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úvodník
Vážení členové Sokola Libeň,

opět je tu září a s ním i začátek školního roku a také začátek cvičení v Sokole. I přes
aktuální epidemiologickou situaci se nám prozatím podařilo obnovit cvičení v plném
rozsahu, pouze s dílčími organizačními opatřeními. Přeji si, aby nám to vydrželo co
nejdéle, nejlépe napořád.
V tuto chvíli rovněž plánujeme uskutečnit veškeré tradiční akce, které na podzim
obvykle pořádáme, jako je běh strmý, podzimní výlet, brigáda, akademie, mikulášská
nadílka, vánoční loutkové představení a mnoho dalších. Stejně tak zajišťujeme veškeré
další činnosti, které s fungováním naší jednoty souvisí a kterých opravdu není málo.
Jaký však bude podzim, nedokáže zřejmě nikdo ani odhadnout. Sledujte proto prosím
pravidelně naše internetové stránky, kde se Vás pokoušíme co nejaktuálněji informovat
o aktuálních podmínkách cvičení, konání jednotlivých akcí apod. Mějte s námi prosím
strpení, že ne vždy vše bude probíhat tak, jak bychom si všichni přáli. Jak jistě víte,
naše činnost je postavena na dobrovolnících, což přináší řadu výhod, ale má to i své
limity. V každém případě tímto jim chci všem velice poděkovat, neboť bez nich bychom
se opravdu neobešli.
Ať už bude nadcházející období jakékoli, pevně věřím, že nám zachováte svou přízeň a
podporu.

Jan Přibyl
člen výboru jednoty a cvičitel žactva
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termínová listina podzimních akcí jednoty
23. 9. 2021 – čt – 21. Běh strmý do zámeckého vrchu
2. 10. 2021 – so – Vycházka do Národního muzea
7. 10. 2021 – čt – Pietní akt k Památnému dni
sokolstva
9. 10. 2021 – so – 61. Podzimní Výlet Libeňského
Sokola
5. 11. 2021 – pá – Plavecké závody “O pohár starostů
pražských žup” (děti i dospělí)
6. 11. 2021 – so – Podzimní brigáda v sokolovně 9–14 h
17.11. 2021 – st – Míčový trojboj – Sokol Karlín
20. 11. 2021 – so – Tělocvičná akademie Sokola Libeň
prosinec 2021 – Rychlý šplhoun v Sokole Kobylisy
2. 12. 2021 – čt – Mikuláš
16. 12. 2021 – čt – Loutkáři
21. 12. 202 – út – poslední cvičení v roce 2021
3. 1. 2022 – po – zahájení cvičení v novém roce
7. 1. 2022 – pá – Silvestr cvičitelů
5. 2. 2022 – so – Memoriál Jana Vorla

O státních svátcích 28. 9. a 28. 10. se necvičí, 27. 9. není cvičení RD, PD.
Turistické oddíly informují o svých výpravách samostatně.
Sledujte naše stránky, neboť je možné, že některé akce budeme muset z
epidemiologických důvodů upravit, přesunout nebo zrušit.
Výsledky závodů, fota, dopisy a další informace najdete jednak na vývěskách v
sokolovně a na sokolovně a také na www.sokol-liben.cz a na www.sokol.cz.

místonáčelníkovo ohlédnutí za létem

Cvičení venku (v parku a na zahradě sokolovny) s atletickými disciplínami začalo po
uvolnění opatření 11. května a trvalo až do prázdnin.
Dětský den se letos (stejně jako loni) opět konal v individuálním formátu. Zájemci si na
našich stránkách stáhli plánek a herní kartu a pak si v určeném týdnu kolem
Mezinárodního dne dětí (30. 5. – 6. 6.) obešli 17 stanovišť rozmístěných po Libni a plnili
zadané úkoly a skládali heslo. Se správným heslem si pak ve vrátnici sokolovny otevřeli
truhlu s pokladem, kde si vybrali zaslouženou odměnu. Celkem přišlo asi 50 dětí se
správným heslem.
Odložená Valná hromada jednoty se konala ve středu 16. 6. 2021 za účasti 39 delegátů z
46 zvolených. Vyslechli jsme zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2020 a schválili
rozpočet na rok 2021. Jednota zatím přestála covid v jakž takž dobré kondici jak lidské,
tak finanční; víc v článku starosty.
Alespoň Zakončovací táborák (24. června) proběhl tak, jak jsme na něj zvyklí – za
krásného počasí se u ohně na dvoře sokolovny sešlo asi 150 účastníků. Zpívaly se
písničky, povídalo se o dění v uplynulém roce, opékali jsme buřty a zobali třešně.
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Výsledky Letních disciplín žáků 2020 a soutěže O nejvěrnější docházku
Mezi 80 mladšími žáky ve svých ročnících vyhráli: J. Harazím, F. Šefrna, J. Smutný, J. Plicka
a Š. Novák a v celkovém pořadí se ještě dobře umístili: S. Budai, H. Höschl, O. Doupal, T.
Novotný, V. Böhm, J. Šíma, P. Patočka, O. Srichom a D. Tóth.
Mezi 23 staršími žáky zvítězili ve svém ročníku: F. Belabed, J. Pikálek, V. Blahunek a M.
Novotný a jmenování si dále zaslouží T. Ettel.
Mezi 18 dorostenci a cvičiteli byli nejlepší: J. Novák, V. Unzeitig, T. Kléger, P. Boháč a J.
Kerhart.
Celkem bylo hodnoceno 121 cvičenců.
V celoroční soutěži O nejvěrnější docházku byli nejpilnější tito cvičenci (příjít se mohlo 28x):
26x T. Novotný a J. Novák, 25x M. Horák, V. Böhm a A. Novotný, 24x M. Novotný a T. Novák,
23x T. Kléger, J. Kerhart a J. Kubišta, 22x O. Šimeček, 21x J. Pikálek. Celkem bylo zapsáno
131 cvičenců (67 mladších žáků, 35 starších žáků, 11 dorostenců a 18 cvičitelů). Celoroční
průměr docházky byl 47,1 cvičence v hodině, tedy skoro o 10 méně než před rokem a stejně
jako předloni.

