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Záběr ze slavnostního zahájení obou
programů hromadných tělocvičných
vystoupení na stadionu Synot Tip Areny
v pražském Edenu (fotbalové hřiště Slavie
Praha)

XV. VS – vrcholná událost oslav 150. výročí Sokola
Skončilo jedno významné dějství sokolské historie – zcela určitě
se vybaví otázka, zda můžeme být spokojeni.
Sletovým týdnem vyvrcholily oslavy 150. výročí založení Sokola
(a také řady dílčích, ale neméně významných výročí, které náhoda
vložila právě do letošního roku). Po dvou měsících zaslouženého
odpočinku od sletových starostí všech aktérů – těch organizačně
nejvytíženějších až po prosté sletové cvičence - nastává běžný
sokolský ruch. Scházíme se v tělocvičnách, na hřištích
i v jednacích místnostech, sdělujeme si zážitky i zkušenosti
z oslav. Snad není v těchto shromážděních jediné, kde by nepadla
otázka: Jaké byly (ty oslavy)?
S potěšením zde slýcháme, že byly úspěšné. Letošní slet byl
oproti minulému lepší jak v přípravách (včetně propagace), tak
v samotném provedení. Ne, že by nebyly chyby – a asi nikdo
nebude tvrdit opak, ale ty k tak velkým událostem patří. Stokrát
si můžeme říkat, že se jich příště musíme vyvarovat a že jsme se
měli poučit z minulých sletů, chyby se vyskytnou buď tím, že se
na ty minulé zapomene, nebo se vyskytnou nové, protože žádné
provedení není nikdy stejné.
Bylo by jistě na místě pro ty, kteří se neměli možnost žádné
události zúčastnit, uvést konkrétní výsledky, tedy napsat účet
úspěchů a nedostatků. Byl bych ale nezodpovědným zpravodajcem, pokud bych jakési hodnocení sletového týdne chtěl
učinit pouze na základě osobních poznatků, zvláště když jako
aktivní aktér několika sletových „produktů“ jsem nemohl být
u všeho.
Kdyby přesto některého čtenáře Vzletu zajímal pohled
účastníků sletových událostí – ať již aktivních nebo diváckých,
mohu vřele doporučit srpnové + zářijové vydání časopisu NAZDAR
Sokolské župy Ještědské, který vydává svépomocí dlouholetá
polistopadová náčelnice ČOS sestra Jarina Žitná. Ta se předem
na tuto úlohu připravila, když vyzvala své čtenáře k zaslání svých
dojmů a poznatků - kladných i záporných - ze sletového týdne.
Z těchto dopisů pak stvořila souhrn, který můžeme považovat
za jakýsi hodnotící účet všech událostí. I když ne všichni, kteří si
tento souhrn přečtou, budou asi stoprocentně se vším souhlasit
(vkus každého z nás přece nemusí být stejný), je třeba sestře Jarině
poděkovat za rychlý a jistě značně objektivní pohled, protože je
získaný na základě názorů z mnoha příspěvků dopisovatelů
„svého“ časopisu. Skuteční zájemci o výsledky tohoto
neoficiálního hodnocení tyto najdou ve výše uvedeném vydání
časopisu NAZDAR, který je umístěn mj. i na našich webových
stránkách (adresu najdete v tiráži Vzletu) a to v nabídce Kronika
- Župní časopis (z technických důvodů nemají dosud časopisy
jiných žup vč. elektronické podoby časopisu Sokol na našich
webových stránkách svoji podkapitolu, odlišnou od podkapitoly
časopisu VZLET naší župy).
Na závěr bych pouze chtěl zvolat: Skončil XV. všesokolský
slet, ať žije všesokolský slet XVI. v roce 2018 !
Vladimír Šilhán

Sokolská župa Jana Podlipného,
Vršovické nám. 111/2,
101 00 Praha 10-Vršovice
telefon: 271 742 775
e-mail: zpodlipneho@volny.cz
http://www.zupajanapodlipneho.cz
Redakční rada: V. Šilhán - předseda, A. Hogenová,
L. Kleinhampl, O. Mach, Š. Škapík, I. Antušek ml.
Dopisující členové: L. Jirsák, J. Čajová.
TISK: Tiskařské služby - Rudolf Valenta, tel.:
296 555 402
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Ročník PK18

