrukci klubovny turistických oddílů.

Rekonstrukce dvora a nové šatny
Jednota má rozpracované také dvě velké akce, které ovšem brigádně neuděláme.
Jedná se o rekonstrukci dvora s vybudováním nové loděnice a kompletní rekonstrukci
šaten. U obou akcí probíhá příprava projektů s architektonickou kanceláří a v obou
jsme v uplynulém roce pokročili. U obou projektů už máme závazné stanovisko
památkářů (sokolovna je památkově chráněná, pozn. edit.) a projekty míří na stavební
úřad. S rekonstrukcí dvora souvisí i oplocení našeho pozemku před kostelem, které
jsme též zadali k projektu. Uvidíme, kdy dostaneme stavební povolení, ale asi to
nebude za pár dní, takže realizaci rekonstrukce dvora čekáme asi až v létě 2022. Na
šatny budeme muset žádat investiční grant, neboť tolik peněz, na kolik rekonstrukce
vyjde, jednoduše nemáme. Součástí žádosti ale musí být platné stavební povolení.
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Co tedy bude dál?
O připravovaných akcích se jistě dočtete v příspěvcích jednotlivých oddílů. Turistické
oddíly se stejně jako loni chystají na letní tábory, muži budou pilně nacvičovat na
Memoriál Jana Vorla, oddíl šplhu se už těší na své svislé lano a členové oddílu přetahu
lanem na své lano vodorovné. Cvičitelé a cvičitelky se těší na žáky a žákyně a všichni
na to, až to všechno skončí.
Do té doby můžete darovat krev a nahlásit to Vítkovi Jakoubkovi, a ti z nás, kdo
prodělali covid, mohou třeba darovat rekonvalescenční plazmu.
Buďme tedy trpěliví a zodpovědní a těšme se na snad ne již tak vzdálené společné
cvičení a setkávání.
Sledujte tedy naše stránky, kde budeme informovat o každé změně ohledně cvičení. A
zaplaťte prosím příspěvky, ať naše jednota tuto nelehkou dobu přečká bez finančních
problémů – děkuji.
Jiří Novák (Jirkan)
místonáčelník a starosta, tel. 602 284 198
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ODDÍL PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

Začalo druhé pololetí a jsme stále bez cvičení. Je však dobré se už nyní na něco těšit.
Jakmile to bude jen trochu možné, tak začneme cvičit venku.
Určitě letos pojedeme s předškolními a mladšími školními dětmi na tábor, a to v
termínu 10. 7. – 17. 7. Tento rok pojedeme do Janských Lázní a ubytováni budeme v
Hotelu Večernice. V případě zájmu mi prosím napište e-mail.
Budu se těšit na venkovním cvičišti za každého počasí.

Dana Cejpková
mobil: 606 551 223
e-mail: cejpkova.dana@seznam.cz

TURISTICKÝ ODDÍL VEVERKY
ŮL ÍDD O T S O N N I Č

S novým kalendářním rokem tu samozřejmě máme i nový rok ve Veverkách, který sice
nezačal úplně podle našich představ, ale ani tak v naší činnosti nepolevujeme a
snažíme se z panující situace vyždímat co nejvíce.
Pokračujeme stále v online schůzkách, které jsou střídavě formou videochatů a úkolů
zveřejněných na našich stránkách toveverky.webnode.cz. Holky si tak nedávno zahrály
Aktivity, zacvičily si jógu a vydaly se na výlet s aplikací Skryté příběhy.
Alespoň před Vánoci nám přálo štěstí, a tak jsme na dvoře sokolovny uspořádaly
krátkou vánoční schůzku, na níž jsme se po dlouhé době sešly a popovídaly si face-toface nebo spíš rouška-to-rouška. Myslím, že všechny nás toto setkání povzbudilo a
navodilo nám tu správnou vánoční náladu, protože, co se alespoň mě týká, bez vánoční
schůzky by to prostě nebylo ono. Nechyběl stromeček s dárky ani cukroví a nově, právě
díky tomu, že jsme slavily venku, atmosféru dovršil kromě prskavek i oheň.
Snažíme se jako správné Veverky překonat všechny překážky, nepolevovat v aktivitě a
najít nové možnosti a příležitosti, které nám tato přetrvávající, ale snad ne věčná
situace nabízí. Ale už se samozřejmě těšíme, až se opět setkáme v naší staré známé
klubovně.
Markéta Kolářová