Letní tábory
V létě se naše turistické oddíly vydaly na své tábory (Tajanov u Velhartic). Nejprve se o
víkendu 25.–27. 6. za účasti 48 (!) pracantů tábořiště připravovalo – posekala a odvozila se
tráva z louky, vykopala se odpadovka a latrína, kompletně se postavila kuchyň, dřevník a
seník, stany a týpka, vztyčil se stožár a začala se stavět brána a zábradlí. V následujících
dnech do začátku prázdnin Hlídači tábor dostavěli a do 1. července pohlídali.
První tentokráte jeli na tábor bývalí členové. Od 1. do 10. července se jich postupně objevilo
11 a spolu s rodinnými příslušníky se jich sešlo 22. Následovala Káňata – 10.–24. 7. Bylo 22
dětí a 8 vedoucích. Pak na tábor dorazily Veverky (24. 7. – 7. 8.), které měly 5 vedoucích a 8
členek. Jako poslední se letos na tábor dostal oddíl Jilm 7.–29. 8. (6 vedoucích a 14 kluků).
Jilmáci také tábor spolu s 12 pomocníky také zbourali. Celkem tedy 8 týdnů táborů s 85
táborníky. Letošní počasí bylo sice dosti deštivé a chladné, ale radost to táborníkům
nepokazilo. Víc zážitků najdete v článcích jednotlivých oddílů.

1. září do školy a do Sokola
Pevně věříme, že kluci i díky Vám přivedou další nové kamarády – docházka žáků zatím
sice vypadá slibně (na první čtvrteční hodině bylo 58 cvičenců, na druhé úterní (která má
vždy slabší účast) 39 cvičenců – tedy průměr 48,5 při 77 zapsaných) a už máme 17 nových
tváří, ale rádi uvítáme další zájemce o cvičení (bereme mladší i starší žáky). Děkujeme a
těšíme se.
Ve cvičebním roce 2016/2017 bylo zapsáno 111 cvičenců (mladší + starší žáci, dorostenci,
cvičitelé) a průměrná účast v hodině byla 43,75, v roce 2017/2018 bylo zapsáno 102
cvičenců a průměr se zvedl na 46,05, v roce 2018/2019 bylo zapsáno 121 a průměr 48,8, v
roce 2020/2021 bylo 137 zapsaných a průměr 57,1 a loni při 131 zapsaných byl průměr 47,1,
když jsme se v září a říjnu dostali nad 60. Pak ale přišlo uzavření sportovišť a bylo po všem.
Dostaneme se letos opět na běžná čísla předcovidové doby?

Kdy se cvičí a jaká jsou organizační opatření žáků?
Mladší žáci (2012–2015) cvičí v út a čt 17–18, Starší žáci a dorostenci (2004–2011) v út a čt
18–19. Pro cvičitele a dorostence možnost úterního cvičení mužů a čtvrteční košíkové
(oboje 19–20). V září a začátkem října se cvičí venku (park u Rokytky, zahrada sokolovny).
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Obecná pravidla
I ven se nosí stejný úbor jako do tělocvičny – modré trenky a bílé tričko se sokolským
znakem. Na nohy vhodná zavazovací obuv (sandály opravdu nejsou atletické či fotbalové
obutí). Jen v případě deště a velmi chladného počasí se bude cvičení konat v sokolovně.
Nenavlékejte na kluky zbytečně tepláky a mikiny – pohybem se dostatečně zahřejí a drobné
otužování upevní jejich zdraví. Začátek i konec cvičení je pro žáky před sokolovnou –
děkujeme. Pokračuje soutěž Letní disciplíny (atletika) a opět začíná celoroční soutěž O
nejvěrnější docházku s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků
za 100% docházku. Od 12. října bude cvičení probíhat určitě už jen v sokolovně – kromě
gymnastiky budou opět i hry a též nácvik na akademii. Připomínáme, že za pozdní příchod
či absenci úboru vybíráme pokutu 1 Kč (do fondu odměn za docházku).

Zdravotní a covidová pravidla
Prosíme, aby do cvičení chodili jen 100% zdraví cvičenci (a cvičitelé), doba je bohužel
složitá, tak si ji dále sami sobě nekomplikujme. Pokud někdo ví, že se setkal s potenciálním
nemocným, pak též prosíme o nepřítomnost – děkujeme. V rámci současných pravidel je
nutné, aby na každou hodinu kluci nosili čestné prohlášení o testování. Pro náš případ platí,
že testování antigenním testem platí 7 dní a platí i testování ze školy. Pokud je někdo
očkován, stačí přinést potvrzení o očkování, my si to poznamenáme do docházky a dále již
nic nosit nemusí (totéž platí pro období 180 dní po prodělání nemoci covid-19).

Příspěvky
Prosíme o zaplacení příspěvků na druhé pololetí roku 2021 – nejlépe do 15. 10. přes účet
(žáci cvičící 1x týdně 850,- Kč, žáci cvičící 2x týdně 1 100,- Kč). Noví kluci se musí přihlásit v
matrice – 1. patro sokolovny (úterý, čtvrtek 15:45–18:45). Zde je nutno kompletně vyplnit
přihlášku (lze stáhnou na stránkách). Všechny, kteří již v minulosti přihlášku za sebe či
svoje děti vyplnili a odevzdali, prosíme, aby se zamysleli, jestli nedošlo k nějaké změně
(kontakty, zdravotní stav, …), a pokud ano, aby změny nahlásili v matrice (případně vyplnili
přihlášku znovu a v matrice odevzdali) – děkujeme. Pokud by opět došlo k uzavření
sportovišť, budeme tuto skutečnost kompenzovat ve výši příspěvků na první pololetí roku
2022 (podobně jako letos na jaře).
K příspěvkům ještě jeden dovětek – každý, kdo zaplatí příspěvky do Sokola, se stává
členem této organizace. Jedná se tedy o členské příspěvky a ty se dle právního řádu
nevracejí.

Cvičitelé
O kluky se bude starat náš mužský cvičitelský sbor v tomto složení:
Cvičitelé: J. Novák (51), T. Novák (49), V. Voráč (44), V. Jakoubek (42), M. Kubů (38), J. Dobis
(36), M. Seifert (35), J. Kudroň (33), J. Přibyl (30), J. Kubišta, (28), D. Unzeitig (21), D.
Novotný (20) a naši mladí pomahatelé: A. Novotný, J. Kerhart a P. Boháč. Od října, až se
ustálí počty žáků a rozvrhy studujících cvičitelů, dostane každé družstvo žáků (děleno dle
ročníků narození) své stálé cvičitele. V říjnu vyšleme na pomahatelský kurs další zájemce.

