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sokola libeň
ročník XLVIII, květen 2022, číslo 2

úvodník
O cvičitelích
I když je hlavou sokolské jednoty starosta a výbor a důležitým článkem provozu jsou
pracovníci kanceláře, vrátní a uklízečky a nutným prvkem činnosti jsou členové a
cvičenci, tak absolutně nejdůležitějším prvkem veškerého dění jsou cvičitelé. To oni
vedou hodiny cvičení, jezdí s turisťáky na výlety a tábory, vymýšlejí a organizují
mimocvičební akce, jsou zkrátka hybateli dění.
U nás v Libni si potenciální cvičitele vychováváme už od útlého věku třeba tím, že i
žactvo pomáhá při organizaci některých akcí (Mikuláš, Šibřinky, Dětský den). Co to jde,
posíláme dorost na cvičitelská školení a hned je zapojujeme do hodin jako cvičitele.
Utvoří-li si hned zamlada zvyk, že Sokol je v popředí jejich zájmů a povinností a podle
něho si plánují svůj denní program, pak minimálně do konce jejich střední či vysoké
školy máme o cvičitelstvo postaráno. A mnozí vydrží a drží mnohem déle.
Je pravda, že každý z nás to dělá jako svůj zájem a ve volném čase. To ale nesmí
znamenat, že to děláme polovičatě. Jednou jsme si tento úděl zvolili a měli bychom ho
konat s plným nasazením, nadšením a na 100 %. Proto se také celé roky snažím, aby
naši cvičitelé byli spolehliví, dochvilní, iniciativní, aktivní, vyzařovalo z nich aspoň nějaké
charisma, aby přemýšleli dopředu a věci, které dělají, dotahovali do konce a posledních
detailů. To sice není moc populární a někoho to třeba i odrazuje, ale jiná cesta není. Asi
po nich často chceme i více než ve škole či zaměstnání. Ale tak to musí být, jestli
chceme našim cvičencům něco předat. A to by Sokol se svojí historickou rolí určitě
měl.
Napadají mě při této příležitosti tři citáty:
T. G. Masaryk – Chtít je práce, vůle bolí.
M. Tyrš – Kde stanutí, tam smrt.
J. A. Komenský – Nebuďme tak leniví, abychom po jiných vždy hleděli a za jinými
zdaleka se plaziti chtěli. Nechť také nás jiní před sebou vidí.
Prostě přemýšlet, vymýšlet, makat a chtít.
A pak cvičitelé zažívají něco, co se mnohým nepoštěstí. Není to ani tak veřejné
poděkování od rodičů žactva (i když i to potěší), ale něco, co není tak vidět. Je to
radost jejich svěřenců, kterou jistě každý cvičitel vidí a cítí a která ho vnitřně v jeho
životě naplňuje a utvrzuje v tom, že dělá dobrou věc.
Takže – cvičitelům děkujme. Jsme rádi, že Vás máme.
A cvičitelé – vy se snažte být těmi, kteří jsou vpředu, kteří jsou vidět a hořte nadšením.
Stojí to za to.

Jiří Novák (Jirkan), už 37 let cvičitel
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termínová listina akcí jednoty
2. 6. 2022 – Dětský den (louka u studánky)
27. 6. 2022 – po – Poslední cvičení žákyň a předškolních dětí
28. 6. 2022 – út – Poslední cvičení žáků a oddílu Rodičů a dětí
30. 6. 2022 – čt – Zakončovací táborák (dvůr sokolovny od 17 h)
1. – 23. 7. 2022 – Tábor JILMu (Velhartice)
23.–30. 7. 2022 – Tábor bývalých členů (Velhartice)
30. 7. – 13. 8. 2022 – Tábor Káňat (Velhartice)
13. – 28. 8. 2022 – Tábor Veverek (Velhartice)
1. 9. 2022 – čt – Zahájení cvičení žáků
22. 9. 2022 – čt – 22. ročník Běhu strmého
23. 9. 2022 – pá – Noc Sokoloven
8. 10. 2022 – so – Podzimní Výlet Libeňského Sokola

