zprávy

sokola libeň
ročník XLVIII, únor 2022, číslo 1

úvodník
Vážení členové a přátelé Sokola Libeň,
začal rok 2022 a my do něj vstoupili s nadějí a optimismem. Epidemiologická situace
nám dovolila vrátit cvičení téměř do starých kolejí. Chystáme pro vás mnoho akcí, na
které vás srdečně zveme a o nichž se dočtete na dalších stranách Zpráv. Doufáme, že
se vše plánované uskuteční a nebudeme muset činnost rušit a omezovat, jako tomu
bylo bohužel poslední dva roky.
Kromě “klasické” sokolské činnosti máme v plánu zvelebovat naši krásnou sokolovnu i
její okolí. Výbor v čele se starostou shání prostředky skrze dotace či granty a pevně
věřím, že výsledky naší práce budete moci spatřit v září. Mnoho prací realizovaných v
minulých letech není moc na první pohled vidět, avšak letos si neklademe malé cíle:
máme v plánu buď rekonstruovat šatny, anebo dvůr a okolí sokolovny.
Nelze nezmínit velice vážné události minulých dnů. „Mužně vpřed, silou lví, za volnost,
rovnost, bratrství“ je sokolské heslo zdobící průčelí naší krásné sokolovny. Odkazuje na
základní myšlenky, ke kterým vzhlížíme, které chráníme. Právě probíhá méně než tisíc
kilometrů od nás bezprecedentní útok na tyto hodnoty, který můžeme pouze s hořkostí
sledovat. O to je to pro nás všechny těžší, když nedávné činy silně připomínají
historické paralely naší historie 20. století.
Chovejme se proto v těchto těžkých časech k sobě i okolí laskavě, vlídně, s
pochopením a buďme připraveni pomáhat tam, kde je třeba.
S pohledem upřeným na východ, nadějí v srdci a se sokolským Nazdar!

Jiří Duchač
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termínová listina akcí jednoty
2. 4. 2022 – so – Akademie
3. 4. 2022 – ne – Jarní brigáda
22.–24. 4. 2022 – pá, so, ne – Župní závody
všestrannosti
7. 5. 2022 – so – 62. Jarní Výlet Libeňského Sokola
2. 6. 2022 – čt – Dětský den
30. 6. 2022 – čt – Zakončovací táborák