30. 9. 2012

ČLÁNKY
Drahé sokolky, vážení sokolové!
Bylo by ode mne troufalé, ne-li neomalené,
kdybych společenství bezpočtu statečných, vytrvalých
a obětavých žen a mužů, lidí všech věkových kategorií,
následovníků těch, kteří v minulosti oddaně a nezištně
sloužili nejen dobré věci, ale i své vlasti, ať v době,
kdy projevovat vlastenectví bylo spojeno i s obětí ztráty svobody či oběti nejvyšší, ztráty života, nebo při
budování demokratického společenství republiky
Československé, jakkoli poučoval, či mu vzkazoval,
co a jak má do budoucna dělat.
Je pro mne poctou, že mnozí sokolové, kteří byli
jak v době nacistické okupace, tak i v době komunistické totality na straně svobody, práva a demokracie, bojovali proti silám zla a pomáhali a chránili
slabé a bezbranné, byli persekvováni a vězněni, se
stali mými přáteli. Jejich střízlivý a občanský přístup
k druhým, plnění úkolů, které s příslovečnou
sokolskou samozřejmostí vzali za své, mi bylo školou.
Zároveň jsem se od nich naučil, že svoboda jedince je
odvislá od vzájemného respektování a úcty k druhým,
že pomáhat slabým a bránit bezbranné je naší
povinností, že bráníme-li druhé, bráníme zároveň sebe
a bráníme-li sebe, bráníme jiné. Že bez vzájemné
pospolitosti a věrnosti jsme snáze porazitelní.
Zdá se, že dnešní doba hodnotám,které jsou
krédem každého člena sokolské obce, není nijak
nakloněná. Že poctivost, čest, nezištnost, tolerance a
oddanost, k níž byli a jsou sokolové od útlého věku
vedeni, se do dnešního světa nehodí, že jsou přežitkem, starým železem.
Opak je pravdou! Dosažená politická svoboda po
pádu železné opony, pluralita názorů a zastupitelská
demokracie ještě nejsou garantem fungujícího
právního systému. Bez mravních a morálních principů
a jejich dodržování nelze budovat demokratické
zřízení, neboť svoboda bez pravidel, bez smyslu pro
povinnost a zodpovědnost se díky člověčí přirozenosti
3

Číslo 3.

zvrhne v anarchii, kde dravčí sklony, sobectví a
bezohlednost převáží nad těmi, které z lidí dělají
ušlechtilé jedince.
Neznám jiné společenství lidí, občanů, které bez
rozdílu pohlaví, vyznání či náboženského nebo
politického přesvědčení dokázalo nezištně a
dobrovolně pracovat pro celek, uplatňovat a prosazovat ideály všelidských mravních hodnot, tak jako
Sokol. V době svého vzniku byl Sokol nositelem
pokroku, svobodných myšlenek. V dobách útlaku
patřili sokolové k nejstatečnějším, nejodvážnějším
a nejobětavějším odpůrcům zločinných režimů. Ač
se zdálo, že padesát let existence obou totalit v naší
vlasti zcela vymazalo z paměti lidí vše, co Sokol
představoval, že jeho význam pominul a že už dnešní
generaci nemá co říci a dát, 150. výročí od jeho založení
a jeho existence dokazují opak.
Myšlenky, jichž je Sokol stále nositelem, skutky,
které nespočet sokolek a sokolů vykonalo, drobná a
vytrvalá práce každého z nich na poli vzdělávání,
kultivování společenského prostředí, věrnost
demokratickým přístupům, smysl pro spravedlnost,
entuziasmus a skromnost, respekt k tradicím, to vše
jsou nezbytné hodnoty a kvality, které stále i dvacet
let po listopadu 1989 jsou nejen potřebné, ale zcela
nezbytné, pokud chceme žít v demokratickém a
právním státě.
Říká se, že nikdy nevstoupíš do téže řeky. Lze však
vstoupit do téhož koryta, kterým ta řeka protéká.
Sokol je řečištěm, které je stále týmž, jímž bylo před
150 lety. Přesto, že se zdálo, že řeka vyschla, věřím,
že pramen nevyschnul. Věřím, že mladí lidé budou
při konfrontaci s dnešním stavem světa čím dál víc
inklinovat k myšlenkám a hodnotám, které již 150
let provázejí existenci a smysl Sokola, neboť víra sama
o sobě bez skutků, které provází jeho existenci, jsou
jako řeka bez vody.
Ve velké pokoře a úctě
John Bok, disident, občanský a politický aktivista.
Převzato z brněnských „Vzkazů“.
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XV. Všesokolský slet 2012 - vyvrcholení oslav
150. výročí založení Sokola
30. června 2012 se sokolové slétli do Prahy na XV. všesokolský slet.
1. července se od 10 hodin konal sletový průvod Prahou z Václavského náměstí přes Národní třídu,
Smetanovo nábř., Nám. Jana Palacha a Pařížskou ul. na Staroměstské náměstí. Průvodu se zúčastnilo
kolem 15 000 Sokolů z 15 zemí světa. Bylo horké letní počasí. Odpoledne se konalo vystoupení sokolských
pěveckých souborů v Chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Večer proběhlo v divadle ABC slavnostní
zahájení sletu předvedením opery Prodaná nevěsta, kterou nastudovaly čtyři sokolské soubory. Uskutečnil
se lampionový průvod na Petřínskou rozhlednu.
Od 2.7. do 5.7.2012 cvičenky a cvičenci pilovali hromadná vystoupení I. a II. programu. Probíhaly také
další akce. 3.7.2012 odpoledne se konala na atletickém stadionu Slavie Sletová atletická soutěž družstev.
Večer se od 19 hodin v Tipsport aréně v pražských Holešovicích uskutečnil komponovaný sportovní
program Sokol Gala, kde sokolové prezentovali ukázky ze své sportovní činnosti. Naše župa měla
zastoupení v ukázce hromadné skladby Kontrasty, v míčových sportech se představili mj. florbalisti
z T.J. Sokol Královské Vinohrady. V bojových sportech se z naší župy prezentovali judisté z T.J. Sokol
Praha Vršovice. Sokoly pozdravila také Věra Čáslavská, bývalá československá reprezentantka
a sedminásobná olympijská vítězka ve sportovní gymnastice. Vystoupili zde i sportovci z Dánska a USA.
Před NC Eden v pražských Vršovicích diváci shlédli pódiové pohybové skladby i vystoupení sokolských
folklórních souborů. V divadle Kampa probíhala představení sokolských loutkových divadel pro děti.
5.7. od 21 hodin a 6.7.2012 od 14 hodin se konala na nejmodernějším stadionu v ČR v pražském Edenu
hromadná vystoupení I. a II. programu všesokolského sletu. Vystoupilo zde okolo 10 000 cvičenek a
cvičenců. Bylo to vyvrcholení oslav. Posledního dne večer po skončení II. programu se konalo na nádvoří
Tyršova domu neformální setkání účastníků XV. všesokolského sletu.