Nabídka turistických oddílů
Všem žákům nabízíme možnost účasti na výletech, které pořádají naše turistické oddíly.
Káňata zvou mladší žáky, jilmáci žáky starší. Mladší děvčata mohou chodit do Káňat, starší
do Veverek. Všechny oddíly též samozřejmě nabízejí i členství – což znamená úterní
(Veverky), středeční (Jilm) či čtvrteční (Káňata) schůzky v klubovně a výpravy, které se
konají cca 1x měsíčně. Vyvrcholením celoroční činnosti je pak letní tábor. V roce 2022 to
bude opět Tajanov u Velhartic na Šumavě. Informace u vedoucích oddílů.
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Cvičení mužů
Líbí se vám cvičení mužů na akademiích? Klidně se můžete stát členem oddílu – berou další
zájemce (muže 18–50). Cvičí se v úterý 19–20.
Výborně funguje oddíl šplhu, založený před několika lety (osmimetrové lano ze sedu bez
přírazu). Řada jeho členů se účastní i mistrovství republiky v tomto sportu. Též berou další
zájemce od staršího žactva až po muže a od loňska šplhají i ženy.
Další větví v mnohotvárné činnosti mužů je Přetah lanem – i v tomto sportu se kupodivu
závodí a konají se i mezinárodní soutěže.

Nejbližší akce na podzim
Čtvrtek 23. září – 21. ročník Běhu strmého do zámeckého vrchu od 16:30 do 18:30. Běží se
199 metrů s převýšením 29 metrů v libeňském parku. Přijďte všichni, ať překonáme rekord v
počtu účastníků 194, a trénujte, aby padl i rekord trati 36,4 nebo rekord vaší kategorie.
Vyhlášení výsledků v 19:00 v místě startu.
Cvičitelé se po Běhu strmém sejdou na pracovní schůzce, kde si rozdělí pořadatelství akcí a
další úkoly.
Ve čtvrtek 7. října proběhne v sokolovně a okolí pietní akt k Památnému dni sokolstva.
Proslovy, písně, květiny k pamětním deskám v sokolovně i po Libni, vypuštění lodiček se
svíčkami na Rokytce za sokoly umučené za druhé světové války. Zveme veškeré členstvo.
Podzimní Výlet Libeňského Sokola (již 61. v pořadí) bude v sobotu 9. října. Opět se připojíme
ke Srazu v přírodě pražských žup. Začátek bude u nádraží Veleslavín a přes Červený vrch
sejdeme do údolí Šáreckého potoka, kde nás bude čekat Modrá stuha a různé hříčky a
vypuštění lodiček se svíčkami k Památnému dni sokolstva. Budou i Pamětní lístečky,
Písnička a další tradiční součásti setkání. Bližší informace ve zvláštním dopisku koncem
září. S sebou jídlo a pití na celý den, odpovídající oblečení, peníze na jízdné a srazový
příspěvek. Těšíme se na hojnou účast v barevné podzimní přírodě.
Pro tuto chvíli si přejme, ať si koronavirus do Sokola nezaneseme, případně, ať vláda cvičení
nezakáže. Abychom riziko nákazy při cvičení snížili na minimum, prosíme, aby ti, kteří se
necítí zdrávi, zůstali doma. Doprovod dětí prosíme o nasazení roušek v budově sokolovny.
Cvičence pak žádáme o dezinfekci rukou při příchodu i odchodu. Dokud budeme chodit
cvičit ven, prosíme, aby kluci na cvičení přicházeli již ve cvičebním oblečení, případně si v
šatně rychle odložili a vyšli před sokolovnu. Po cvičení opět rychle převléci a pryč. V tuto
chvíli cvičí družstva zvlášť – jsou zrušené společné rozcvičky a závěrečná společná hra.
Pokud se bude smět cvičit i v říjnu, kdy už budeme chodit do sokolovny, rozdělíme kluky do
více šaten podle docházkových desek na čtyři skupiny, každé družstvo bude mít své
cvičitele a zřejmě omezíme společné hry tak, aby se kluci mezi sebou kontaktovali co
nejméně. Ve čtvrtky se pak s žákyněmi budeme střídat o Strnadův a Srncův sál. Uvidíme
dle aktuální situace. Pokud bude cvičení z jakýchkoliv důvodů zrušeno, dáme vědět třemi
kanály: vývěsky v sokolovně a na sokolovně, stránky libeňského Sokola, zpráva na kontaktní
e-mail uvedený v přihlášce cvičence.
Program máme opravdu bohatý, mimo vlastní cvičení dáváme mnoho nabídek s různým
zaměřením. Stačí si jen vybrat a připojit se k nám. Těšíme se a doufáme, že se vše
uskuteční.
Teď se na nové žáky v Sokole těší a do podzimu pevné zdraví přeje

Jiří Novák (Jirkan), místonáčelník 602 284 198
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Starosti a radosti starosty

aneb Co dělá výbor, starosta a kancelář, abychom se mohli v pohodlí
scházet a cvičit, a taky na co se můžete do budoucna těšit