slovo starosty
Počet členů (plateb příspěvků) se nám po předchozím poklesu zvedl opět k 700, takže
valná většina členů se nám vrátila zpět. Od 1. 1. 2022 byl spuštěn systém centrální
evidence členů České obce sokolské, kam momentálně zadáváme naše členy.
Granty a naše plány
Granty, které jsme obdrželi v roce 2021 (župa, Praha 8, Můj klub, NSA provoz), jsme
vyúčtovali a toto vyúčtování odeslali. Zároveň jsme podali granty pro rok 2022
(Magistrát, Můj klub, župa). Do 21. 3. podáme grant na Prahu 8 a čekáme, zda Národní
sportovní agentura vypíše grant na provoz.
Pokud bychom byli úspěšní s žádostí na rekonstrukci šaten (rozpočet okolo 9 miliónů,
žádáme 6,5), což budeme vědět na konci dubna 2022, pak musíme rekonstrukci včetně
kolaudace stihnout do 31. 12. 2022!!! – to je tedy opravdu šibeniční termín. Momentálně
dotahujeme podklady k vyhlášení veřejné zakázky na tuto akci, abychom ji vyhlásili
okolo 10. března a na přelomu dubna a května měli vybranou firmu.
Pokud grant nevyjde, pokusíme se v létě začít s rekonstrukcí dvora, která půjde z
našich peněz. Pokud máte tip na vhodnou stavební firmu, pošlete mi prosím urychleně
kontakt – děkuji.
Ceny energií a další náklady
I když jsme dva covidové roky finančně přežili docela dobře, nyní nás čeká boj s cenami
energií. Ještě v srpnu jsme platili za 1 MWh plynu aukční cenu 396 Kč, cena postupně
vystoupala na současných 1 205 Kč a od dubna má stoupnout na 1 385 Kč. U elektřiny
to bylo v srpnu 1 940 Kč, dnes je to 2 216 Kč a od dubna to bude 3 368 Kč. Pokusíme se
sice cenu usmlouvat, ale i tak to bude citelný zásah do našeho hospodaření. A co s tím
vším udělá válka na Ukrajině, si ani nechci představovat.
Od nového roku se zvýšila minimální mzda o tisíc korun na 16 200 Kč. To pro nás pro
rok 2022 znamená zvýšení mzdových nákladů včetně odvodů odhadem o 100 000 Kč.
Od dubna snižujeme počet popelnic ze 4 na 3, abychom aspoň trochu ušetřili.
Kontrola dotace Můj klub z roku 2019 dopadla dobře – vše bylo zcela v pořádku.
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Rozpočet
Výbor schválil na únorové schůzi rozpočet jednoty na rok 2022, a to jako vyrovnaný
ve výši cca 5 500 000 Kč (bez rekonstrukce šaten či dvora). Základními příjmy jsou
nájmy od nájemců nebytových prostor, pak granty, příspěvky a pronájem cvičebních
sálů. Mezi největší výdaje patří mzdy zaměstnanců, energie a dále výdaje na opravy
a údržbu sokolovny.
Na základě výše uvedeného se plánuje zvýšení členských příspěvků od roku 2023.
Žádost o dar
S již blížícími se velkými rekonstrukcemi dvora a šaten se obracím na možné dárce
a mecenáše – máte-li dojem, že si libeňský Sokol Váš dar zaslouží, složte zvolenou
částku na náš účet, budeme opravdu vděční a vaše finance dáme výhradně na
rekonstrukce a údržbu sokolovny. Bankovní spojení najdete v kontaktech na našich
stránkách. Děkujeme.
Provoz budovy
Havárie dešťové kanalizace kostela byla naší jednotou provizorně opravena (aby
nám voda z půlky kostela netekla na dvůr) a doufáme, že magistrát jako majitel
během léta toto opraví trvale.
Během ledna došlo k několika poruchám plynových kotlů, na několikátý pokus se je
podařilo opravit.
Od nového roku byl spuštěn nový rezervační systém badmintonu, a to včetně
platební brány.
Pro provoz sokolovny mimo pracovní dobu vrátných byl vytvořen systém
přítomnosti osob v budově (magnetky nad zabezpečovačkou), aby nedocházelo ke
zbytečným poplachům tím, že někdo zakóduje budovu s člověkem uvnitř.
Momentálně probíhá v sokolovně pravidelná revize elektroinstalace.
Valná hromada
Ve středu 23. března bude volební valná hromada Sokola Libeň. Výbor sice hodlá
pokračovat v nezměněné sestavě, ale každý případný nový člen bude srdečně vítán.
Více hlav víc ví a více rukou vykoná více práce. Zájemci, hlaste se přímo mně. Nudit
se nebudete.
Jiří Novák (Jirkan), starosta 602 284 198
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Zpráva oddílu žáků a dorostenců od
místonáčelníka
Organizace cvičení
I po Novém roce bylo cvičení ovlivněno probíhající vlnou koronaviru, tentokráte variantou
Omikron. Docházka byla různá podle toho, kolik tříd bylo zrovna v karanténě. Postupně se
však vracíme do zcela běžného režimu i počtu účastí. Třeba v únoru bylo zapsáno 98
cvičenců (mladších a starších žáků, dorostenců a cvičitelů) při průměrné docházce 45,5.
Cvičitelů máme dostatek, takže zvládneme i větší nápor. Dohlédněte prosím na pravidelnou
docházku Vašich synů a zkuste nabídnout naši činnost i ve svém okolí – děkujeme.
Mladší žáci (ročník 2012–2015) cvičí v út a čt 17–18, starší žáci (2008–2011) a dorostenci
(2004–2007) v út a čt 18–19. Pro cvičitele a dorostence možnost úterního cvičení mužů a
čtvrteční košíkové (oboje 19–20).
Připomínáme, že cvičební úbor žáků je bílé tričko se sokolským znakem, modré trenky a
čisté cvičky nebo tenisky. Za pozdní příchod či absenci úboru vybíráme pokutu 1 Kč u
mladších, 2 Kč u starších žáků (do fondu odměn za docházku).