dění místo cvičení - informace od starosty
Ve středu 23. 3. 2022 se konala volební Valná hromada Sokola Libeň. K 22. 3.měla naše
jednota 738 členů, které na Valné hromadě zastupovalo 43 delegátů ze 49 zvolených. Na
další tříleté období byl zvolen jedenáctičlenný výbor: starosta Jiří Novák, místostarostka
Drahomíra Černičková, jednatel Jan Přech, náčelník Josef Kubišta, náčelnice Alena Krásová,
vzdělavatelka Anna Holanová, členové: Vít Jakoubek, Jan Přibyl, Jiří Duchač, Dana
Cejpková, Dáša Francková. Do kontrolní komise pak byli zvoleni Pavel Lávička, Tomáš Troup
a Hana Doupalová.
Členská základna, granty a investice
Počet členů se nám po dvouletém poklesu zvedl opět k 750, takže valná většina členů se
nám vrátila zpět.
Opět jsme byli úspěšní v získávání grantů – od Magistrátu 420 tisíc na provoz, od NSA 777
tisíc Kč na provoz, vybavení a cvičitele, od Prahy 8 700 tisíc Kč na sport dětí, turisťáky,
provoz a údržbu. Navíc jsme podali žádosti v mimořádném grantu Magistrátu na energie
sportovišť. Bohužel jsme neobdrželi grant na rekonstrukci šaten.
Ve veřejné soutěži nám přišlo 5 nabídek v cenovém rozsahu 8,5 až 13,5 milionu. Soutěž
jsme tedy museli zrušit a za rok podáme grant znovu, protože tolik peněz nemáme. V
současné době tak vypisujeme vlastní poptávkové řízení na část rekonstrukce dvora
(podzemní místnost ve valu u kostela). Pokud přijde nějaká rozumná nabídka, bude se
stavět v létě a na podzim. Pak bychom mohli do nového prostoru přestěhovat věci z
plechové garáže za sokolovnou, garáž následně zbourat, prostor zatravnit, zasadit stromy,
udělat ohniště.

2

Ceny energií
I když jsme dva covidové roky finančně přežili docela dobře, nyní nás čeká boj s
cenami energií. Ještě v srpnu 2021 jsme platili za 1 MWh plynu aukční cenu 396 Kč,
cena postupně vystoupala na současných 1 490 Kč a od června má stoupnout na 2
490 Kč. Vstoupili jsme do jednání s Pražskou plynárenskou a poptáváme i jiné
dodavatele, ale velké iluze o velké úspoře si neděláme. U elektřiny to bylo v srpnu 1
940 Kč, dnes je to 3 368 Kč/MWh.
Od nového roku se zvýšila minimální mzda o tisíc korun na 16 200,-. Za rok to dělá
odhadem 100 000,- Kč navíc.
Od roku 2023 tak asi bude nutné výraznější zvýšení členských příspěvků.
Aktuální opravy
Havárie dešťové kanalizace kostela byla naší jednotou provizorně opravena (aby
nám voda z půlky kostela netekla na dvůr). V dubnu proběhla schůzka s techniky
Magistrátu přímo u kostela, tak se věci snad dají do pohybu.
Koncem dubna došlo vlivem silného větru k částečnému odtržení plechu na štítu.
Už je opraveno. Při této příležitosti byly vyčištěny všechny žlaby a prostory za
komíny a zkontrolovány všechny vikýře.
Elektronická evidence členské základny
Od 1. 1. 2022 byl spuštěn systém centrální evidence členů České obce sokolské
(ECZ). Ze systému lze vytisknout sokolská legitimace (hodí se například na závody).
Pokud pošlete na e-mail sokol@sokol-liben.cz průkazovou fotografii, kancelář tuto
fotografii vloží do systému ECZ a legitimace se vytiskne i s fotografií.
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.
Jiří Novák (Jirkan), starosta 602 284 198
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cvičení žáků
Mladší žáci (ročník 2012–2015) cvičí v út a čt 17–18 h; starší žáci (2008–2011) a dorostenci
(2004–2007) v út a čt 18–19 h. Pro cvičitele a dorostence možnost účastnit se úterního
cvičení mužů a čtvrteční košíkové (obojí 19–20 h).
Začalo cvičení venku s atletickými disciplínami a za dobrého počasí bude pokračovat do
konce června. V případě velké zimy nebo deště bude cvičení v sokolovně. I ven se nosí jako
úbor bílé tričko se znakem a modré trenky a vhodná sportovní obuv. Tepláky ani bundy
nejsou při cvičení potřeba, dostatečně se zahřejeme pohybem. Připomínáme, že začátek i
konec hodiny je v šatně!
Od začátku března probíhalo cvičení žáků už takřka bez omezení. A vybraní kluci tedy mohli
nacvičovat na závody všestrannosti, ostatní cvičili dle běžného rozvrhu. Pokračovala Zimní
soutěž s medicinbaly a soutěž O nejvěrnější docházku. Zároveň se začalo pilněji nacvičovat
na odloženou Akademii, která byla naplánována na sobotu 2. dubna.
V březnu bylo zapsáno 101 cvičenců (55 mladších žáků, 27 starších žáků, 8 dorostenců a 11
cvičitelů) a průměrná docházka na 1 hodinu byla 54,6. V dubnu bylo 102 zapsaných a
průměrná účast rovných 52 cvičenců.
Cvičitelů máme dostatek (a další dorostence jsme vyslali na školení), takže zvládneme i
větší nápor. Proto prosím dohlédněte na pravidelnou docházku Vašich synů a zkuste
nabídnout naši činnost i ve svém okolí – děkujeme. Do konce února měly být zaplaceny
příspěvky na I. pololetí roku 2022. A já musím poděkovat, protože všichni žáci mají vzorně
zaplaceno.