Peníze až na prvním místě
Na víkend 25.–27. 6. jsme pronajali dvůr sokolovny jako zázemí pro natáčení České televizi –
další příjem do naší pokladny. Počet členů (plateb příspěvků) nám totiž zásadně poklesl. V
roce 2019 jsme měli 913 platících členů, v roce 2020 se počet snížil na 606 a letos zatím
máme něco okolo 375 plateb. Tak snad se nám cvičenci co nejdříve vrátí.
Kromě pronájmu kancelářských prostor a sálů také žádáme o rozličné granty. Letos už přišlo
z Národní sportovní agentury 611 000,- na sport dětí a 746 500,- na provoz (energie a mzdy
zaměstnanců). Dále jsme od MČ Praha 8 obdrželi 400 000,- na sport dětí a 65 000,- na
turistické oddíly.
Stále jsme se nesmířili s dluhem po Gynekologii Zenklova z ordinací v severním přízemním
traktu sokolovny a podali jsme návrh na Platební rozkaz. Z celkového dluhu 170 000,- Kč se
nám podařilo 58 000,- přeprodat jejich podnájemcům a na zbylých 112 000,- soud platební
rozkaz vydal. Ten si však dlužník nepřevzal, a tak nezbývá než jít k soudu.
Navázali jsme spolupráci s daňovou poradkyní paní Lávičkovou, která za nás letos podala
daňové přiznání a zároveň nám do budoucna pomůže využívat možností daňového práva
například na efektivnější shromažďování prostředků na rekonstrukci sokolovny.
Okolo 10. srpna nám poslaly Pražské plynárny návrh smlouvy na období od 1. srpna (po
skončení závazku, který jsme u nich měli po aukci). Původní cena 395,- Kč/MWh, nová 817,Kč/MWh. Začali jsme zjišťovat realitu (MND 837,-, doma 795,-). Nakonec jsme oslovili
Bohemia Energy a budeme mít od 1. 12. (po vypršení výpovědní doby) cenu 650,-/MWh se
závazkem na 2 roky. Tak zde jsme stačili zabránit nejhoršímu.

Zvelebování sokolovny
Během června a prázdnin byla dokončena kuchyňská linka ve sborovně, zavěšeny garnýže a
do takřka hotové sborovny byla přestěhována kancelář, aby mohla začít její rekonstrukce –
nové rozvody elektřiny a datových kabelů, oprava stěn a stropu, vymalování, nátěr radiátoru,
stržení starého lina a pokládka nové vinylové podlahy. Nyní nás čeká montáž nových světel a
návrat kanceláře do novotou svítících prostor.
Během červencových bouřek zateklo do posilovny. Netušili jsme kudy, protože žlab i gajgr
byly čisté. Nakonec jsme po nalití vody do svodu zjistili, že je nad gajgrem přicpán plastovou
koulí, která byla původně nad svodem a měla bránit vniknutí listí a dalších nečistot do
svodu. Vyndali jsme ji i s vrstvou dalších nečistot a dalšímu zatečení je snad zabráněno. Po
vyschnutí stropu bude rozhodnuto o další opravě stěn a stropu posilovny.
Lakýrník během prázdnin nafládroval vstupní dveře severního křídla a nyní natírá vnitřní
křídla oken ve sborovně.
Já (starosta) se už od dubna pilně starám o nechtěnou (plevel) i žádanou (trávník) zeleň
kolem celé sokolovny a snad je to trochu vidět. I když letošní na vláhu bohaté počasí růstu
obzvláště plevelu přeje mírou vrchovatou.
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Velké stavební akce – dvůr a šatny
Máme stavební povolení na rekonstrukci dvora i šaten! Na šatny začneme hledat vhodné
granty (jejich podmínkou je právě platné stavební povolení a položkový rozpočet). Na dvůr
začneme hledat vhodnou firmu (podzemní železobetonová místnost, předláždění dvora,
samootevírací vrata, vrátka, plot) – první se už byla podívat. Pokud má někdo dobrou
zkušenost s firmou, která by to zvládla, budeme rádi za kontakt a můžeme ji zařadit do
výběrového řízení. Každá z akcí nás bude stát něco kolem 6–7 milionů, na účtě jich ovšem
máme pouze 5. A tak kdyby měl někdo tip, kde získat další finance, budeme také rádi. Šatny
se budou dělat za 2–3 roky, až získáme grant, něco ušetříme a případně si půjčíme v naší
bance.
Pokročili jsme v akci oplocení našeho pozemku před kostelem – s Národním památkovým
ústavem se podařilo dohodnout kompromis a předjednaná studie byla přijata i magistrátními
památkáři, kteří vydali souhlasné závazné stanovisko. Podali jsme tedy návrh na směnu 50
m2 našeho pozemku před kostelem, které oplotit nelze, za stejný kus přilehlého pozemku
města blíže k ulici. Pokud se vše povede, zadáme zhotovení projektu včetně získání
stavebního povolení. Na nově oploceném pozemku by mělo být malé hřiště pro školku Nautis
a venkovní cvičiště (hrazda, bradla) pro muže. V rohu za doskočištěm by mohla vyrůst
konstrukce na kruhy a šplhací lana.
Dvůr bychom rádi začali rekonstruovat v roce 2022. Nejprve postavíme podzemní místnost
(novou loděnici) v rohu u kostela. Následně předláždíme severní část dvora, zbudujeme nová
vrata, vrátka a ploty. Pak dojde na přestěhování věcí ze stávající plechové loděnice za
sokolovnou do nové loděnice a odstranění staré.
Do stávající podzemní uhelny za sokolovnou se (asi až v létě 2023) umístí podzemní nádrže
na dešťovou vodu, prostor přilehlý k západní stěně sokolovny se předláždí, na místě staré
loděnice se zasadí stromy, zaseje tráva a vznikne tak odpočinkové místo s ohništěm, místem
na gril a kruhem na vrh koulí. Také zrušíme zámkovou dlažbu na jižní straně sokolovny u
doskočiště a místo po ní zatravníme. Součástí akce bude i oprava chátrající opěrné zdi z
kyklopského zdiva za sokolovnou.

Vodoměr
Nejnovějším problémem je výměna vodoměru. Vodárnám se to ani napodruhé nepovedlo
(prvně a pravděpodobně i podruhé nedokázali najít místo, kde zavřít vodu do naší přípojky), a
tak nám poslali dopis, kde vyjmenovali spoustu závad na naší vodoměrné sestavě. Máme je
odstranit do 30 dnů nebo si opravu můžeme objednat u nich. Poslali jsme poptávku a cenová
nabídka na 136 000,- nám opravdu vyrazila dech. Teď se tomu věnujeme a doufáme, že to
dopadne výrazně levněji.
Do dalších měsíců si přejme co nejméně problémů, příliv členů a co nejvíce dokončených
vylepšení a oprav v sokolovně.