Sletový průvod Prahou dne 1. 7. 2012

Na obrázku vpravo jdou představitelé ČOS, zleva starostka ses. H. Moučková, vedle náčelnice a náčelník ČOS
L. Kocmichová a M. Vrána

Sokolové z USA, Kanady a Austrálie

VZLET č. 3 / 2012
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Sletový průvod na Smetanově nábřeží - představitelé naší župy a mažoretky ze Sokola Vysočany

Průvod pokračoval přes Náměstí Jana Palacha, kde byla tribuna s VIP hosty a činovníky ČOS

Průvod procházel ulicí 17. listopadu a Pařížskou ul., až dorazil na Staroměstské náměstí

Slavnostní zahájení sletu v divadle ABC
divadelním představením Prodaná nevěsta, v provedení jako hra se zpěvy a tanci, v nastudování sokolských
kulturních souborů ze Sokola Pyšely a Sokola Toušeň
(divadlo), Sokola
Slatiňany (folklor) a
Sokola Královské
Vinohrady (pěvecký
sbor Gaudium Praha). Nastudování a
režie představení
byly dílem bratra
Bohumila Gondíka.
5
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I. program hromadných skladeb dne 5. 7. 2012 od 21:00

Slavnostní zahájení I. programu hromadných vystoupení začalo ve 21:00 za
hustého deště. Po nástupu cvičenek a
cvičenců z vybraných skladeb následovalo
za zvuků státní hymny vztyčení státní a
sokolské vlajky. Poté promluvila starostka
ČOS ing. Hana Moučková a ministr obrany
RNDr. Alexandr Vondra. Prvním vystoupením byla skladba Jen pro ten dnešní
den, kterou zacvičili členové Věrné gardy.
Byla oceněna ohromným potleskem
publika, právě tak jako mužská skladba
Chlapáci III i další vystoupení. Vystoupili
i cvičenci z Dánska a ze Slovenska. Hosté
z ČASPV představili skladbu Prázdniny.
I tato vystoupení měla úspěch.

Skladba Jen pro ten dnešní den. Cvičenky a cvičenci skladby Kontrasty vytvořili na závěr obrazec
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Položení věnce k pamětní desce rodiny Pecháčkových dne 6.7.2012
Vzpomínkové akce s položením věnce na pamětní desku rodiny Pecháčkových v ulici Jindřicha
Plachty 3 na pražském Smíchově se kromě náčelníka ČOS br. ing. Miroslava Vrány, náčelníka župy
Tyršovy br. ing. Josefa Zedníka, náčelníků ze župy Těšínské Jana Čapka a cvičenců ze Sokola Roudnice nad Labem (župa Podřipská), zúčastnili také zástupci naší župy. Byli to br. Vladimír Richter ze
Sokola Praha Královské Vinohrady a br. Ivo Antušek ze Sokola Praha Vršovice. Po krátké vzpomínce
na tohoto významného sokolského činovníka byl položen věnec na pamětní desku a zacvičen úryvek
z Pecháčkovy skladby Přísaha republice.
Účatníci této události si tímto aktem připomněli chvíle, kdy Strahovským stadionem zněly tóny
Sukova pochodu V nový život a Branou borců vstoupilo na scénu na 30 tisíc sokolů. Začal
nejpůsobivější okamžik X. všesokolského sletu – a možná celé historie sokolského hnutí – sletová
skladba „Přísaha republice“. Její autor František Pecháček byl mužem naplňujícím celým svým
životem sokolské ideály. Narodil se 15. února 1896 v Záhornici u Městce Králové. Většinu mládí ale
strávil v Nové Pace, kde v místním Sokole vynikal nejprve jako cvičenec na nářadía později i jako
úspěšný cvičitel dorostu i mužů. Po 1. světové válce vstoupil do československé armády, stal se
poddůstojníkem a vedl školu pro výcvik tělesné zdatnosti armády. Zároveň byl i cvičitelem
karlínského Sokola. Stal se členem závodního družstva Československé obce sokolské,
s nímž dosáhl řady mezinárodních úspěchů. Po odchodu z armády se stal záhy cvičitelem a později
i vedoucím stálých škol obce sokolské v Tyršově domě. Po okupaci českých zemí bezezbytku naplnil závěrečná slova své skladby„Přísaha republice“: „Stojíme pevně, připraveni s novou silou za
lepší příští své drahé vlasti i bojovat.“ Manželé Pecháčkovi skutečně bojovali. František se stal
členem ilegální sokolské organizace Jindra, v níž zastával funkci zemského velitele pro Čechy.
Podílel se na ukrývání parašutistů z Velké Británie i na přípravách atentátu na Heydricha. Po zatčení
statečně odolával mučení. Jeho manželka Emílie byla zavražděna 26. ledna 1943 v Mauthausenu.
František Pecháček zemřel na stejném místě 3. února 1944.