V prosinci začala Zimní soutěž, která se skládá ze dvou disciplín – Držení medicinbalu na
napjatých pažích a Držení medicinbalu na břiše na napjatém těle. Ruce a břicho jsou
většinou vždy slabé, tak zkusíme posílit. Pokračuje celoroční soutěž O nejvěrnější docházku
s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků za 100% docházku.
Po Novém roce jsme začali nacvičovat na závody všestrannosti a taky jsme trochu pilovali
vystoupení na dubnovou Akademii.
Kladem počátku roku je i 15 nových žáků (a 5 staronových), kteří rozšířili naše řady na 66
zapsaných mladších žáků, 36 starších žáků, 12 dorostenců a 18 cvičitelů.
Do konce února měly být zaplaceny příspěvky na I. pololetí roku 2022. Všem, kteří již
zaplatili, (92) děkujeme a ostatní (18) musí pochopit, že bez zaplacení není možno cvičit!!!
Zároveň prosíme o zaplacení šatnových skříněk, pokud je používáte. Nezaplacené skříňky
budou otevřeny a nabídnuty novým zájemcům.
Na jaře proběhne vyhlášení atletické soutěže Letní disciplíny 2021. Už je spočítáno, jen se
vše zkontroluje a vytvoří diplomy.
Během dubna a května se několik dorostenců zúčastní dvouvíkendového školení a budeme
mít nové pomahatele.
Cvičení o prázdninách
Ve čtvrtek 14. 4. již mají děti velikonoční prázdniny, ale cvičení pro žáky bude. Kdo je v
Praze, ať si přijde zacvičit a zahrát. Stejně tak se normálně bude cvičit i předtím o jarních
prázdninách 15. a 17. března.
Cvičení venku s atletickými disciplínami začne podle počasí, nejdříve však v úterý 3. května.
Výsledky závodů, docházky, fota z akcí, pozvánky, dopisy atd. najdete jednak na vývěskách
v sokolovně a na ní a též na www.sokol-liben.cz a www.sokol.cz. Sledujte a budete vše
včas vědět.
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Připomenutí našich zimních akcí
Mikuláš
Ve čtvrtek 2. prosince přišel k naší sokolovně Mikuláš s 2 čerty a 3 anděly. Stejně jako vloni
jsme totiž kvůli koronaviru přesunuli akci ze sokolovny na trávník u sokolovny. Zájemci se
zapsali do časového pořadníku a od 16 do takřka 19 hodin postupně přišlo 130 dětí, které si
vyzkoušely malou opičí dráhu, řekly básničku a odnesly si hezký balíček. Děkujeme 13
pořadatelům přímo na místě, nákupčímu, cvičitelkám za ušití plátěných pytlíků a Věrné
gardě za jejich zabalení.
Loutkáři a Vánoce
Ve čtvrtek 16. 12. mělo být tradiční vánoční vystoupení loutkářů. Ovšem stejně jako u
Mikuláše musela nastat změna a opět jsme poslali do rodin odkaz na vánoční pohádku.
Letos byla alespoň delší než ta loňská. A tentokrát byla i částečně loutková. Tak se snad
někdo podíval. Já ano. Byla pěkná.
V posledním předvánočním týdnu měly naše turistické oddíly (Jilm, Káňata, Veverky)
Vánoční nadílky v klubovně (stromek, svíčky, koledy, vánoční povídání, dárky, cukroví, ...).
Třeba na té jilmácké se sešlo 29 lidí.
Silvestr cvičitelů a oslava narozenin
V pátek 7. 1. 2022 se sešli cvičitelé na tradičním Silvestru cvičitelů. Nejprve příprava
občerstvení ve sborovně, pak odchod do parku na hokejový mač (hrálo celkem 16 cvičitelů a
cvičitelek a byli i 4 diváci). Po návratu do sokolovny jsme se občerstvili, povídali si, o
půlnoci si přiťukli a pomalu se rozešli do svých domovů. Sešlo se 14 cvičitelů, 8 cvičitelek a
9 hostů.
A kdo chtěl, mohl se 8. ledna zastavit na oslavě 30. narozenin našeho náčelníka Pepišty,
který ji pořádal v sokolovně.
Nominační závody
15. a 17. února se uskutečnily nominační závody žáků v gymnastice a šplhu. Z 80 kluků jsme
vybrali 35 nejlepších pro další nácvik a účast na dubnových (22.–24. 4.) závodech
všestrannosti (plavání, atletika, gymnastika, šplh). Vybraní již dostali dopisek o nácviku.
Nácvik vybraných bude probíhat v běžných cvičebních hodinách s tím, že starší žáci můžou
chodit již od pěti a naopak mladší mohou zůstávat do sedmi a navíc ti, co mají zaplacenu
jen jednu hodinu týdně, mohou po dobu nácviku chodit 2x týdně.
Oslavy 40. výročí založení oddílu JILM
V sobotu 19. 2. se konaly oslavy 40. výročí založení oddílu JILM. Nejprve proběhla dopolední
pátrací a šifrovací hra v ulicích Libně, která nás nakonec zavedla do parku Podviní, kde
jsme si zahráli několik dost běhavých her. Po návratu do sokolovny jsme si dali oběd (PK
uvařila guláš) a od 16 hodin proběhla další část oslav – hry, vzpomínání, prohlížení kronik,
dort, přípitek, písničky s kytarou, promítání fotek atd. Celkem dorazilo 70 lidí: 37 bývalých
členů, 16 členů současných a 17 hostů. Už se těšíme na další letní tábor bývalých jilmáků.
Šibřinky
Další sobotu 26. 2. se konaly Šibřinky. Opět kvůli doznívajícímu koronaviru jsme dělali
změny. Dětské šibřinky se nekonaly a dospělácké byly oproti jiným letům skromnější jak do
programu, tak do množství zúčastněných. Byla však kapela, soutěž masek i občerstvení, a
tak se asi 85 přítomných dobře bavilo. Děkujeme těm, kteří sál připravili (15 lidí v sobotu
dopoledne) i uklidili (11 lidí v neděli dopoledne) a samozřejmě šéfům Šibřinek – Daně a
Řekovi.
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A co nás čeká ve cvičení v nejbližších dnech a měsících?
Valná hromada
Ve středu 23. 3. se bude konat Valná hromada Sokola Libeň. Za každý oddíl budou do půlky
března zvoleni delegáti (členové libeňského Sokola), kteří se následně zúčastní Valné
hromady. Jedná se o volební valnou hromadu, bude se tedy volit nový výbor jednoty na
další tři roky.
Akademie
V sobotu 2. dubna doufejme proběhne odložená Akademie z podzimu. Ó, jak jsme byli
bláhoví, když jsme si mysleli, jak vše v klidu a pohodě nacvičíme. Jenže nepravidelná
docházka a blížící se závody všestrannosti, na které je potřeba pilně trénovat, nás dostaly
do stejné situace, jako když se na podzim vracíme začátkem října do sokolovny a máme na
nácvik něco málo přes měsíc času. A do toho ještě ty jarní prázdniny. Doufejme, že vše
dopadne jako vždy dobře a vystoupení se budou líbit.
Brigáda
V neděli 3. dubna pak proběhne tradiční Jarní brigáda v sokolovně a okolí. Kromě cvičitelů
členů turistických oddílů prosíme o pomoc oddíly mužů, šplhu a přetahu, starší žáky
dorostence a modré desky z mladších žáků. Stejně jako jiné roky budeme pracovat
sokolovně (a to doslova od sklepa až po půdu) i kolem ní. S sebou pracovní oblečení
rukavice. Pracovat se bude od 9 do 14 hodin. Děkujeme.