Jiří Novák (Jirkan), starosta 602 284 198
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zpráva náčelnice

Je září, začal školní rok a s ním i další rok sokolské činnosti. Pojďme si všichni držet
palce, ať je to rok tradiční, plný běžné činnosti.
Myslím, že všichni – jak členové oddílů, tak cvičitelé – jsme zjistili, že nám chybí
nejenom
sportovní stránka, samotné cvičení, ale také kontakt s ostatními, popovídání si v šatně
po cvičení a komunitní život všeobecně. Radost ze společných akcí a prožitků se nedá
nahradit on-line.
Věřím, že nyní jsou všichni sice otupělí po dlouhé pauze, ale zároveň natěšení na věci
budoucí. Na to, co všechno můžeme nyní konat a jak svou činnost ještě vylepšovat.
Snad naše cvičení nebude znovu omezeno a zavřeno. Pokud by to tak bylo, oceníte
občasné on-line setkání? Tipy na cvičení, procházky či jiné aktivity? Jestli ano nebo
pokud máte jiné návrhy, dejte nám prosím vědět, třeba formou e-mailu.
Cvičitelská základna ženských složek se blíží počtu 40. Snažíme se však stále školit
nové a nadšené cvičitele, neboť i v našich řadách je značná fluktuace, a to i mezi
jednotlivými oddíly. Není to však neláskou k Sokolu, často je důvodem přestěhování a
přechod do jiného Sokola, mateřské či pracovní povinnosti. Naši cvičitelé jsou
dobrovolní, ale o to více nadšení. Přece jen Sokol bere většina z nás jako „životní styl“ a
drží nás zde i přátelství a dobrá parta.
Ája - Alena Krásová

předškolní děti

Do oddílu předškolních dětí jsou přijímány děti od 4 let,
které se v hodinách věnují všestrannému cvičení. Děti se
naučí základům atletiky (např. technika hodu) i
gymnastiky (např. kotoul vpřed).
V letošním školním roce se budeme stále podřizovat
různým protiepidemickým opatřením, abychom udrželi
cvičení v chodu. Minimálně budou platit pro celé I.
pololetí tato pravidla: do šatny vstupovat až na pokyn,
dospělé osoby vždy v respirátoru, při čekání
maximalizovat rozestupy, zrychlit převlékání, jakmile je
někomu v blízké rodině nařízena karanténa či
samotnému dítěti, tak na cvičení nechodit.
Akce, které nás snad čekají
Dne 23. 9. nebude cvičení, aby se děti mohly zúčastnit
Běhu strmého do zámeckého vrchu, který začíná už v
16:30 v Thomayerových sadech. Více informací naleznete
na www.sokol-liben.cz.
Dne 27. 9. je cvičení zrušeno z důvodu úterního státního svátku.
Bohužel všechny další plánované akce jsou trochu ve hvězdách. Můžete se připojit na
Facebook Sokola Libeň a nic Vám neuteče.
Určitě si už nyní můžete zapsat termín letního tábora pro předškolní děti, který bude v
termínu 9.–16. 7. 2022. Letos si děti tábory i pobyty rodičů a dětí v Janských Lázních
moc užily. Největší úspěch sklidili Kosí bratři, kteří na děti čekali u Farmaparku
Muchomůrka s malým překvapením.
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Nově pondělní hodiny povede Zuzana Hrušková, abychom oddíl trochu ve vedení
omladili. Dana Cejpková povede v pondělí hodiny rodičů a dětí, kde máme personální
krizi. Proto pokud Vás láká se aktivně zapojit do dění libeňského Sokola, tak určitě
neváhejte oslovit jakéhokoliv cvičitele.
V případě jakýchkoliv dotazů, nejen k připravovaným akcím, kontaktujte vedoucí oddílu
předškolních dětí Danu Cejpkovou.
Dana Cejpková
mobil: 606 551 223
e-mail: cejpkova.dana@seznam.cz

Zpráva z oddílu žákyň a dorostenek

Oddíly mladších žákyň a také starších žákyň a dorostenek cvičí shodně v pondělky a
čtvrtky, a to mladší v čase 17–18h, starší 18–19h. Náplň hodin kolísá v ročním období. Budeli ještě na podzim hezky, můžete se těšit na venkovní hodiny s trochou atletické průpravy,
her a třeba i výběhů do okolí sokolovny. S horšícím se počasím pak dostává přednost
tělocvična, kde je prostor pro cvičení na nářadí, s náčiním, ale i průpravu ke sportovním
hrám (florbal, házená, volejbal, basketbal, ...).
Každá hodina začíná rozcvičkou, obsahuje drobné posílení a protažení. Spíše než o
sportovní výkony nám jde radost z pohybu a budování dobré party. Ale i ambiciózní jedinci
si přijdou na své – na jaře se tradičně účastníme závodů v sokolské všestrannosti (plavání,
atletika, sportovní gymnastika, šplh).
Oba oddíly přijímají nové členy. Těšíme se!

ženy - všestrannost

Ája - Alena Krásová

Léto se pro náš oddíl neslo ve znamení babyboomu: přivítaly jsme na světě Honzíka,
Magdalenku, Davídka a Alfréda. Všem maminkám moc gratulujeme a dětem přejeme do
života hodně zdraví, štěstí a radosti! Díky mateřským povinnostem a covidové pauze se
však značně ztenčily naše řady. Rády proto uvítáme každou novou duši. Cvičíme každé
pondělí a čtvrtek od 19:00 v lodích Strnadova sálu nebo venku. Náplní je převážně
gymnastika a akrobacie, doplněné o základy atletiky, sportovní hry a kondiční cvičení.
Kromě pravidelného cvičení se s námi můžete potkat i na řadě akcí Sokola Libeň, v létě
naše členky například pomáhaly se stavbou i bouráním tábora či reprezentovaly jednotu na
Libeňské pouti. V nejbližší době se chystáme na Běh strmý, vodácký výcvik na kanále v
Českém Vrbném či na Podzimní výlet libeňského Sokola. Nejvíc se ovšem těšíme na
společná setkávání v tělocvičně. Máte-li chuť se k nim připojit, tak doražte i Vy!
Krásný podzim za všechny libeňské Ženy přeje

Jana Dubská
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rodiče a děti

Že děti rostou jako z vody, ví dobře všichni rodiče, tak i spousta našich členů již
odrostla a po prázdninách se vydala cvičit už bez doprovodu rodičů či prarodičů. Nově
přihlášení zaplnili uprázdněná místa jen částečně, a tak stále nabíráme cvičence.
Změny však zasáhly rovněž vedení oddílu: pondělní cvičení bude mít letos na starost
Dana Cejpková (cejpkova.dana@seznam.cz), kterou můžete znát z předškoláků nebo z
letních pobytů RDPD. Dopolední hodina v úterý zůstane v rukou cvičitelky Jany Motlové
(jane.mo@seznam.cz) a čtvrtky budou probíhat pod vedením Jany Dubské
(dubina13@seznam.cz). Všechny potřebné informace o náplni, časech či ceně cvičení
naleznete na našem webu www.sokol-liben.cz/oddily/1-rodice-s-detmi/, případně nás
kontaktujte mailem či telefonicky.
Těšíme se na všechny známé i nové tváře a přejeme krásné babí léto!
Dana, Jana M. a Jana D.