II. program hromadných skladeb dne 6. 7. 2012

Skladby Jen pro ten dnešní den a Člověče nezlob se byly předvedeny na začátku II. programu
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Skladba Ať žijí duchové (vlevo). Skladbu Radostná země předvedly sokolské folklorní soubory

Mladší žákyně se představily ve skladbě Jonatán. Autorky této skladby (Fischerová, Kubíčková, Soukupová) jsou
z T.J. Sokol Praha Vršovice. V Muzikantově písničce cvičí rodiče a děti.

Ženy tančí na Dvořákovy tance ve skladbě Česká suita.Starší žáci a žákyně na obrázku vpravo cvičí skladbu
Dávej ber.

Poslední část II. programu patřila skladbám Chlapáci III a Nebe nad hlavou (uprostřed) . Závěr sletu (vpravo).
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Komponovaný sportovní program Sokol Gala dne 3. 7. 2012

Slavnostní zahájení v Tipsport aréně (areál výstaviště) v pražských Holešovicích a ukázka ze skladby Návštěvníci

Ukázky míčových a bojových sportů: Florbalisti z vinohradského Sokola a judisté z Vršovic

Upravenou verzi skladby Kontrasty předvedli také cvičenky a cvičenci naší župy

Ukázky z bojového sportu zápas a z vystoupení na trampolínách. Vystoupili i sokolové
z USA. Na závěr programu se s námi všichni účinkující rozloučili.
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Župní výlet u příležitosti 75 let od úmrtí 1. prezidenta Československé republiky
Tomáše G. Masaryka dne 14. září a na závěr oslav 150. výročí založení Sokola
Vzdělavatelský odbor Sokolské župy Jana Podlipného uskutečnil ve výroční den úmrtí prezidenta
Osvoboditele Tomáše G. Masaryka autobusový zájezd do Lán.
VO ČOS zároveň pověřil naši župu zastoupit vedení ČOS
při slavnostním kladení kytic a věnců k Masarykovu hrobu
Kytici ČOS položili v rámci protokolu župní náčelník br.
Petr Čížkovský a zástupce vzdělavatelky župy br. Vladimír
Šilhán v sokolských krojích. Zájezd připravila župní
vzdělavatelka sestra Jitka Viktorinová, která se nakonec
z důvodů jiných sokolských povinností zúčastnit nemohla.
Vynikajícím způsobem ji však nahradila tajemnice župy
Barákovy, členka Sokola Vysočany, hlavní organizátorka
zájezdu sestra Lenka Brandová. Ta také připravila pro
účastníky zájezdu podrobnou informaci k celému programu
zájezdu s připomínkou událostí, vedoucích k založení
Sokola i zajímavý článek o vztahu prezidenta Masaryka
k Lánům. Oba její články uveřejňujeme v tomto čísle
časopisu.
Po pietním aktu u hrobu TGM navštívili účastníci zájezdu mj. Muzeum TGM a místa, spojená se
vznikem Sokola, která se nalézají ne daleko od Lán.
(-re-)

Sestry a bratři,
letošní rok je obzvláště významným. Všichni jistě
víte, že jsme 16. února oslavili jubilejní, 150. rok
existence Sokola. Ano, před 150 lety vznikla první
jednota - Tělocvičná jednota Pražská, která se
později přejmenovala na Tělocvičnou jednotu Sokol
Pražský, další následovaly v zápětí. V duchu řecké
kalokagathie – tj. souladu duše i těla. V dnešní době
málokdo myslí na tělo, natož pak na duši. Dobře to
bratr Miroslav Tyrš vymyslel, když plánoval vznik
naší organizace a tedy vlastně náplň sokolských
cvičení a souvisejících akcí. Na svém chatrném zdraví
jasně viděl, že soustavnost a píle ve cvičení vede
k dobré kondici a vylepšení zdraví. Zároveň však
věděl, že je potřeba vzdělávat se i duchovně. Proto
pořádal výlety do přírody, kde se sokolové mohli
vyžít nejenom fyzicky, ale i duševně – popovídat si
o svých každodenních starostech, ale i radostech se
svými bratry. Proto v této tradici pokračujeme a
v jejím duchu jsme uspořádali i dnešní župní zájezd.
Když v tomto roce slavíme 150 let Sokola,
nesmíme zapomenout na všechny bratry a sestry,
kteří dnes už nežijí, ale pro zachování Sokola udělali
mnoho za první republiky, za války i po dobu
minulého režimu. Dnešní Sokolové jim musí děkovat
a vzpomenout i na bratry a sestry, kteří v době
okupace, války a totality, dokázali za Sokol a jeho
poslání položit i život. V roce 150. výročí založení
Sokola musíme rovněž vzpomenout a poděkovat
i těm bratrům a sestrám, kteří žili nebo emigrovali
do ciziny a tam zakládali oddíly Sokola. A to jak
v Evropě, tak i v zámoří. Díky těmto lidem můžeme
uctívat památku dr. Tyrše každoročně také v Oetzu
a díky těmto bratrům a sestrám můžeme společně
cvičit na Sokolských sletech. Letošní XV. všesokolský slet máme za sebou a byl nádherný. Již nyní
se těšíme na příští XVI. všesokolský slet - za šest let
v roce 2018, který bude mj. i oslavou 100 let vzniku
republiky.
Pro dnešní zájezd jsme zvolili právě tento den,
který je 75. výročím úmrtí prvního prezidenta
VZLET č. 3 / 2012