a
a
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JVLS
7. 5. nás čeká již 62. Jarní Výlet Libeňského Sokola – udělejte si čas a vyrazte s námi do
přírody. Zatím není určeno, jestli bude výlet jednodenní nebo dvoudenní a není znám ani cíl.
Na sobotu jsou každopádně zváni všichni – bude určitě několik her, koupání zájemců do
Modré stuhy v příhodném potoce či rybníce, oběd a Vaření na ohni, Písničky s kytarou,
Pamatovačka, Jazykohrátky, Pamětní lístečky. Župní kolo Zálesáckého Závodu Zdatnosti
(pro starší žactvo z turistických oddílů) proběhne v případě dvoudenní akce v neděli. Bližší
informace o JVLS dopiskem začátkem dubna. Na případné postupující ze ZZZ čeká finále
ČOS.
Závody
Celopražské Závody všestrannosti budou v termínu 22.–24. 4. Závody se týkají pouze
vybraných závodníků.
Gymnastické závody Praha Open se letos uskuteční v neděli 8. 5. – jsou určené pro žáky
postupující z pražských závodů všestrannosti a pro dorostence a muže.
Dětský den a zakončení cvičebního roku
Dětský den nás čeká ve čtvrtek 2. června – opět v parku na louce U studánky. Bude 27
soutěží, lodičky i šermíři.
Poslední cvičení před prázdninami bude v úterý 28. června, ve čtvrtek 30. 6. pak bude
Zakončovaní táborák s rozdáním diplomků za Zimní soutěž a Celoroční docházku. Po
prázdninách pak začínáme hned ve čtvrtek 1. září.
Turistické oddíly
Nabízíme všem žákům možnost účasti na výletech, které pořádají naše turistické oddíly.
Káňata zvou mladší žáky a žákyně, jilmáci starší žáky a Veverky starší žákyně. Oddíly Jilmu
a Veverek nabízejí i členství – což znamená navíc úterní (Veverky) nebo středeční (Jilm)
schůzky v klubovně a výpravy, které se konají cca 1x měsíčně. Káňata jsou momentálně
plná. Vyvrcholením celoroční činnosti je letní tábor. Letos Velhartice (Šumava). JILM 1.–23.
7., Bývalí jilmáci 23.–30. 7., Káňata 30. 7. – 13. 8., Veverky 13.–28. 8. Informace u vedoucích
oddílů.
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Přání na závěr
Jsem strašně rád, že naši cvičitelé neustále přicházejí s novými podněty pro činnost
jednoty. Celou zimu například chodili hrát hokej a upevňovali tak své kamarádství. Další
aktivitou jsou pravidelné tančírny v sokolovně. Další skupinka se rozhodla obnovit v naší
jednotě loutkové divadlo, takže už možná v prosinci budou děti sledovat naše loutkáře.
Program máme opravdu bohatý, mimo vlastní cvičení dáváme mnoho nabídek s různým
zaměřením. Stačí si jen vybrat a připojit se k nám. Těšíme se.
Mnoho radosti a optimismu do nadcházejícího jara přeje

Jiří Novák (Jirkan), místonáčelník 602 284 198

zpráva náčelnice
Pomalu a značně nejistě se vracíme do starých kolejí. Až časem uvidíme, zda se půjde
navrátit ke všemu a v čem zůstaneme třeba u novinek a různých pocovidových inovací.
Běžné cvičení zůstává v tradičním duchu, na jaký se všichni těší – rozcvička, cvičení na
nářadí, hry.
Na jaře nás čeká po více než dvou letech tělocvičná akademie – tentokrát volíme ukázky
z cvičebních hodin tak, aby nácvik víceméně nenarušoval činnost. Mladší žákyně připravují
cvičení na airtracku, starší pak s velkými gymnastickými míči. Dále se snad dočkáme
tradičních závodů ve všestrannosti, kde to letos po dvou letech “zvláštního” režimu může
být zajímavé.
S jarem a oteplením dostane více prostoru atletika. Bude-li dobré počasí, informujeme
vás pak o přesunu některých hodin ven. Ať už na dvůr, kde můžeme trénovat skok daleký,
hody a vrhy, či třeba do přilehlých parků.
Zároveň vás všechny vyzýváme – není mezi vámi nějaká nadšená duše, potenciální
cvičitelka? Rádi Vám vše ukážeme, zasvětíme, vysvětlíme a poté třeba i odborně
vyškolíme. Čtvrteční hodiny mladších žákyň (17–18 h) ocení výpomoc, ovšem pomocné
ruce se hodí i v dalších hodinách. Děkujeme.
A ještě přidám dík za dosavadní práci všem odešlým a odcházejícím cvičitelkám i
cvičitelkám na odpočinku. Těším se, že se naše cesty třeba zase setkají. A vám, kteří nyní
trávíte v našem Sokole celá odpoledne i večery, tak ze srdce děkuji a na dálku
poplácávám po rameni.