Zpráva vzdělavatelského odboru
Stalo se

I když činnost není vidět, neznamená to, že není. Ze sokolovny se odstěhovala jedna z firem
a její místnost připravujeme pro nový archiv – má větší předsíň, bezpečnostní dveře a ke
krojům nebudeme chodit přes zkušebnu. Přestěhování tedy přinese mnoho výhod. S
několika pomocníky od jara balíme celý archiv do archivních krabic. Vzhledem k tomu, že
vezmeme do ruky každý jednotlivý papír, to jde velmi pomalu, nicméně objevili jsme dosud
neznámé dokumenty a předměty. Počkejte si na výstavu, je na co se těšit!
Z pořádné inventury archivu bude těžit i nové muzeum Libeňský svět. Sokol byl nedílnou
součástí života libeňských občanů a dostali jsme několik vitrín v muzeu k zaplnění. Přípravy
na otevření Libeňského světa jsou další aktivitou, která nás držela zaměstnané přes
prázdniny.
Vůbec máme s městskou částí Praha 8 velmi dobré vztahy. Kromě Libeňského světa jsme
se účastnili příprav a vyhlášení QR hry na téma operace Anthropoid, měli své zástupce na
slavnostní vernisáži malovaného památníku Anthropoidu na Vychovatelně (pokud jste ještě
nejeli okolo, doporučuji) a aktuálně spolupracujeme na digitalizaci dokumentů v našem
archivu. Městská část scanuje naše staré fotografie a dokumenty na kvalitním scanneru a
kopie si nechává, čímž doplňuje svůj archiv zničený po povodních, a těžíme z toho i my – s
kvalitní digitální kopií nemusíme tak často vytahovat na světlo originální fotografie, které se
tím velmi ničí.

Chystá se
V pátek 17. září bude poprvé pro veřejnost otevřené kulturní centrum a muzeum Libeňský
svět, vzniklé z iniciativy MČ Praha 8. Naleznete ho v Pivovarnické č. 3.
V sobotu 2. října vyrazíme do muzea, a to opět do Národního. Od poslední návštěvy se
mnohé změnilo, především se otevřely nové expozice – dějiny 20. století a oblíbené
zoologické sbírky. Sraz v 10.00 na Palmovce u synagogy, s sebou lítačku, jídlo na celý den
(nebo možno zajít na oběd v muzejním bistru), peníze na vstupné a útratu. Návrat
nejpozději v 18.30 na Palmovku.
Vstupné: základní 200 Kč, studenti a senioři 120 Kč, děti do 15 let zdarma. Vezměte si
drobné, opět máme pár volných vstupů, tak se jen poskládáme na ty zbylé.
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Ve čtvrtek 7. října v 18.00 hodin si připomeneme památku našich členů, kteří zahynuli za
druhé světové války. Podle epidemické situace v sokolovně u pamětní desky nebo venku
před sokolovnou s procházkou. Nakonec pošleme po Rokytce sokolská světla. Ukončení cca
v 19:30 v parku. Zveme i rodiče a další příznivce libeňské a sokolské historie.
V pátek 8. října proběhnou hlavní slavnosti Památného dne sokolstva a naše župa má jeden
důležitý úkol. V 16:00 proběhne pietní akt u sokolského hrobu u krematoria Strašnice a od
svíček z památníku zapálíme světlo, které potom povezeme na kolech přes centrum Prahy
do Tyršova domu, kde proběhne hlavní pietní akt dne. Od světel, která přivezeme, se zapálí
sokolská světla – lodičky se svíčkami, které pošleme po Čertovce. Sháníme cyklisty pro
tuto akci! Hlaste se vzdělavatelům nebo rovnou organizátorovi na mail v.richter@volny.cz.
Účastníci dostanou jednotné sokolské tričko a sokolskou výzdobu na kolo :) Provozu se
nebojte, doprovodí nás policejní vůz, který dohlédne na ostatní auta.
Doufáme, že letošní akademie už po roční pauze proběhne. V její den bude, jako už
tradičně, připravená i výstava předmětů z archivu. Proto nepospíchejte po akademii domů a
nechte si trochu času na návštěvu Alšova sálu v druhém patře.
Krojovaní
Akce se pomalu, ale jistě rozbíhají. Měli jsme čtyři zástupce u vzpomínky na parašutisty 18.
června v Resslově ulici, zúčastnili se oslav stého výročí založení Československé obce
legionářské v sobotu 4. září. V úterý 7. září jsme navštívili opožděné oslavy 150 let Sokola
Vršovice.
Další akce, kde se pravděpodobně vyskytneme, bude pietní akt na Památný den sokolstva
8. října v Tyršově domě a oslavy výročí založení Československa 28. října na Vítkově. A
možná mezi tím nějaké lokální drobnější akty.
A co dál?
Sledujte vzdělavatelskou nástěnku u dveří do šaten pro všechny aktuální informace a
pozvánky!
Za vzdělavatele

Anka Holanová, anna.holanova@sokol-liben.cz

turistický oddíl jilm

Minulý školní rok jsme tradičně zakončili na táboře, tentokrát na konci prázdnin. Celým
táborem nás provázel příběh hobita Bilba Pytlíka a jeho družiny. Tábora se zúčastnilo 14
kluků, což je po předchozích slabších letech krásné číslo. Navzdory tomuto číslu jsme
stále otevřeni novým zájemcům nejen z řad sokolských.
Vítán je každý kluk ve věku 10–14 let se zájmem o přírodu, zálesáctví a spoustu zážitků
prožitých s kamarády. Scházíme se každý týden ve středu, a to od 17:00 v klubovně
libeňské sokolovny. Každý měsíc podnikáme výpravy do přírody, pěší, cyklistické,
vodácké nebo i lyžařské.
Plánované akce na další půlrok:
25.–26. 9. První výprava
9.–10. 10. PVLS
13.–14. 11. V sobotu Vyzvědači, v neděli Brigáda u sokolovny
18.–19. 12. Vánoční jednodenní výprava, v neděli pak vycházka po Praze
22. 12. (st 17–19) Vánoční nadílka v klubovně
8.–9. 1. Lednová jednodenka, v neděli herní odpoledne v sokolovně
3.–6. 2. Pololetní prázdniny na horách
Na známé i nové tváře se za Jilm těší Dan Unzeitig (Kondor).
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prázdniny ve veverčím kruhu