Závody a soutěže
12. 3. 2022 se konal již VIII. ročník memoriálu Jana Vorla. Přátelské gymnastické závody pro
dorostence a muže připomínají našeho předčasně zemřelého kamaráda a libeňského
cvičitele Honzu Vorla řečeného “Hnízda”; mimo jiné také výborného gymnastu. Závodí se v
gymnastickém pětiboji: přeskok, hrazda, kruhy, bradla, prostná a ve zvláštním závodě také
ve šplhu. Mezi 14 borci zvítězil Martin Matura před Markem Matoškou a Tadeášem
Kopeckým. Závod ve šplhu na 7,5 metrovém laně ovládl časem 5,69 s Adam Novotný, druhý
byl Karel Janda časem 7,69 s a třetí Tomáš Ettel časem 7,80 s. S rozhodčími a diváky se
sešlo 27 osob.
Celopražské Závody všestrannosti proběhly o víkendu 22.–24. 4. 2022
V pátek se závodí v plavání, sobota patří sportovní gymnastice a neděle atletice.
Vyslali jsme 16 mladších žáků, 7 starších žáků, 3 dorostence a 5 mužů. Celkem tedy 31
cvičenců. Medailové pozice obsadili: F. Šefrna 3. z 13 v atletice, V. Böhm 1. z 10 v plavání, 1.
z 15 ve šplhu, P. Ettel 1. z 12 v atletice, J. Smutný byl 2. ve šplhu a 3. v gymnastice (z 15), H.
Höschl 3. z 9 v atletice, O. Doupal 3. z 6 v gymnastice, T. Novotný 3. z 6 ve šplhu, a V.
Novák, V. Blahunek a J. Šich byli jediní v kategorii a tak brali všechny medaile. Podobně na
tom byli i dorostenci a muži, kde bylo minimum soupeřů. Celkem 13 žáků postoupilo na
gymnastický závod Praha Open a Vojtěch Böhm a Václav Blahunek postoupili do
celostátního kola závodů všestrannosti za naši župu.
V neděli 8. května se konal zmíněný gymnastický závod Praha Open, kam ze závodů
všestrannosti postoupilo 13 našich žáků a 9 skutečně startovalo. Medaile získali: M. Sokol,
V. Zubák, a V. Blahunek. Kromě toho závodili i 3 dorostenci a 2 muži.
O Zálesáckém Závodu Zdatnosti si přečtěte níže v odstavci o JVLS.
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26. 4. 2022 proběhlo také vyhlášení loňské atletické soutěže Letní disciplíny 2021. Celkem
soutěžilo 113 žáků, dorostenců a cvičitelů. Mezi 71 mladšími žáky vyhráli ve svých ročnících:
O. Nekvapil, J. Černý, M. Trnka, J. Doupal a V. Böhm. V popředí celkového pořadí se pak
ještě umístili: V. Kadlec, P. Ettel, D. Pošta, O. Srichom, M. Sokol, V. Zubák, J. Smutný a F.
Novák. Mezi 25 staršími žáky vyhráli ročníky H. Höschl, E. Gerri, T. Ptáček a J. Pikálek a
dobré výkony podali ještě V. Blahunek, O. Doupal, T. Novotný, V. Novák a J. Šíma. Mezi 17
dorostenci a cvičiteli si jmenování zaslouží: M. Novotný, T. Ettel, J. Novák, T. Kléger a P.
Boháč.
Výsledky závodů, docházky, fotografie, dopisy atd. najdete na vývěskách v sokolovně a na ní
a též na www.sokol-liben.cz a www.sokol.eu.