Alena Krásová - Ája
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zamyšlení náčelníka
Jsem rád, že navzdory uplynulým nepříznivým letům, jsme pořád spolu. Cvičíme,
závodíme, tančíme, scházíme se, hrajeme hry. Z dosavadních dorců nám rostou lidi, který
už maj krapet rozumu a dá se na ně spolehnout. Blíží se nám valná hromada jednoty, kde
dostanou příležitost snad i noví zájemci o chod jednoty a rozhodování v složitých
situacích.
Je ohromně inspirativní, jak dokážete pomáhat ostatním. Ať už v případě epidemie,
tornáda nebo války. Ať tím že se věnujete dětem ve cvičení, na schůzkách, táborech či
pokud dáváte ve svém čase doučovací hodiny těm dětem, které to potřebují. Dělat dobré
věci a ještě v naprosté volnosti, že s tím můžete kdykoli seknout a neuděláte to, a k tomu
bez nároku na jakoukoli jinou odměnu než je pocit, že jste udělali něco dobře, je pravý
význam dobrovolnictví. A tohle dobro, kterého jste schopni, dělá duši krásnou.
Mysleme prosím za každých situací na to, abychom pod tlakem nepodléhali emocím,
které by mohly mařit snahu někoho jiného. Dobrovolnictví je návyková vlastnost a lidé jí
nakažení mají často vysokou obětavost, nikomu však neprospěje pokud se pro někoho
obětujete naprosto. Sokol nám dává jiskru a na nás je udržovat od ní v sobě plamínek
dost veliký na to, abychom nevyhasli a dostatečně malý na to, abychom nevyhořeli.
Bylo mi ohromnou ctí být prvním období náčelníkem právě s vámi a bude tomu tak i další
tři roky. Společně jsme mezi Sokolskými jednotami skutečně mimořádní v pravém
významu toho slova. A i proto nesmíme ve své činnosti polevit a musíme si rozložit síly.
Neběžíme spolu totiž sprint, ale maraton.

Josef Kubišta, náčelník

rodiče a děti
Nový rok přinesl do našeho oddílu doslova příval nových členů, bohužel tělocvičny nejsou
nafukovací, a tak musíme některé zájemce o cvičení z kapacitních důvodů odmítat.
Oddíl rodiče a děti se zapojí do tělocvičné akademie, která bude dne 2. 4. odpoledne se
skladbou Tygr z Indie. Generálka proběhne dne 1. 4. od 17:00.
V létě se můžete těšit na dva pobyty rodičů a dětí, které opět proběhnou v Hotelu
Večernice v Janských Lázních. První pobyt v termínu 16.–23. 7. bude pod taktovou kachny
Matyldy a pobyt v termínu 23.–30. 7. bude na téma O zvířátkách pana Krbce.
Podrobnější informace získáte u vedoucí pondělních hodin Dany Cejpkové a v přiloženém
letáčku.

Dana Cejpková, Jana M., Jana D.
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předškolní děti
Ve druhém pololetí bude výuka v hodinách předškolních dětí zaměřena na základy
gymnastiky a atletiky a nácvik na akademii. Vše souvisí s plánovanými závody a akademií.
Dne 2. 4. čekají děti závody v gymnastice v TJ Sokol Vršovice. Pravidelná příprava na závody
bude probíhat v pátek od 16:00 do 17:00. Tentokráte bude závodit výběr chlapců.
V hodinách předškolních dětí začneme nacvičovat skladbu na akademii s názvem Den je
slunečný. Generálka proběhne dne 1. 4. od 16:00.
Dne 2. 4. bude odpoledne probíhat samotná akademie, kde vystoupí i další oddíly TJ Sokola
Libeň.
Od 2. 5. budeme chodit cvičit s dětmi ven na doskočiště, abychom důkladně natrénovali
skok do dálky a běh v dráze.
V červnu budou děti čekat závody na stadionu Juliska na Praze 6.
Opět je pro děti od 5 let připraven tábor v Hotelu Večernice v termínu 9.–16. 7. Tématem
tábora bude večerníček – Z deníku žáka III. B aneb Edudant a Francimor.
Bližší informace naleznete v přiloženém letáčku.

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

tančírna
Každý měsíc pořádáme v sokolovně taneční večery, které se těší čím dál větší oblibě.
Zpravidla je součástí programu i miniseminář zaměřující se na jeden konkrétní tanec.
Prosincová tančírna se nesla ve vánočním duchu, a tak jsme kromě cukroví ochutnali pod
vedením Jakuba Kudroně i romantický valčík, v lednu nás čekalo vášnivé tango a v únoru
byl parket zasvěcen maskám v rámci šibřinek. Březnová tančírna připadá na sobotu 12. 3.
od 20:00: tentokrát nás za zvuku českých písniček provedou světem polky Pavel Lávička a
Romana Křížová. Určitě je na co se těšit, protože zmínění lektoři patří k české špičce
tanečníků polky. A pokud nemáte tanečního partnera, nevadí, přijít můžete i samostatně,
místo vstupného přineste něco dobrého na zub anebo přispějte 50 Kč na občerstvení. Rádi
Vás na našem libeňském parketu uvidíme!
Jana D.