Československé republiky Tomáše Garigua Masaryka,
abychom nejprve uctili památku tohoto velikána
naší historie položením kytice u jeho hrobu
v Lánech. A to v rámci pietního aktu, konaného
vrcholnými institucemi našeho státu. Potom
navštívíme významná místa počátků Sokola, o kterých jste asi všichni slyšeli, četli, nebo jste je již
dříve také navštívili. První místo je pro Sokol zvláště
významné a vyznačuje se zajímavostí, kterou je
skutečnost, že se zde v r. 1860 v myslivně „Na
Králi”, seznámili bratři Jindřich Fügner a Dr.
Miroslav Tyrš, zakladatelé Sokola. O této události
vypovídá pamětní deska s nápisem: „Z přátelství,
které uzavřel pod tímto krovem Jindřich Fügner
s Miroslavem Tyršem vzešlo sokolstvo spojující
slovanský svět“ – umístěná z průčelí na plotě. Desku
pro upomínku této události věnovala místní
tělocvičná jednota Sokol Svatá. Zde od konce
padesátých let trávila Fügnerova rodina pravidelně
léto. Tyrš v té době pobýval nedaleko v Novém
Jáchymově, který také navštívíme, v rodině
továrníka Barthelmusa, jako vychovatel jeho dvou
synů. Ze setkání vzešlo hluboké přátelství,
vyznačující se vzájemnou úctou a osobní oddaností.
Jako stoupenci svobody a rovnosti odmítali Tyrš
s Fügnerem sociální nerovnost a národnostní útlak.
Tyrš s Fügnerem se shodovali plně v tom, že národy
budou zdravé a silné tehdy, půjdou-li cestou
společenského pokroku. Při společných setkáních a
rozhovorech v těchto místech i při občasných
Tyršových návštěvách Prahy ve Fügnerově bytě
krystalizovala idea tělovýchovy nejen jako
významného prostředku k fyzickému a duševnímu
zotavení národa, ale i jako prostředku schopného
do národně emancipovaného hnutí zmobilizovat
široké vrstvy českého lidu. Toto se jim podařilo.
No a jak to dále pokračovalo? – Sokol nezanikl,
slaví letos již 150 let a je stále moderní organizací
pro všestranný rozvoj každého z nás. Nabízí lidem
široké vyžití a seberealizaci ve sportu, kultuře a
10
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společenských aktivitách v našich jednotách a
župách. Společně si přejme, aby další jeho kulatá
výročí následovala a minimálně těch dalších 150 let
mu ještě přejme. Díky za to, že Sokol stále žije, patří
i vám všem, členům, cvičencům a činovníkům, za
vaši dobrovolnou práci pro Sokol, bez které by Sokol
nežil. Děkuji za pozornost a za vaši účast na našem
župním zájezdu.
Lenka Brandová

Organizátoři zájezdu - zprava
P. Čížkovský, L. Brandová, V. Šilhán

Busta TGM v Muzeu TGM v Lánech

Pokládání kytice

Nová socha TGM před Muzeem TGM

Účastníci zájezdu před někdejším domem továrníka
Barthelmusa, dnes penzionem DIANA
11

Dnešní podoba myslivny „Na Králi”

Upomínková deska na bývalém domě továrníka
Bartelmusa v Novém Jáchymově
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Z našich jednot

T. J. Sokol Prosek - malá jednota, velké činy
Že trpělivá, neokázalá práce bez bombastické reklamy přináší vynikající výsledky, které vnímá pozitivně
i široké okolí, dokazují v T.J. Sokol Prosek.
Tam nemají nouzi o cvičence, ani o úspěchy v oddílech, čehož si všimlo i zastupitelstvo
MČ Prahy 9 a ocenilo významným způsobem jak práci jednoty, tak jejího starostu br. RNDr. O. Macha i
jeho manželku (viz dále). Na dobrém jméně jednoty se v poslední době podílí i oddíl mažoretek, který
dosahuje významných úspěchů na domácím poli i v evropském měřítku.
(-re-)