I přes neustálé měnění podmínek pro pořádání skupinových akcí a táborů můžeme s
radostí říct, že se letošní tábor Veverek opravdu povedl. Holky putovaly až do Egypta,
kde na žádost Hatšepsut získávaly za plnění nejrůznějších výzev a úkolů artefakty,
které byly právě Hatšepsut odcizeny.
Kromě celotáborové hry jsme si užily i návštěvu lam na nedaleké farmě Lamadorádo,
krásné počasí a s ním spojené koupání v rybníce, ochutnávku čokolády, svatbu,
akrojógu, stavění pyramid a v neposlední řadě návrat z říše mrtvých do říše živých.
Holky se nezalekly ničeho a i v jednu ráno se dokázaly, s poměrně dobrou náladou a
velkým nasazením, vrátit z neznámého místa, kdy byly autem vysazeny, zpátky do
tábora.
Jak lze tedy z předchozího odstavce vytušit, jednalo se o podařené prázdniny plné
pohody, ale také napětí a adrenalinu, přátelství, smíchu, dobré nálady a odnášíme si z
nich nespočet zážitků, které nám pomohou zvládnout školní rok.
Nejbližší akcí, která nás čeká, je dvoudenní výprava 18.–19. září a následně pak 9. října
PVLS, který již snad oproti minulému roku proběhne tak, jak jsme zvyklé.
Vydra - Bára Novotná

tančírna

V únoru 2020 se uskutečnila první z řady plánovaných pravidelných tančíren. Kvůli
koronavirové pauze jsme si na zopakování této akce museli počkat do letošního června.
Oba večery byly příjemným společenským setkáním, doufáme tedy, že nám v
nastávajícím cvičebním roce epidemiologická situace dovolí pořádat tančírny častěji.
Říjnový termín je předběžně stanoven na sobotu 16. 10. od 19:00 ve Strnadově sále
sokolovny. Pro aktuální informace sledujte web a sociální sítě Sokola Libeň. Těšíme se
na Vás na našem parketu, ať už dorazíte v páru či single!
Jana Dubská
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darování krve v době pandemie

Pravděpodobně všichni jsme zaznamenali zprávy transfuzních stanic o nedostatku
krevních přípravků. Nedostatek krve souvisí nejen se zvýšenou spotřebou v době
pandemie, ale například také se zvýšeným počtem operačních výkonů nyní, kdy se
provádějí operace odložené kvůli nedostatku lůžek během nejvyšší zátěže
zdravotnických zařízení na jaře. Mnoho dárců tak muselo odložit své odběry v době
pandemie, nejen z důvodu vlastního onemocnění, ale také kvůli karanténě po rizikovém
kontaktu či návratu ze zahraničí.
V současné době nadále trvá zvýšená potřeba krve, a tím i dárců, nových i stávajících.
Pokud jste onemocnění COVID-19 prodělali, pak můžete krev a její složky darovat za 28
dní po uzdravení. Tzv. rekonvalescentní plazma (plazma od dárců, kteří onemocnění
prodělali) byla i jedna z možností, jak nemocné s infekcí COVID-19 léčit.
Dárce rovněž nesmí být 28 dní před darováním krve v kontaktu s nikým, kdo
onemocněl infekcí COVID-19 nebo měl nařízenou karanténu (toto opatření nemusí být
platné ve všech transfuzních stanicích a je vhodné se při pochybnostech předem
informovat přímo na konkrétním pracovišti). Dále musí být dárce 28 dní před odběrem
naprosto zdráv, mimo jiné i bez příznaků onemocnění dýchacích cest (teplota, únava,
rýma, bolesti hrdla, kašel, dušnost).
Pokud jsem očkován proti onemocnění COVID-19, pak záleží na typu vakcíny, která mi
byla aplikována. Po podání mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna) a proteinových
vakcín (Novavax, Sanofi) mohu darovat krev za 7 dnů po každé vakcinační dávce, pokud
se nevyskytnou další obtíže. Pokud mi byla aplikována vektorová vakcína (Astra Zeneca,
Johnson&Johnson), mohu darovat krev za 28 dní po každé vakcinační dávce.
Prodělané onemocnění COVID-19 ani očkování proti němu nepředstavuje tedy trvalou
překážku darování krve. Naopak, v současné době se každá kapka počítá a každý nový
dárce bude vítán!
Společně se snažíme řady dárců rozšířit i my, a to prostřednictvím aktivity Sokolská
kapka krve.
Tento projekt 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 zde: sokolskakapkakrve.cz.
V 1. pololetí tohoto roku zatím své výsledky nahlásily 32 jednoty. Na průběžném 1.
místě je opět Sokol Komárov z župy Jungmannovy, kde 26 dárců absolvovalo celkem 41
odběrů. Sokol Libeň se umístil na průběžném 11. místě, kdy 9 odběrů absolvovalo 11
dárců. Nepochybuji však o tom, že zúčastněných jednot je více, jen hlášení neposlaly.
Projekt pokračuje i v letošním roce: počet odběrů za druhé pololetí roku 2021 nechť mi
dárci hlásí do 31. 1. 2022 na e-mail: vit.jakoubek@sokol-liben.cz. Zde také rád zodpovím
veškeré dotazy týkající se jak projektu, tak darování.
Vít Jakoubek, cvičitel a zdravotník
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movember