ženy - všestrannost
Naše novoroční přání o nových výzvách a přírůstcích se
bezezbytku naplnilo: přivítaly jsme mezi sebou spoustu
nových členek a rozšířily díky jejich zkušenostem i
repertoár cviků. Kromě pravidelného pondělního a
čtvrtečního cvičení jsme provětraly střevíčky na
tančírnách, naučily sokolskou drobotinu lyžovat či bruslit
a také se vyřádily na šibřinkách (jak nám to slušelo, si
můžete prohlédnout na fotce). S nadšením vyhlížíme
Akademii, JVLS i další nadcházející sokolské akce, které
se již snad znovu rozjedou v plné parádě stejně jako náš
oddíl.
Za všechny libeňské Ženy

Jana Dubská
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činnost vzdělavatelského odboru
Mohlo by se zdát, že vzdělavatelé usnuli. Nástěnka je od října stejná, nechodíme do muzeí a
výstava už taky pěkně dlouho nebyla. Opak je ale pravdou: času věnujeme víc než dřív, jen
to není vidět. Připravujeme totiž stěhování archivu a to znamená všechny dokumenty,
plakáty, diplomy, fotky, zápisy… naskládat do krabic; každý jednotlivý papírek přečíst a
rozhodnout, kam ho založit (pozvánku na župní slet dát do sletů, do pozvánek nebo do
korespondence?). Už máme zabalených asi 150 archivních krabic, tedy přes 15 běžných
metrů papírových dokumentů. Kdo jste někdy navštívil archiv a viděl tu (minimálně
půlmetrovou) vrstvu papírů na stolech, tak vězte, že na třech čtvrtinách stolů už vidíme
stůl :).
Dokonce proběhla první fáze přesunu – knihy jsou už srovnané v policích v nové místnosti.
Tak nám držte palce, aby všechno šlo tak dobře jako doteď a mohli jsme současný archiv
uvolnit pro loutkáře co nejdřív.
Detailní procházení archivu má samozřejmě i příjemný vedlejší efekt v tom, že objevujeme
ztracené poklady. Mezi posledními nálezy to je portrétní fotografie Hany Decastellové s
dětmi. S některými objevy se seznámíte na výstavě při akademii, některé půjčíme do
Libeňského světa.
A co se připravuje v tomto pololetí?
2. dubna je akademie a to znamená výstavu. Pomocníci z řad členstva jsou vítáni! Instalovat
budeme už v pátek večer po cvičení.
Od dubna bude v Libeňském světě (muzeu Libně v Pivovarnické ulici č. 3) výstava “Praha 8
ve válce” věnovaná 80 letům od operace Anthropoid. Samozřejmě budou k vidění i
předměty vázající se k Sokolu.
17. května v podvečer odhalíme pamětní desku Vojty Vacína. Vojta Vacín byl dlouhá léta náš
cvičitel a náčelník. Od roku 1937 náčelník župy Barákovy, kam tehdy Libeň patřila. Jediný z
našich členů byl obětí “Akce Sokol”, 8. října 1941 byl zatčen a poslán do Osvětimi, kde
zahynul 17. května 1942.
V pátek a sobotu 27. a 28. května bude v Thomayerových sadech pod zámkem velký
program k oslavě výročí operace Anthropoid. Sokol se zúčastní s programem pro děti, s
ukázkami cvičení a poskytneme krojované na veškeré oficiální akce.
V květnu a červnu bude v každý den poprav v podvečer držena malá pieta na Kobyliské
střelnici. Dvě větší proběhnou 16. a 30. června – do vzpomínkového aktu se zapojí i hudební
tělesa.
V případě zájmu a podle vytíženosti vzdělavatelů vyrazíme i za kulturou. Máme v hledáčku
expozici českého umění v Národní galerii, výstavu o Jaroslavu Foglarovi v Muzeu hlavního
města Prahy a nově otevřené expozice Národního muzea. Určitě nejpozději na podzim
navštívíme divadelní hru “294 statečných” v Divadle pod Palmovkou. Sledujte webové
stránky a facebook.
Za vzdělavatele
Anka Holanová, anna.holanova@sokol-liben.cz
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kvíz - založení sokola
16. únor je pro Sokol vskutku nejdůležitější datum. V tento den proběhla ustavující valná
hromada Tělocvičné jednoty pražské a byl zvolen název spolku a také jeho představitelé:
Miroslav Tyrš náčelníkem, staral se tedy hlavně o metodiku a organizaci cvičení, a Jindřich
Fügner starostou, ten zajišťoval materiální stránku věci.
A kdo další byl přítomen a co pro Sokol udělal?
Přiřaď charakteristikám českých osobností jejich jména a podobizny. Trefíš všechny?
Správné odpovědi nalezneš na konci Zpráv.
1. Historik umění, vyučoval na České polytechnice; autor tělocvičného názvosloví
2. Malíř – krajinář, autor kalendářní desky na Orloji a také prvního praporu a kroje Sokola
3. Matematik, první profesor deskriptivní geometrie na České polytechnice; bojoval za
rovnoprávnost češtiny a němčiny ve výuce
4. Spisovatelka žánru “vesnický román”, bojovnice za rovnoprávnost; zakladatelka
Amerického klubu dam
5. Politik, překladatel, novinář; redaktor Slovanské lípy
6. Majitel pojišťovny, obchodník s látkami; financoval výstavbu první sokolovny
7. Podnikatel v pivovarnictví, mecenáš českého umění
8. Hrabě, vystudovaný právník, mecenáš českého umění; zakladatel spolku Hlahol
9. Přední osobnost ženského emancipačního hnutí, zakladatelka Amerického klubu dam a
Ženského výrobního spolku českého
10. Biolog, anatom, zakladatel cytologie – nauky o buňkách
11. Spisovatel, básník, novinář žijící v Praze; známý je například fejeton “Kam s ním?” nebo
sbírka “Písně kosmické”
12. Politik, novinář, nakladatel; spolu s bratrem Juliem vůdčí osobnost Národních listů
Osobnosti:
Jindřich Fügner, Kateřina Fügnerová, Eduard Grégr, Josef Mánes, Ferdinand Pravoslav
Náprstek, Jan Neruda, Jan Evangelista Purkyně, Rudolf Skuherský, Karolina Světlá, Rudolf
Thurn-Taxis, Emmanuel Toner, Miroslav Tyrš
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turistický oddíl veverky
Začal nový rok, nové pololetí a nová série veverčích dobrodružství. Jsme oddíl pro
holky ve věku 10–15 let, který se věnuje turistice, pobytu v přírodě a tábornickým
dovednostem. Každé úterý v 16:30–18:30 se scházíme v klubovně v sokolovně, jednou
za měsíc vyrážíme na výpravy na čerstvý vzduch ven za Prahu a v létě 13.–28. 8. nás
čeká dvoutýdenní tábor. Hrajeme spoustu her, učíme se nové zajímavé věci a hlavně
mezi sebou tvoříme přátelství na celý život. U nás rozhodně zažijete to, co nikde jinde.
A jakže naše činnost vypadá? Přečtěte si, co vše podnikáme.
Co bylo:
Ještě před Vánoci jsme se na schůzce pustily do nepečeného cukroví, abychom udělaly
radost babičkám a dědečkům v domově seniorů, kam jsme všechny spolu svůj výtvor
zanesly. Obdarovaní měli radost, že si na ně někdo v této nelehké době vzpomněl, a my