Akademie
V sobotu 2. 4. 2022 proběhla v sokolovně odložená tělocvičná Akademie 2021. Před 230
diváků nejprve nastoupily všechny naše prapory s krojovaným doprovodem a moderátor Jan
Přech přivítal přítomné a hned se začalo cvičit. Jako první zacvičilo 6 párů rodičů a dětí, po
nich přišlo 10 starších ladných žen s hezkou a rytmickou skladbou s gymbally. 20 mladších
žáků ukázalo cvičení s přeskoky kozy, 2 bednen a stolu. Došlo i na těžší cviky jako třeba
přemety. Po mladších žácích se na plochu postavilo 17 cvičitelek a žen se skladbou Snadné
je žít. Jednalo se o moc pěknou a náročnou pódiovku s pádly a pirátskými šátky. Své umění
s krátkými i dlouhými švihadly předvedlo 10 starších žáků. Vsuvkou do našich řad bylo
vystoupení šermířů ze Sokola Dejvice. Následovalo cvičení starších žákyň se židlemi, které
si nazvaly Perfekt a bylo opravdu zdařilé. Na plochu pak rázně napochodovalo 13 cvičitelů a
mužů a předvedli synchronní cvičení s tyčemi. Akademii uzavřelo vystoupení mladších a
starších žákyň, které ukázaly sportovní gymnastiku na airtracku a na kladině. Celkem
vystupovalo 165 cvičenců.
Divákům děkujeme za jejich uznalý a povzbuzující potlesk. Děkujeme i cvičencům, jejich
rodičům, cvičitelům i těm, kteří vše připravili technicky (nanosili židle, nasvítili, ozvučili,
nafotili, natočili, nosili nářadí, uklidili).
Záznam z akademie bude již brzy připraven ke shlédnutí. Prozatím se můžete podívat na
krátký sestřih.
Brigády
Kolem sokolovny je stále víc práce než dostupných rukou. V neděli 3. dubna proběhla
tradiční Jarní brigáda v sokolovně a okolí. Ruku k dílu přiložilo 20 cvičitelů, 2 cvičitelky, 8
jilmáků, 8 Veverek, 2 muži, 4 žáci, 1 předškolák a místostarostka. Celkem tedy 46 lidí.
Kopaly se pařezy, přeházena byla hlína z kompostérů, vyplety kostky za sokolovnou,
chodník ke gymnáziu, taras ke kostelu a parkovací místa. V sokolovně pak byly zvelebeny
luxfery v kanceláři, vyráběl se držák na gymbally v sále, přepínaly ochranné sítě na oknech,
opravil se podhled na WC, uklízelo se v archivu, krojovně a Filipově síni. Také jsme vynosili
haldu věcí určenou do sběrného dvora – kde se to pořád bere? Pracovalo se od 9 do 14
hodin. Všem moc děkujeme. Další brigáda bude začátkem listopadu a určitě bude co dělat.
V sobotu 7. května proběhla malá náhradní brigáda, kde 4 muži s náčelníkem pokračovali ve
vykopávání pařezů.

JVLS
7. 5. 2022 se po dvouleté pauze konal 62. Jarní Výlet Libeňského Sokola (JVLS) – vlakem
jsme vyrazili do Úval a dále jsme šli pěšky po červené značce směrem do Škvorce. Cestou
jsme hledali nejvyšší pampelišku a zahráli si na zlého opičáka. Za Škvorcem jsme se v
rybníku Na Dolíkách smočili do Modré stuhy. To je trofej udělená za ponor do vody až po
krk.
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Následně jsme se přesunuli do lomu Na Plachtě, kde byl zahajovací nástup s písničkou a
oběd. Pekly se buřty a do soutěže Vaření se dělala krupicová kaše – obojí na ohni. Také
jsme si řekli Pamatovačku a vymýšleli větu do Jazykohrátek (začíná jednopísmenným
slovem a každé další má o písmeno navíc). Pak začal hlavní program tohoto srazu v přírodě
– župní kolo Zálesáckého Závodu Zdatnosti (ZZZ).
ZZZ je asi nejvšestrannější sokolská soutěž, která prověří jak fyzickou zdatnost, tak
teoretické znalosti i praktické dovednosti. Soutěžící hlídky na běžeckém okruhu poznávaly
přírodniny, pamětihodnosti a hvězdy; uzlovaly, luštily morseovku, lezly přes překážky,
házely na cíl, luštily z mapy a pevnou rukou protahovaly šíp malým kroužkem (zkuste to
hned po dvou kilometrech běhu!). Kromě toho hlídky musely rozdělat oheň, vyrobit kolíček
a ukázat znalost základů první pomoci. V kategorii staršího žactva zvítězil mezi šesti
trojicemi Jilm a v dorostu mezi dvěma trojkami Staré Město. Oba vítězové postoupili do
celostátního finále ZZZ (20.–22. 5. 2022). Stranou nezůstaly ani menší děti, pro které byl
připraven miniZZZ, kde také soutěžilo 8 družstev. Po vyhlášení výsledků se šlo na vlak a
jelo domů. Jen Veverky a Jilm na místě přespali a pokračovali nedělním programem. Bylo
krásné počasí i krásné místo, a tak se výlet snad všem 64 Libeňákům líbil.
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.
Všechny oddíly též samozřejmě nabízejí i členství – což znamená navíc úterní (Veverky),
středeční (Jilm) či čtvrteční (Káňata) schůzky v klubovně a výpravy, které se konají cca 1x
měsíčně. Vyvrcholením celoroční činnosti jsou letní tábory. Informace u vedoucích oddílů.
Mnoho radosti a optimismu do nadcházejícího léta přeje