Dne 27.9. na slavnostním ceremoniálu na radnici
Prahy 9 převzali manželé Machovi Cenu starosty
Městské části Praha 9 pro proseckou tělocvičnou
jednotu za přínos v oblasti kultury a sportu.
Osobní ocenění v podobě Ceny
Městské části Praha 9 získal RNDr.
Otakar Mach, starosta T.J. Sokol Prosek
za celoživotní práci, obětavost a značný přínos v oblasti
sportu pro Prahu 9.
Totéž prestižní
ocenění získala i
MUDr. Alena Machová, CSc., manželka starosty, cvičitelka a členka
výboru T.J. Sokol
Prosek. Manželé
Machovi se zasloužili o rozvoj T.J. Sokol Prosek, vychovali nespočet
prosecké mládeže a umožnili mnoha dalším členům
jednoty rozvíjet a realizovat se v oddílech Sokola

Prosek. Vše bez nároku na honorář. Za svůj vznik
jim vděčí i oddíl mažoretek EXPLOZE, kterou po
celou dobu její existence podporují.
Redakce VZLETu se upřímně připojuje ke všem
gratulantům.

Na radnici Prahy 9 se uskutečnila výstava „Lví silou” k výročí 150 let Sokola. Na přípravě výstavy se
přirozeně velkou měrou podíleli i manželé Machovi. Členové i příznivci Sokola Prosek zde i proto nalezli
mnoho cenných dokumentů z dob dávných i současných z této tělocvičné jednoty.

VZLET č. 3 / 2012
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Exploze - oddíl mažoretek T.J. Sokol Prosek
EXPLOZE je pohybová skupina, jejímž zaměřením je moderní mažoretkový sport: triky s twirlingovou
hůlkou, taneční prvky, pár pochodových kroků a choreografie výhradně na moderní hudbu.
Tým začínal jako volnočasová aktivita několika studentek Univerzity Karlovy. Avšak po první sezóně,
kdy se představil veřejnosti na vystoupeních a soutěžích, čelil takové vlně zájmu, že otevřel své řady i pro
mladší děvčata. Do roku 2011/12 tedy nastoupila EXPLOZE v podobě dvou týmů: „omlazených” seniorek
a od nuly začínajících juniorek.
Skupina vznikla v roce 2010. Během první sezóny šla děvčata do tréninků s ohromným nasazením, vůlí
a do vytoužené účasti na prvních soutěžích dala srdce i veškeré své nadšení. Odměnou jim byly nejen
medaile na krku, ale hlavně cenné zkušenosti, noví přátelé z jiných skupin a lidé, kteří týmu, o němž až do
jeho vystoupení nevěděli, začali fandit.

EXPLOZE a Mistrovství České republiky

EPLOZE a Mistrovství Evropy

První účast tohoto amatérského týmu na
Mistrovství České republiky, kam jely pouze nasbírat
zkušenosti a přiučit se od zkušené konkurence, však
znamenala nečekaný úspěch.
Seniorská miniformace EXPLOZE se stala II.
VICEMISTREM ČESKÉ REPUBLIKY 2012. A
seniorské duo Míši a Lenky se stalo VICEMISTREM ČESKÉ REPUBLIKY 2012, čímž získalo
nominaci na MISTROVSTVÍ EVROPY

Duo Lenka a Míša se ani na Mistrovství Evropy
2012 ve francouzském Mazametu neztratilo. Z tohoto vrcholného klání si přiváží krásné 9. místo a
plní si sen: oficiálně patří do evropské TOP 10. A
to navzdory nervozitě, která se do soutěžního
vystoupení při první účasti nutně musela projevit.
Výsledek ovšem vůbec nebyl zadarmo. Děvčata
celé léto tvrdě dřela, tak tvrdě jako ještě nikdy.
Soutěžní sestavu nejen že prodloužily a vypilovaly
do detailu, ale zvedly i hodnocenou náročnost.
Naučily se prvky, které myslely, že se nikdy v životě
nenaučí - a to je odměna vůbec největší. Dokázaly
překročit hranice svých možností.
Dle WWW stránek oddílu připravila redakce

Duo
Míša
a Lenka

Miniformace
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Vršovické judo stále „světové“
I na letošních londýnských olympijských hrách
bojovali dva judisté Sokola Praha Vršovice. Lépe si
vedl Jaromír Ježek, který v hmotnostní kategorii do
73 kilogramů obsadil devátou příčku. O jednu
hmotnost těžší Jaromír Musil po statečném výkonu
vypadl v prvním zápase.
Na světové scéně se prosazuje také vršovická
judistka Tereza Patočková, která si v létě připsala
jeden z největších úspěchů v kariéře. Poprvé v životě
vybojovala medaili v prestižním seriálu Světového
poháru. V Mongolsku, kde česká reprezentace byla
na soustředění, skončila na třetím místě. Patočková
uspěla v hmotnostní kategorii do 63 kilogramů. V
prvním kole porazila Nyamjargalu Mungunšagaiovou z Mongolska, ale pak nestačila na Japonku
Haruku Jasumatsuovou, pozdější vítězku.