měly radost, že jsme někomu mohly takto jednoduchým gestem zlepšit den. Ve
vánočním duchu se nesla i prosincová výprava do Kutné Hory, na níž jsme pouštěly
skořápkové lodičky a zdobily stromek pro zvířata. Sladkou tečkou dne byla návštěva
maličkého muzea čokolády. A hned pár dnů na to jsme v klubovně uspořádaly vánoční
besídku, kde jsme se po dlouhé době setkaly i s bývalými členkami a vedoucími, které
již z oddílu sice odešly, ale stále se rády vrací. Nechyběly koledy, ochutnávka cukroví a
drobné dárky, také jsme si připomněly největší zážitky prožitého roku.
V lednu jsme vyrazily na stěnu, abychom si jako správné veverky pořádně zalezly, a
poté si po sportovním výkonu odpočaly u filmové noci v sokolovně. Na film jsme se
nejen dívaly, ale dokonce jsme si i vyzkoušely dabování.
O pololetních prázdninách jsme spolu s JILMem vyjely do Dolního Dvora užít si zimních
radovánek –kromě lyžování byla na programu pořádná koulovačka a závody v tučňáčím
klouzání. Počasí nám přálo, a tak jsme se na svahu mohli dostatečně vydovádět a
dokonce jsme si uspořádali vlastní olympiádu.
Co bude:
Další výprava nás čeká až v neděli 27. 3., ale do té doby se spolu vídáme pravidelně na
schůzkách, kde hrajeme různé hry jak pro zábavu a pobavení, tak i s cílem se něco
dozvědět a naučit.
Rády mezi sebou kdykoli přivítáme nové členky, proto neváhejte a přijďte mezi nás.
Případné dotazy směřujte na e-mail: toveverky@gmail.com nebo na hlavní vedoucí
Annu Kolářovou (Kaktus) na číslo 732 278 098.
Za veverčí vedoucí
Markéta Kolářová
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turistický oddíl jilm
Loňský rok jsme završili Vánoční nadílkou, kde jsme se sešli i s několika bývalými členy
a hosty z řad jiných oddílů. Společně jsme strávili podvečer v klubovně při svíčkách a
cukroví za doprovodu vánočních koled.
Od začátku nového roku jsme podnikli jednu krátkou výpravu do kraje Bohumila
Hrabala a další den v neděli si užili spoustu her zde v sokolovně. Pololetní prázdniny
jsme strávili v Krkonoších u Ledňáčka na chalupě. Vzhledem k výborným sněhovým
podmínkám jsme se mohli celý víkend těšit z lyžování, sáňkování a jiných zimních
radovánek.
Poslední akcí, kterou jsme uspořádali, bylo 40. výročí založení oddílu. Dopoledne jsme
si při orientačním běhu prohlédli místa spojená s oddílem a s naším Sokolem.
Odpoledne jsme pak strávili zde v sokolovně povídáním, vzpomínáním, zpěvem s
kytarou a několika hrami. Sešli se s námi opět v hojném počtu i bývalí členové oddílu,
takže jsme si mohli z jejich vyprávění poslechnout, jak to dříve chodilo a na co dodnes
vzpomínají.
Náš oddíl je i nadále otevřen dalším zájemcům z řad kluků mezi 10 a 14 roky. Scházíme
se zde v klubovně každou středu od 17 do 19 hodin.
Na závěr přidávám ještě plán akcí na zbytek školního roku, kdybyste se snad někdo
chtěli přidat.
19.–20. 3. (so–ne) Aprílovka – dvoudenní výprava jarní přírodou a aprílovou náladou
2. 4. (so) Akademie – odpolední vystoupení oddílů Sokola
3. 4. (ne) Brigáda u sokolovny – 9:00–14:00
7.–8. 5. (so–ne) JVLS a semifinále ZZZ – na sobotu jsou zváni i rodiče; v neděli Jilm
naváže vlastním programem.
4.–5. 6. (so–ne) Boj družin (pokud by bylo v řekách dost vody, pojedeme na loďovku)
1.–3. 7. (pá–ne) Pracovka + Stavba tábora
1. 7. – 23. 7. 2022 (pá–so) Tábor v Tajanově u Velhartic
25. 8. – 28. 8. (pá–ne) Bourání tábora
Dan Unzeitig - Kondor
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sokolská kapka krve
31. 12. 2021 se uzavřel 7. ročník projektu, který má za cíl propagovat dárcovství krve a
přitáhnout nové dárce a podpořit ty stávající. Potvrdil se dosavadní trend stoupajícího
počtu jak dárců zapojených do projektu, tak také množství darované krve, plazmy a
krevních destiček. Do projektu se také zapojuje stále více nových jednot.
V roce 2021 se projektu zúčastnilo celkem 66 jednot. Celkem 377 dárců absolvovalo 877
odběrů (pro zajímavost – v předchozím roce 299 dárců absolvovalo celkem 849 odběrů).
Jak vidno, potvrdil se výše uvedený stoupající trend.
Na 1. místě se jako dosud vždy umístil Sokol Komárov z župy Jungmannovy, kde 91 dárců
absolvovalo celkem 33 odběrů. Na druhém místě pak to byl nováček projektu Sokol
Pardubice I z župy Východočeské – Pippichovy a na třetím místě rovněž nováček Sokol
Postoupky z župy Hanácké.
Sokol Libeň se umístil na 14. místě, kdy 13 osob absolvovalo 19 odběrů. Byli to tito sestry a
bratři: J. Dobis, F. Dostál, T. Dragoun, H. Hofmanová, V. Jakoubek, J. Kubišta, M. Kubů, L.
Křemen, B. Novotná, O. Pokorný, M. Přibyl, J. Šmídová a L. Zubáková.
Projekt si klade za cíl mj. také přilákat nové zájemce o darování krve, neboť dárců stále
není dost. Přinejmenším klesá jejich počet kvůli věkové hranici 65 let, po jejímž překročení
již dárce dále nemůže krev darovat. A i tento cíl se snad daří plnit: v roce 2021 jednoty
nahlásily celkem 112 prvodárců. Někteří z nich se možná dali zlákat na hromadné odběry 17.
2. a 7. 10. 2021 v Tyršově domě nebo třeba společné darování v Ostravě či Brně.
V roce 2021 bylo více odběrů než v roce 2020. Byla znát omezení vyplývající z pandemie
onemocnění Covid 19, kdy mnoho dárců nemohlo darovat krev z důvodu mnohdy
opakovaných karantén či vlastního onemocnění. To je také myslím důvod, proč se v r. 2021
zúčastnilo méně jednot než v r. 2020. A krev také byla opakovaně naléhavě potřeba –
transfuzní stanice opakovaně hlásily nedostatek krve.
Veškeré informace o projektu a plánovaných hromadných odběrech najdete na
sokolskakapkakrve.cz. Kdo by měl zájem se do projektu zapojit z řad libeňských sokolů,
nechť mi prosím napíše počet odběrů za 1. pololetí 2022 do 31. 7. 2022 na e-mail:
vit.jakoubek@sokol-liben.cz. Případné dotazy zodpovím rád tamtéž, případně i telefonicky
na tel. 732733687.
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, zdravotník jednoty
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Představujeme naše nájemce
V naší sokolovně jsou nejen tělocvičny a klubovny, ale také řada místností, které Sokol
Libeň pronajímá, aby tak získal další prostředky na provoz a opravu budovy. Mnozí
nájemci dělají velmi zajímavé věci, a proto vám na těchto stránkách postupně některé z
nich představíme.