Jiří Novák (Jirkan), místonáčelník 602 284 198
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Od náčelnice nejen o akademii
Milé holky, dívky, ženy!
Dá se říci, že po koronavirových pauzách jsme nyní zpět v zajetých tradičních kolejích. Ale snad
jen v těch správně vyjetých. Doufám, že se vracíme jen k tomu dobrému, co umíme, a naopak
některé novinky v našem fungování zůstanou (důraz na elektronickou komunikaci, flexibilita
cvičenců i cvičitelů, radost ze shledání).
Od jara jsme se, někteří nevěřícně, modlili za uskutečnění již několikrát odložené akademie. A
ono to opravdu klaplo. Mohli jsme se sejít, s radostí si zacvičit a předvést, co nového jsme
natrénovali. Myslím, že potěšení bylo na straně cvičenců i diváků/rodičů. Vystoupení jsme
tentokrát volili jednoduchá a efektní, jen s nezbytně dlouhým nácvikem. Přece jen jsme dlouho
nevěřili, že se akademie opravdu bude konat a zároveň vše již standardně komplikovaly
karantény. Přesto to byla velmi povedla akce! Všem účastníkům smekám a děkuji.
Mladší žákyně předvedly své umění na airtracku – nafukovací akrobatické dráze. Dostalo se na
jednoduché prvky, ale i na salta a přemety. Toto nářadí je v cvičebních hodinách velmi oblíbené,
a tak ani nácvik nebyl nijak nudný :-) Vystoupení doplnilo družstvo Pepovek, které předvedlo
skvělé výkony a přispělo ještě cvičením na kladině.
Starší žákyně si se Zuzkou připravily efektní podkovou skladbu s netradičním náčiním – židlemi.
Obsahovala taneční prvky, kde nechyběla ladnost pohybu našich opravdových “slečen”.
Ženy z oddílu všestrannosti spolu s cvičitelkami provětraly pádla. Úvodní taneční Árii měsíce
vystřídala pirátská akrobacie na pádlech – hrazdách a bradlech.
Ženy – věrná garda nám pak svým vystoupením s velkými míči ve svěžím rytmu Abby
připomněly, že takto bychom v budoucnosti jednou chtěli skončit taky. S úsměvem, v kondici a
se sokolskými přáteli.
V dubnu se pak konaly závody všestrannosti – ne každý si troufne na kombinaci šplh,
gymnastika, atletika a plavání. Všichni, kteří se zúčastnili, mají náš obdiv. A to i ti, kteří
protentokrát zvolili jen některé z disciplín. Třeba počasí na atletickém oválu bylo jen pro silné
povahy. Děkujeme Vám a gratulujeme!
Umístění děvčat v rámci naší župy:
Sára Štěpánová – 5. místo atletika
Kristina Klímová – 10. místo plavání
Victoria Klímová – 2. místo plavání
Lucie Buštová – 6. místo plavání
Adéla Schützová – 2. místo atletika
Marie Doupalová – 2. místo plavání, 7. místo atletika
Karolína Hovorková – 1. místo plavání, 2. místo šplh, 1. místo gymnastika, 3. místo atletika. Se
skvělým výsledkem postoupila na závody společné s ČASPV Praha open, kde ve šplhu brala
zlato. Ovšem po nepříliš zdařilé kladině skončila v gymnastice 11. I tak gratulujeme!
Radka Hofmanová – 1. místo plavání, 3. místo atletika, 2. místo gymnastika
Eva Šádková – 4. místo plavání
Jana Dubská – 6. místo plavání, 3. místo atletika
Nikola Patočkova – 6. místo atletika
Anežka Valutová – 9. místo plavání, 9. místo atletika, 6. místo gymnastika
Už nyní můžete začít trénovat na příští rok :-) Kdo z Vás se přidá mezi odvážné závodníky?
Do konce školního roku se pak můžeme těšit na dětský den, táborák a za hezkého počasí i na
cvičení venku.
Tužme se! A těšme se na léto!