TURISTICKÝ ODDÍL JILM

Již je to dlouho, co se nemůžeme scházet normálně na schůzkách ani vyrážet na
výpravy. Ale ani současná situace nám nezabránila alespoň nějak zůstat v kontaktu,
zkoušet si nové věci a učit se novým dovednostem.
V rámci „Koronahry“ každý týden zveřejňujeme zadání úkolu na našich stránkách.
Kdokoliv tedy má zájem, může se zapojit a vyzkoušet si něco z různorodých aktivit.
Účastníci si již třeba byli venku běhat se zapnutou GPS tak, aby zaznamenaná trasa
tvořila nějaký text či obrázek spojený s JILMem či Sokolem, vyráběli adventní věnec či
vařili jídlo pro rodinu. Výsledky jsou také k vidění na našich stránkách. Vřele doporučuji
si je projít, protože opravdu stojí za to.
Všichni vedoucí jsme přímo nadšeni, jak se do úkolů naši kluci i ostatní účastníci a
účastnice pustili a jak jsou šikovní! Vyhlížíme lepší časy, kdy se budeme moci opět začít
scházet a vyrážet na výpravy. Stále také počítáme s tím, že v létě proběhnou tábory
turistických oddílů tak, jak je plánováno a jak tomu je každý rok.
Přejeme hodně zdraví a pevné nervy
Pavel Lávička - Ledňáček
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SOKOLSKÁ KAPKA KRVE

V roce 2020 pokračoval další ročník celostátního projektu Zdravotní komise ČOS
Sokolská kapka krve. Akce, která si klade za cíl rozšířit povědomí o nutnosti dárcovství
krve nejen mezi sokolskou veřejností a získat nové a udržet staré dárce krve.
Jednoty hlásí počet dárců a odběrů za jednotlivá pololetí a na konci roku se pak
výsledky
sečtou.
Podrobnosti
k
projektům
jsou
např.
zde:
https://www.sokol.cz/zdk/kapka či zde: https://sokol.eu/projekt/sokolska-kapka-krve
Podrobné aktuální výsledky jsou na stránkách www.sokol-liben.cz
Dle předběžných výsledků se v loňském roce zúčastnilo téměř 80 jednot, což je o 25
jednot více než v roce 2019. A odpovídá tomu i celkový počet odběrů, který je oproti
roku 2019 vyšší o více než 200, když roce 2020 dárci darovali téměř 830x.

ÍŠ J Ě N N EC J E N OT JUR AD

V naší jednotě krev v roce 2020 darovali: F. Dostál, T.
Dragoun, H. Hofmanová, V. Jakoubek, L. Křemen, M.
Kubů, J. Šmídová a L. Zubáková. Celkem darovali 18x.
Předběžně se tímto Sokol Libeň umístil na 12. místě,
přičemž vítězem je opět Sokol Komárov.
17. 2. 2021 proběhlo společné darování krve v Tyršově domě “Daruj krev se Sokolem”
jako příspěvek k oslavě 159. výročí založení Sokola. Akce měla velký ohlas a z Libně se
jí zúčastnilo 6 osob. Transfuzní stanice hlásí opakovaně nedostatek krve, což je dávno
m.j. i aktuální epidemickou situací, kdy mnoho pravidelných dárců darovat nemůže.
Nechť tato informace slouží jako motivace pro např. dosud váhající k rozhodnutí krev
darovat.
V současné době je také potřeba tzv. rekonvalescentní plazmy: plazmy od lidí, kteří
prodělali nemoc covid-19. Jejich plazma obsahuje protilátky, které mohou pomoci
vyléčit ty, kteří mají závažný průběh onemocnění.
Projekt pokračuje i v letošním roce: počet odběrů za první pololetí roku 2021 nechť mi
dárci hlásí do 31. 6. 2021 na e-mail: vit.jakoubek@sokol-liben.cz. Zde také rád zodpovím
veškeré dotazy týkající se jak projektu, tak darování.
Mysleme na to, že darovaná krev může zachránit lidský život a to přece stojí za nějaké
nepohodlí a námahu. Dejme ostatním pocítit, že sokolové nejen cvičí, ale i pomáhají!