Movember (Přesmyčka dvou anglických slov moustache (knír) a November (listopad)) je
mezinárodní aktivita, která si klade za cíl rozšířit povědomí o mužském zdraví a podpořit
preventivní programy na jeho podporu. Ti, kteří se rozhodnou tento projekt podporovat, si
mohou v listopadu nechat narůst knír a (s knírem či bez něj) podpořit některý z týmů těch,
kteří si knír narůst nechali (blíže na https://cz.movember.com/).
Mužské zdraví je široký pojem a zahrnuje oblasti tělesné i duševní. V tomto textu bych se
stručně zaměřil na dvě tělesné nemoci, které postihují pouze muže: rakovinu varlat a
prostaty.
Rakovina je stav, kdy se buňky nějaké tkáně začnou nekontrolovatelně množit. Může jít o
buňky kůže, plic, mozku apod. V některých případech rakovinné buňky také ničí vlastní
orgán, ze kterého vyšly, a často se také mízními cévami šíří do dalších orgánů (metastázy).
Rakovina varlat
Varlata produkují mužské zárodečné pohlavní buňky – spermie a mužský hormon
testosteron.
Rakovina varlat se nejčastěji vyskytuje ve věku mezi 15 a 40 lety. Rizikovými faktory jsou
výskyt rakoviny varlat v rodině (otec, bratr), výskyt rakoviny v minulosti či nesestouplé varle
po narození.
Nejčastějšími projevy jsou: otok či změna velikosti a tvaru varlete, bolest či nepohodlí v
šourku či ve varleti či bolest v dolní části břicha nebo v tříslech.
Rakovina varlat se léčí nejčastěji chirugicky jeho odstraněním či chemoterapií nebo
ozařováním. Důležité je zachytit nádor v jeho časném stádiu.
Nejlepší prevencí je pravidelné samovyšetření varlat a v případě zjištění nějakých změn ve
velikosti či tvaru je vhodné tuto skutečnost co nejdříve zkonzultovat se svým lékařem.
Rakovina prostaty
Prostata je žláza umístěná bezprostředně pod močovým měchýřem. Produkuje tekutinu,
která chrání a obohacuje sperma.
Rakovina prostaty se nejčastěji vyskytuje ve starším věku a rizikovým faktorem je rovněž
výskyt rakoviny prostaty u otce či bratra.
Projevy zejm. v časných stádiích onemocnění nemusí být bohužel žádné. Později mezi
nejčastější patří: častější potřeba močení, obzvláště v noci; obtíže při zahajování močení
nebo zadržování moči; bolestivé nebo palčivé močení; obtíže při dosahování erekce;
bolestivá ejakulace; krev v moči nebo semeni.
Byť téměř všechny tyto příznaky mohou být známkou i jiných onemocnění, je vhodné je
vždy konzultovat se svým lékařem.
Velmi důležitá je opět prevence: Každý muž by měl pravidelně navštěvovat urologa. V
případě, že se v rodině objevil karcinom prostaty u více než 2 mužů v jedné příbuzenské
linii, je vhodné započít s kontrolami od 40 let věku. U ostatních mužů je doporučeno zahájit
preventivní prohlídky od 50 let života minimálně jednou za dva roky do dovršení 60 let a
poté jedenkrát ročně.
Pokud tedy v listopadu potkáte někoho s knírem, vzpomeňte si na Movember a můžete i vy
(bratři i sestry) podpořit tým Sokol s knírem, který založil náš náčelník Josef Kubišta, jenž
se propagaci této akce dlouhodobě věnuje, a přispět tím na dobrou věc (loni tým nasbíral
39 999 Kč).

Vít Jakoubek
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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. V
následujících číslech bychom vám chtěli některé z nájemců představit, a proto je
postupně požádáme, aby o sobě na stránkách Zpráv napsali několik řádek. Jako první o
sobě krátký medailon napsalo...

Foerstrovo komorní pěvecké sdružení

Příští rok to bude neuvěřitelných 30 let, kdy Foerstrovky poprvé vstoupily do
sokolovny, resp. Filipovy síně, aby se se zápalem sobě vlastním věnovaly svému hobby
– sborovému zpěvu.
Několik slov o sboru: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení vzniklo v průběhu roku
1974, první tzv. velký koncert se konal v květnu 1975 ve Foerstrově síni v Praze 1.
Repertoir sboru je pestrý a obsahuje ve značné míře i díla autorů 20. a 21. století.
Všechny členky sboru jsou amatérské pěvkyně (amatérský od lat. amo, amare – milovat
☺), rozličných povolání, různého věku. Jedno mají společné – touhu rozdávat dobrou
muziku publiku ochotnému naslouchat.
Sbor loni, kdy kvůli corona-krizi nemohl koncertovat, vydal další CD.
Nedávno jsem si udělala jakousi inventuru výjezdů a působení sboru. Navštívili jsme,
často opakovaně, 19 zemí Evropy, 58 měst a míst České republiky (ČSSR), v samotném
hlavním městě jsme vystupovali, též opakovaně, v 58 koncertních sálech či kostelních
prostorách.
Zlata, stříbra, bronzy, případně Grand Prix sbor dovezl z prestižních soutěží např. v
Corku, Vídni, Zwickau, Maasmechelenu, Klaipedě, Florencii, Rimini, Tours, Debrecinu,
Montreux a dalších místech.
Jako nájemce sbor využívá Filipovy síně, s jejíž údržbou a zvelebováním dle možností
finančně i „rukama“ pomáhá (záclony, závěsy, ubrusy, vitríny). To, že sbor setrval na
stejném místě skoro 30 let, je dáno i tím, že Sokol Libeň vytvořil a vytváří příjemné
podmínky pro činnost pěveckého tělesa. DĚKUJEME!!!
Několikrát se sbor s radostí prezentoval i v rámci akcí libeňského Sokola – akademie,
slavnosti. Jedna perlička: text písně Moravská brána jsme příležitostně změnili.
Moravská se stala branou Libeňskou.
Až v úterý vpodvečer potkáte či uvidíte čtyřicítku žen a dívek, které se trousí do
druhého patra sokolovny, a případně je uslyšíte skrz zavřené dveře Filipovy síně, vězte,
že se sbormistrem Jaroslavem Brychem (pracuje se sborem 13. sezónu) budou na
zkoušce dřít, pilovat, zdokonalovat každou notu, každou frázi, abyste třeba i Vy mohli
posoudit výsledky zmíněné snahy na některém z koncertů FKPS.
Více na www.fkps.cz.
Za FKPS
Drahomíra Černičková
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se sokolským nazdar!