Alena Krásová - Ája

7

rodiče a děti
Pomalu končí cvičení v tomto školním roce. Některé děti budou vzhledem k věku
přecházet do oddílu předškolních dětí. Prosím, kontaktujte e-mailem vedoucí
cvičení Danu Cejpkovou (cejpkova.dana@seznam.cz), že máte o přechod do oddílu
pro starší děti zájem, do 24. 6.
Do 17. 6. je třeba nahlásit zájem o cvičení ve školním roce 2022/23. O docházku do
oddílu je velký zájem, což nás těší, jen potřebujeme vědět, zda můžeme přijmout
nové členy, které máme na čekací listině.
Od září 2022 už nebude možná docházka na permanentku. Bude nutné si vybrat
konkrétní dny v týdnu, kdy budete s dítětem do Sokola docházet.
Dne 30. 6. už není cvičení, protože tento den bude zakončovací táborák, na který
jste všichni zváni.
Přejeme krásné prázdniny
Dana Cejpková, Jana M., Jana D.

předškolní děti
Školní rok pomalu končí a některé děti už příští rok budou muset přejít do oddílu
mladších žákyň a mladších žáků.
Do 17. 6. je třeba nahlásit zájem o cvičení ve školním roce 2022/23. Kdo tak neučiní,
riskuje, že od září nebude pro jeho dítě v oddíle místo.
Prostě jsme dobrý oddíl, což je dáno velkým množstvím cvičitelů a pomahatelů,
kteří se Vašim dětem ve svém volném čase a zdarma věnují.
Bylo by hezké, kdybychom se všichni viděli na zakončovacím táboráku dne 30. 6.
(už není cvičení).
Přeji pohodové prázdniny

Dana Cejpková
mobil: 606 551 223
e-mail: cejpkova.dana@seznam.cz
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ženy - všestrannost
Letošní jaro bylo pro náš oddíl ještě nabitější než jindy, neboť na začátku dubna proběhla
přesunutá tělocvičná Akademie jednoty. Pod vedením Zuzky Dočekalové jsme připravily
skladbu „Jak snadné je žít“ s pádly. Jak jsme si plavbu užily, můžete vidět na fotce níže.
Po Akademii následovala příprava na závody ve všestrannosti, kde jsme v početné
konkurenci dosáhly i na medaili.
Začátkem května se řada z nás účastnila JVLS a hostovaly jsme také na výroční akademii
Sokola Prosek. Hlavně však vrcholily přípravy skladby Odhodlaní na SokolGym 2022, v
rámci něhož zavítáme do Plzně, Brna i Pardubic. Do konce školního roku se kromě toho
plánujeme zapojit i do dospěláckého ZZZ, Dětského dne, Závěrečného táboráku či stavění
tábora. Mimo zmíněné akce zůstává samozřejmě jádrem naší činnosti pravidelné cvičení v
pondělí a ve čtvrtek večer (19:00–20:00), všem potenciálním zájemkyním jsou dveře
otevřené.
Za všechny libeňské Ženy
Jana Dubská