Vít Jakoubek, cvičitel a zdravotník
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CVIČÍ TELKA

YT I V IT K A É VOR I V A NORO K

Na počátku byla má přemíra kreativity a soucit s rodiči, kteří by si i s dětmi zacvičili,
ale neví jak. Zahlédla jsem i jednu výzvu rozhořčené maminky, že toto by přeci teď
všichni trenéři z FTVS měli poskytovat a nikde nic není! :-)
Chvíli jsem to válela v hlavě a pak se přidal zásadní argument. V televizi je sice Učí
Telka, ale s tou si děti moc nezacvičí. Tělesná výchova byla zrušena všude jako první v
pořadí.
Scénáře byly psané relativně rychle, hlavní bylo pestré cvičení, různé pomůcky,
srozumitelnost a jednoduchost. Snad jsem toho dosáhla. Obsahem videí je krátké
zahřátí, netradiční a nenápadné posilování a zpevňování těla, protažení a na závěr
dovedností výzva. Někdy a pro někoho snadný úkol, jindy vyžadoval trénink.
Kromě pilotních dílů z našeho obýváku jsme vše natočili za jedno odpoledne v
sokolovně. Děkuji Pepištovi (Josefu Kubištovi) a Zuzce Dočekalové za pomoc s
předvedením a další nápady. Velké díky si zaslouží také kameraman Kuba Macoszek.
Vyzkoušeli jsme si takto nový formát prezentace – pro příště už budeme v mnohém
moudřejší a pokusíme se obstarat lepší techniku. Ovšem i takto partyzánsky a z jedné
vody na čisto to mělo své kouzlo.
Videa jsou stále dostupná v archivu na Facebooku.
Alena Krásová – Ája

KORORIENŤÁK
Jednou z aktivit, kterou se snažíme alespoň částečně kompenzovat omezení naší
pravidelné činnosti, je KorOrienťák. Během jarní vlny proběhla první čtyři kola a nápad
bezkontaktního orientačního běhu s úkoly se dočkal i značné mediální publicity. Na
podzim jste mohli hledat ukryté QR kódy na dalších čtyřech trasách v Libni a okolí,
přičemž tentokrát na Vás kromě cvičebních úkolů čekaly i různé šifry, výzvy a kreativní
hrátky. Kategorii Sokolský borec (běh na čas bez plnění úkolů) na podzim
bezkonkurenčně ovládl tým Old Pipíci; většina účastníků ovšem zvládla najít všechna
stanoviště na 4–8 km dlouhém okruhu do 45, resp. 75 minut v závislosti na délce trati.
Úspěšní byli také mnohem početnější Sokolíci – Výletníci, plnící úkoly bez ohledu na
čas; za všechny jmenujme alespoň Honzíka a Markétku V., kteří se zúčastnili všech
dosavadních osmi kol.
Trocha statistiky: celkově jste od dubna mohli načíst už více než 100 QR kódů, mj. s 60
různými cviky, uběhnout trasu delší než maraton, naučit se poznávat stromy a objevit
nová zajímavá místa v okolí sokolovny. Průměrná účast v každém kole byla okolo 35
týmů a my doufáme, že Váš zájem vydrží. Zatím sice s novými koly vyčkáváme na
teplejší počasí, ale můžeme Vám slíbit, že po speciálech s míčem a tenisákem přijdou
na řadu i další.
Organizační tým KorOrienťáku Vám všem přeje, ať neztrácíte dech, nejen při našem
běhu
Jana Dubská – Dubina
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SOKOL V ONLINE SVĚTĚ
Přestože je činnost Sokola výrazně omezena, neznamená to, že by sokolové zapomněli
na své vzdělávání a rozvoj. Díky současným technologiím spolu zůstávají v kontaktu,
cvičí, vzdělávají se a organizují, přesně jak praví známé heslo “Kde stanutí, tam smrt!”
Rád bych proto upozornil na tři projekty, které by myslím neměly uniknout vaší
pozornosti.