ZRCADLOŽUPY
Termínová listina župních akcí 2012
říjen

5.-6.10.,Výlet na Moravu se SOKOLEM (též i do moravského vinného sklípku Obramovice)
5.-7.10.,Základní část pro cvičitele III. třídy,Školení, Praha 1 Tyršův dům, Újezd 450, pořádá
Ústřední škola ČOS
8.10.,Slavnostní odhalení pomníku u příležitosti 150. výročí založení Sokola, Sokol Praha
Královské Vinohrady
listopad
4.11. Setkání cvičitelů sokolské župy Jana Podlipného, doškolovací seminář zaměřený pro
cvičitele všech kategorií, Praha 10 - Hostivař U Branek 674/7, pořádá župní náčelnictvo
5.11. Setkání hospodářů a tajemníků jednot (o hospodaření, účetnictví, daních a daňových
úlevách), Vršovické nám. 111/2 Praha 10, pořádá župní předsednictvo
9.11. Podzimní setkání ke 150 letům Sokola s folklorní muzikou, T.J. Sokol Praha Vršovice,
pořádá vzdělavatelský odbor
10.11. Sraz zdravotníků, Tyršův dům, Újezd 450, pořádá zdravotní odbor ČOS
17.11. TEAMGYM JUNIOR OPEN, Brno Sportovní hala Moravská Slavia, Vídeňská 9, pořádá
ČASPV
24.11. Akademie Sokol Libeň, pořádá odbor všestrannosti jednoty
25.11. Libeňské Aerobik Show 2012, tradiční cvičební seminář určený cvičitelům a členům
Sokola, Praha - Libeň pořádá odbor všestrannosti jednoty
Krátce ze župního předsednictva, konaného dne
14.5.2012
- br. starosta Novotný informoval o podepsání smlouvy o spolupráci s ASPV na rok 2012
- župní předsednictvo ukládá hospodáři župy rozdělit dotaci
na provoz a údržbu tělovýchovných zařízení pro jednoty na r.
2012 na jednotlivé jednoty do konce června
- br. starosta informoval o příspěvku 70 t. Kč, poskytnuté
účelově firmou Leman pro naši župu ve formě sportovního
oblečení
- br. starosta zhodnotil půběh Pražských sokolských slavností,
zvláště pak části, kterou měla na starosti naše župa. Akce byla
úspěšná, všichni, kteří převzali pověřené úkoly tyto stoprocentně splnili, jediným nedostatkem se jeví odřeknutí slíbené
účasti župou Jungmannovou. Pochvalu zasluhuje moderátorka
ses. Blanka Kocmichová
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- jednatel br. Sixta vyslovil pochvalu organizačnímu zajištění
akce a navrhuje finanční odměnu některým členům, kteří zajištění akce věnovali zvláště vysoké úsilí (ses. Fischerové, Viktorinové, Bartové, br. Čížkovskému, br. Chlumskému). Předsednictvo návrh schválilo. Dále br. Sixta zhodnotil kladně koncert
Hudby Hradní stráže a Policie ČR ve Valdštejnské zahradě
i slavnostní zahájení v Sokole Pražském
- předsednictvo uložilo br. Müllerovi a ses. Bartové zpracovat
účetní vyhodnocení nákladů na Pražské sokolské slavnosti do
příštího předsednictva
- sestra Viktorinová informovala o přípravě propagace Pražských sokolských slavností ve spolupráci s agenturou Leman.
Jako závadu vidí špatné grafické rozlišení plakátků pro jednotlivé akce. Dále informovala o přípravě vystavení prací a
vyhlášení výsledků dětské výtvarné soutěže ke 150. výročí
Sokola.
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K 75. VÝROČÍ ÚMRTÍ PREZIDENTA OSVOBODITELE – TGM
(narozen 7.3.1850 v Hodoníně, zemřel 14.9.1937)
T. G. Masaryk a Lány
Poté, co se stal T. G. Masaryk prezidentem, začal
se pro něho v roce 1919 upravovat byt na Pražském
hradě. V listopadu 1919 napsala prezidentova dcera
Alice kancléři Šámalovi dopis, kde žádala, aby
konečně bylo určeno prezidentské letní sídlo. Obavy
o zdravotní stav prezidenta nakonec urychlily
schválení zvláštního zákona o letním prezidentském
sídle v dubnu 1920. Do té doby měl první
československý prezident také k dispozici vedlejší
vládní sídla, a to v Topolčiankách na Slovensku a v
Židlochovicích na Moravě. V roce 1920 pobýval
Tomáš Garrigue Masaryk také na zámku Hluboš u
Příbrami.
Letní sídlo se vybíralo velmi pečlivě –
rozhodujícími faktory ve výběru byla především
dobrá dostupnost a malá vzdálenost z Prahy,
technický stav budovy, reprezentativnost, dispoziční
řešení a samozřejmě finanční náklady. Do užšího
výběru se dostal zámek v Průhonicích, ve Smečně,
v Brandýse nad Labem a v Lánech. Výběr nakonec
vyhrály Lány, především pro svůj dobrý ekonomický
a technický stav a také kvůli výhodnosti majetkoprávního vyrovnání s původním majitelem panství
– rodem Fürstenberků. Meziministerská konference
označila zámek Lány za nejvhodnější sídlo 9. října
1919 a Masaryk se pro něj rozhodl v listopadu 1919.