tančírna
Od minulého vydání Zpráv jsme stihli uspořádat dva taneční večery v libeňské sokolovně,
které se setkaly s velkým zájmem. V březnu nás Ledňáček s Romčou nechali nahlédnout do
jejich mistrovské kuchyně a za doprovodu českých melodií vylepšili polkové kroky, resp.
skoky účastníků. Dubnový termín se vzhledem k Akademii, Velikonocům, všem nácvikům a
přeborům hledal těžko: nakonec nezbylo než si najít čas na tanec uprostřed víkendu
závodů ve všestrannosti. I přes únavu z plavání a gymnastiky se na parketu sešly hned tři
desítky tanečníků. Výuku nejtěžšího standardního tance, slowfoxu, jsme si ale nechali do
zálohy na příště, abychom pošetřili energii na atletiku.
Další taneční setkání se uskuteční v sobotu 28. května od 20:00 tentokrát výjimečně v
Sokole Praha VII. Hned o týden později (4. 6.) se však vrátíme na půdu libeňské sokolovny,
abychom se před prázdninami rozloučili s taneční sezónou.
Jana D.
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zpráva vzdělavatelky
Co se událo
Stále máme rozjeté velké projekty, které se blíží dokončení – stěhování archivu,
který potom budeme ještě pořádat a zapisovat, kde co je (odhad práce na 3–4 roky
při současném tempu), a také příprava prvního představení loutkového divadla.
Kromě toho jsme připravili velkolepé zahájení akademie za účasti 22 krojovaných a
5 praporů a také výstavu na téma Sokol v zahraničí.
Naše už tak početné řady libeňské Sokolské stráže rozšířil člen oddílu mužů
Patrick, a pokud správně počítám, už nás je patnáct! Dáme dohromady jednu velmi
slušnou jednotku :)
Účastníme se nejrůznějších akcí: třetího května jsme vyslali zástupce na
vzpomínkovou akci k nedožitým 80. narozeninám Věry Čáslavské, osmého května
bylo pět Libeňáků na oslavách na Vítkově, dále se zúčastníme akcí k operaci
Anthropoid – ve čtvrtek 26. 5. otevřeme na Ohradě výstavu dokonce za účasti
slovenské prezidentky a samozřejmě nebudeme chybět na oslavách v Praze 8 v
pátek a sobotu 27.–28. května. Červen se potom ponese ve znamení piet na
Kobyliské střelnici, kde bude malé vzpomínkové setkání vždy v podvečer každý den
poprav. Ve čtvrtky 16. a 30. června bude setkání větší i s účastí vojenské hudby.
Celou sérii pietních akcí k roku 1942 samozřejmě doplní setkání u kostela v
Resslově ulici 18. června dopoledne.
A aby to nebylo jen o pietách, tak jsme 8. května zahájili akademii Sokola Prosek s
odhalením pamětní desky v hostinci, kde byla jednota založena, účinkovali na
zahájení Sokolgymu v Plzni 14. května, na neděli 5. června jsme pozváni na oslavy
100 let od založení Sokola Štěrboholy a samozřejmě nebudeme chybět v průvodu
na Sokolgymu v Brně (10.–12. 6.) a v Pardubicích (18.–19. 6.).
V neposlední řadě je důležité zmínit, že došlo k volbám do vzdělavatelských sborů
na všech úrovních. V jednotě bude dále vykonávat funkci vzdělavatelky Anka
Holanová, stejně tak zůstává župní vzdělavatel Vladimír Richter z Vinohrad a
vedoucí předsednictva vzdělavatelského odboru ČOS Michal Burian. Na ústředí
nicméně dochází ke změně na pozici jednatele – po Kateřině Pohlové (Wágnerové)
převzal pozici Milan Sobota, dosud župní vzdělavatel župy Plzeňské.
Co se uděje
Kromě akcí pro krojované, kam průběžně přizýváme i členy, kteří neprošli výcvikem
u Hradní stráže, se už připravujeme klasický podzimní trojboj:
O víkendu 16.–18. září vyrazíme na Tyršův Děčín, letos bude festival obzvlášť velký –
slavíme 160 let od založení Sokola, 190 let od narození Miroslava Tyrše a 200 let od
narození
Jindřicha
Fügnera!
Nástin
programu
je
na
https://sokol.eu/aktualita/tyrsuv-decin-bude-16-18-zari a detaily budou postupně
přidávány na https://sokol.eu/aktualita/tyrsuv-decin.
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V pátek 23. září proběhne od 18 hodin Noc sokoloven. Přijďte se pobavit, zacvičit
si, podívat na video, zahrát hry, prolézt sokolovnu od sklepa (tedy katakomb) po
půdu a nakonec v ní přespat ve spacáku na žíněnce! Akce samozřejmě spotřebuje
i hodně organizujících rukou – hlaste se prosím Ance. Cvičitelé, členové,
dorostenectvo i starší žactvo, každý najde svoje místo.
Ve čtvrtek 6. října od 18 hodin uctíme památku našich členů, kteří zahynuli za
druhé světové války, při tradičním pietním aktu při příležitosti Památného dne
sokolstva zakončeném průvodem s lodičkami – sokolskými světly. Všichni jsou
zváni.
Samotný Památný den sokolstva, tedy 8. říjen, letos připadá na sobotu, potká se
tedy s termínem srazu pražských sokolských žup v přírodě. Dopoledne proběhne
krátký výlet za Prahu, odpoledne potom slavnostní cyklojízda od sokolské hrobky
ve Strašnicích do Tyršova domu. Podrobnosti v září.
Přeji všem akční a užité teplé letní dny a těším se na podzim!
Anka Holanová, anna.holanova@sokol-liben.cz