Večerní škola (nejen) pro cvičitele
Každý čtvrteční večer pořádá Ústřední škola České obce
sokolské webináře otevřené všem cvičitelům, trenérům a
členům Sokola i široké veřejnosti. Témata jsou různá, od
přednášek k historii (např. o historii sokolského kroje) přes
oblast motivace dětí nebo praktických rad, jak připravit
zajímavou choreografii na akademii. Přístup je zcela zdarma,
není nutné se hlásit předem. Celý systém je postaven na
platformě Google Meet, ale protože je o webináře obrovský
zájem, jsou nové díly zároveň živě přenášeny na YouTube
kanálu Ústřední školy.
Účast na živém vysílání je zároveň počítána jako doškolení pro
cvičitele a při aktivní účasti obdrží účastníci po ukončení
přenosu digitální Osvědčení o účasti. Od začátku bylo
vystaveno již přes (!) 500 osvědčení. A na co se můžete těšit v
nejbližší době? Například 25. února 2021 se od Dalibora
Gondíka dozvíte, jak si udržet kondici. Více informací o večerní
škole včetně záznamů z přednášek můžete získat na
https://prosokoly.sokol.eu/vecerniskola.
Večerní škola začíná každý čtvrtek v 19:30.

YouTube videa #cvicimsesokolem
Od jara loňského roku, kdy bylo zřejmé, že činnost v sokolských jednotách bude na delší
čas omezena, vznikají videa určená široké veřejnosti na oficiálním YouTube kanálu ČOS.
Videa jsou označena # (“heštegem”) #cvicimsesokolem. Sledovanost je výborná –
celkem,
včetně
již
předtím
publikovaných videí, je téměř 2 mil.
shlédnutí! V dílech z loňského roku
jsou např. návody na cvičení rodičů s
dětmi, jednoduchá metodika výuky
hvězdy
(správně
dle
názvosloví
“přemetu stranou”) a další. V tomto
roce nás čeká příprava videí pro Noc
sokoloven. Prozradit můžu, že se
budou týkat skupinové akrobacie, ale
nechte se překvapit!
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Ve spolupráci s Českou středoškolskou unií vznikla krátká videa určená všem
školákům, kteří nyní tráví dlouhé hodiny sezením u počítače při distanční výuce. Za
vším tak trochu stojí Sokol Libeň, protože to byla libeňská cvičitelka Denisa Binderová,
která přišla s tímto nápadem a v obci sokolské se velmi zalíbil. Před Vánoci pak
proběhlo natáčení a během ledna 2021 se stříhalo a dodělávalo, až konečně v lednu
byla celá série uvolněna na YouTubovém kanálu ČOS.

Webové stránky České obce sokolské
Poslední kratičkou zprávou z online světa je informace o www stránkách ČOS
www.sokol.eu, určených nesokolské veřejnosti, a stránce http://prosokoly.sokol.eu,
která je určená zejména pro členy ČOS. Od letošního ledna mohu na stránku prosokoly
přidávat informace (akce) o své činnosti i sokolské jednoty a župy. Zároveň zadáním
akcí do termínové listiny splní jednoty i důležitou evidenční povinnost pro hodnocení
aktivity.
Pro členy je zde možnost zanechat kontakt, pokud si přejí být informováni o novinkách
v ČOS. 1x za měsíc pak dostanou do své e-mailové schránky zpravodaj, kde se dozví
důležité novinky ze spolkového života.