Firma Direkta Group, s. r. o.
Firma Direkta Group, s. r. o., má sídlo v libeňské sokolovně od roku 1991. Zabývá se
poradenstvím k dotacím pro firmy. Prakticky to znamená zpracovávání žádostí o dotace pro
podnikatele a administrace schválených dotačních projektů.
Firma se specializuje na podnikatelské záměry firem v gesci MPO ČR zejména v oblasti
inovací, výzkumu a vývoje a úspor energie. Nově jsou připravovány i záměry firem v rámci
Národního plánu obnovy. Ten umožňuje i firmám, bez rozdílu velikosti, získat dotaci na
investice na území hl. města Prahy, např. na instalaci fotovoltaických panelů na střechy
podnikatelských nemovitostí nebo nákup elektromobilů. Velký zájem firem je i o dotace v
oblasti IT a v programu Průmysl 4.0.
Jan Polák
jednatel

výsledky kvízu
Jindřich Fügner 6F, Kateřina Fügnerová 9A, Eduard Grégr 12K, Josef Mánes 2B, Ferdinand
Pravoslav Náprstek 7D, Jan Neruda 11L, Jan Evangelista Purkyně 10G, Rudolf Skuherský 3J,
Karolina Světlá 4I, Rudolf Thurn-Taxis 8E, Emmanuel Toner 5C, Miroslav Tyrš 1H
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se sokolským nazdar!
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