11

turistický oddíl jilm
Blíží se nám konec jara, a je tedy čas se poohlédnout za tím, co jsme všechno v
minulých měsících zažili. Na konci března jsme vyrazili na dvoudenní Aprílovku s
přespáním v krásném srubu poblíž Votic. Na začátku května jsme se zúčastnili JVLS a
srazu pražského třížupí. V sobotu proběhl župní přebor v zálesáckém závodě zdatnosti,
ze kterého nám postoupilo 5 kluků do celostátního kola. V neděli po srazu a po
přespání v nedalekém lese jsme si udělali ještě pěkný výlet do Prahy.
Před prázdninami nás čeká už jen jedna akce, a to Loďovka 3.–5. 6. Vypravíme se
vícedenní plavbu na kanoích prozkoumat nějakou z českých řek. Vyvrcholením naší
letošní činnosti bude opět tábor. Letos začínáme hned 1. 7. Tábořiště si postavíme a
rovnou na něm strávíme tři krásné týdny až do 23.7. Tábor se bude konat opět ve
Velharticích, ukrytý mezi kopci šumavského předhůří. Pokud by měl někdo z čtenářů
zájem jet s námi na tábor, určitě ho mezi nás rádi vezmeme, volná místa ještě jsou.
Scházíme se každou středu v 17:00 v oddílové klubovně libeňské sokolovny.
Na případné nové tváře se těší
Dan Unzeitig - Kondor
720 367 608

„Tři zlaté vlasy děda Vševěda“
27. 6. 2022 od 17:15
Zbrusu nový divadelní soubor naší jednoty „Nástup!“ si Vás tímto,
s notným vnitřním rozechvěním, dovoluje pozvat na premiéru
loutkového divadelního představení pohádky „Tři zlaté vlasy děda
Vševěda“, která proběhne 27. 6. 2022 od 17:15 v naší sokolovně.
Představení je pojato jako klasická adaptace známé české
pohádky, provedená prostřednictvím marionet na drátě. Svým
známým pevným a láskyplným hlasem jím bude provádět sestra
Dana Cejpková coby lepá sudička se zlatou čelenkou, vetknutou
do záplavy svých zlatých vlasů.
Těšíme se na vaši hojnou účast!
Nástup!
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sokolská kapka krve
Projekt Sokolská kapka krve pokračuje 8.
ročníkem. Každý, kdo alespoň jednou
daruje krev v rámci projektu, obdrží
speciální odznak.
Pokud někdo daroval krev při některém
hromadném odběru (např. v Tyršově
domě), obdržel jej tam. Někteří dárci z
Libně jej převzali na jarní akademii z
rukou předsedy Zdravotní komise ČOS
Tomáše Jelena.

odznak pro dárce krve v rámci projektu Sokolská kapka krve

Pokud byste takový odznak chtěli také, pak není nic jednoduššího než darovat krev a nahlásit
počet odběrů na e-mail: vit.jakoubek@sokol-liben.cz.
Počet odběrů v období 1. 1. – 30. 6. 2022 nahlašujte prosím do 31. 7.
Podrobnosti k projektu jsou např. na speciálním webu www.sokolskakapkakrve.cz, případně
rád veškeré dotazy zodpovím na výše uvedeném e-mailu.

Vít Jakoubek, cvičitel

pamětní deska
Pamětní deska vpravo vedle vchodu do Strnadovy
síně je věnována těm, kdož se po roce 1948
zasloužili o libeňský Sokol.
Odhalena byla při akademii v listopadu roku 2016,
nicméně u některých jmen jsme neměli kompletní
letopočty. Avšak díky úsilí naší vzdělavatelky Anky
Holanové a bratra Jana Přibyla to od letošní zimy
neplatí, protože se jim při neúnavné práci v našem
archivu podařilo zbylá data dohledat.
V následujících vydáních Zpráv pak čtenáře
budeme postupně seznamovat s těmi, kdož jsou
na desce zvěčněni.

13

se sokolským nazdar!
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