Martin Chlumský

G OL O R K E N

V krásném věku nás nedávno opustila sestra
Marcelka Vosecká. Její vztah k Sokolu a parta,
kterou byla obklopena, byly ohromně inspirující.
Marcelčino pravidelné cvičení, procházky a
návštěvy výstav se sestrami z Věrné gardy byly
ukázkou, jak radostné a krásné může být stáří. Kdo
jste ji znali, na chvilku si vzpomeňte, vy, kdo jste ji
neznali, vězte, že nás opustila veliká sokolka.
Josef Kubišta
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ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2021
aneb zaplať známku, udrž Sokol

Vážení členové libeňského Sokola,
děkujeme za zaplacení příspěvků za rok 2020 a připomínáme, že je čas zaplatit
příspěvky pro první pololetí roku 2021. Víme, že jste loni mohli odcvičit jen něco přes
polovinu hodin, a i když se snažíme o náhradní program (distanční Dětský den,
skupinové PVLS, Loutkáři přes YouTube, cvičení u videa s Vláďou, video Cvičí Telka,
KorOrienťáky, cvičební vycházky žáků a žákyň, Mikuláš na dvoře, úkoly pro Jilmáky, online schůzky Káňat, video z poslední akademie jako náhrada za neuskutečněnou
listopadovou, …), přeci jenom to není ono. Výhled pro nadcházející týdny také moc
optimistický není.

Í VT S N EL Č

Stanovujeme tedy pro první pololetí roku 2021 dvě varianty placení příspěvků:
Členové, kteří jsou srdcaři, stávající dění kolem nás jim umožňuje dál pracovat a
chtějí Sokol podpořit, nechť zaplatí příspěvky v plné výši. Moc jim za to předem
děkujeme a slibujeme, že se dál budeme snažit.
Pro ostatní, kteří třeba takové štěstí nemají, ale chtějí zůstat našimi věrnými členy,
přicházíme s nabídkou snížených příspěvků pro první pololetí roku 2021. Děti do 18
let a senioři nad 65 let zaplatí za první pololetí pouze 300,- Kč (známka ČOS* za
200,- a oddílové příspěvky 100,-). Všichni dospělí pak 600,- Kč (známka ČOS* za
500,- a oddílové příspěvky 100,-). Oddíl Rodiče a děti platí 800,- Kč (známka ČOS*
za 500,- + 200,- a oddílové příspěvky 100,- za pár).
Při placení přes internet se u plných příspěvků bude postupovat stejně jako dosud.
Při placení snížených příspěvků přes internet se po zadání jména, části rodného
čísla a oddílu vybere varianta platby COVID děti nebo COVID dospělí nebo COVID
senioři nebo COVID rodič + dítě a dál už postup zůstává stejný. Známka ČOS se
nezaškrtává.
U oddílů, které platí známku ČOS a mají smluvní režijní poplatek, se zaplatí známka
ČOS a režijní poplatek vyřeší vedoucí oddílu s kanceláří Sokola.
Při hotovostní platbě v matrice je v současné době prázdninového provozu
sokolovny otevírací doba pouze čtvrtek 13–16, po případném částečném otevření
sportovišť pro menší skupinky už bude sokolovna otevřena až do večera a matrika
bude fungovat ve čtvrtek od 15:45 do 18:45 a po úplném otevření s plným cvičením
dětských oddílů už bude běžná provozní doba úterý a čtvrtek 15:45–18:45.
Děkujeme všem, kteří příspěvky zaplatí a pomůžou našemu Sokolu zdárně překonat
současnou situaci. Na počet členů je navázána i výše dvou nejštědřejších grantů, o
které žádáme, takže vlastně pomůžete dvakrát. A to přeci potěší. Děkujeme.
Od září optimisticky počítáme s běžným provozem, a tedy i běžnými příspěvky za druhé
pololetí.
Těšíme se na vás!
Za Sokol Libeň

Jiří Novák, starosta

*I větší část platby za známku ČOS (70 %) náleží jednotě. Vaše peníze tedy neodtečou někam
pryč.
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SE SOKOLSKÝM NAZDAR!