kanceláře. Pak byly na řadě návštěvy - většinou
politici, literáti, národohospodáři, ale i umělci a
známé osobnosti. Jakmile byly návštěvy hotové,
dával se prezident obvykle do své literární práce.
Přesně v jednu ohlásil stolník oběd. Většinou se
oběda, kromě Masarykovy rodiny, účastnil ještě
nějaký host. Po obědě pak při Masarykově oblíbené
černé kávě bylo dost času k debatě. Po obědě většinou tak do tří hodin prezident odpočíval, ale hned
ve tři opět usedal ve své pracovně. Mezi pátou a
šestou si pravidelně vyjížděl na koni. Od šesti do
osmi pak opět trávil čas v pracovně. Ve volném čase
Masaryk většinou poslouchal rozhlas a dvakrát
týdně – zpravidla ve středu a v sobotu - se promítal
v zámku film. Lány si oblíbila celá Masarykova
rodina. Často zde pobývala Alice Masaryková, která
po smrti své matky Charlotty G. Masarykové
zastávala roli první dámy státu, jezdíval sem Jan
Masaryk a pravidelně dojížděla i Olga s manželem
Dr. Revilliodem a se syny Herbertem a Leonardem.
Abdikace a smrt
T. G. Masaryk byl zvolen do čela Československé
republiky celkem čtyřikrát. I přes vysoký věk se mu
dařilo překonávat časté nemoci. Bohužel od května
1934 se jeho zdravotní stav prudce zhoršil. 14.
prosince 1935 se rozhodl abdikovat. Za svého nástupce
v prezidentském úřadě doporučil Edvarda Beneše.
Po své abdikaci pobýval T. G. Masaryk na zámku
v Lánech, který obdržel k doživotnímu užívání.
Zemřel 14. září 1937. Po své smrti byl pohřben na
lánském hřbitově, kde již čtrnáct let odpočívala jeho
milovaná manželka Charlotta.
Lenka Brandová

Zámek Lány

Zámek Lány se zámeckým parkem, oborou a
přilehlými polnostmi a lesy zakoupil stát v roce 1921
za 25 miliónů korun. Peněžní obnos byl
Fürstenberkům odečten od popřevratové dávky
z majetku.
Masaryk navštívil Lány poprvé 1. května 1920 a
hned si je velmi oblíbil. Na Lánech pak od roku 1921
trávil více času než na Pražském hradě (pro
zajímavost na Pražském hradě pobýval pouze 2 až
3 dny v týdnu, všechnu potřebnou státnickou činnost
včetně audiencí vykonával převážně v Lánech).
Podrobné vzpomínky na „lánskou domácnost“ se
zachovaly převážně díky Masarykovu sekretáři Dr.
Antonínu Schenkovi. Díky němu také víme, jak
přesně probíhal Masarykův pracovní den:
Úřední den v Lánech začínal v 9.00 hodin. To už
měl Masaryk přečtené noviny (které mu obvykle
připravoval jeho komorník pan Hůza), měl už
prostudované informace o dění ve státě a ve světě a
obvykle přecházel z bytu do své pracovny. Tam mu
sekretář přednesl referáty a zprávy z prezidentské
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Z kroniky české a sokolské
9. 10. 1267
10. 10. 1962

10. 10. 1962
14. 10. 1347

18. 10. 1322
24. 10. 1367

1. 11. 1862

5. 11. 1882
6. 11. 1892

7. 11. 1992
14. 11. 1847

20. 11. 1937

zemřel Ota III., markrabě braniborský,
manžel Boženy Přemyslovny
Při havárii letadla u obce Sokolnice na
Brněnsku zahynulo 10 cestujících a tři
členové posádky.
Byla dokončena vodní nádrž Orlík
zemřel přední pán českého království,
šlechtic a vysoký politický úředníkPetr I. z Rožmberka
triumfální vjezd krále Jana Lucemburského, vítěze od Mühldorfu,
do města Prahy
Nové Město pražské získalo právo
skladu a prodeje slaných ryb, právo
pořádat tři dny v týdnu trh s obilím,
drůbeží a dobytkem a třikrát ročně
trh uhelný
narodil se ve Strančicích průmyslník
Emil Kolben. Roku 1896 založil elektrotechnickou továrnu ve Vysočanech
poprvé byla uvedena symfonická báseň Má vlast od Bedřicha Smetany
byla ustanovena Moravskoslezská
obec sokolská, starostou byl zvolen
Joža Barvič z Brna
zemřel Alexander Dubček, československý a slovenský politik
zemřel spisovatel - národní buditel,
jazykovědec a překladatel Josef Jungmann
zemřel významný sokolský činovník
prof. MUDr. Karel Weigner, jeden
z nejlepších teoretiků tělesné výchovy

Alexander Dubček (27.11.1921 - 7.11.1992)
Narodil se roku 1921 v Uhrovci v
místní škole – ve stejném domě jako
Ľudovít Štúr. V roce 1944 se zúčastnil
Slovenského národního povstání,
v němž byl zraněn a jeho bratr Július
padl. Po válce působil v různých
politických funkcích v Trenčíně a
Banské Bystrici. Protože z dětství velmi dobře ovládal ruský jazyk, byl vyslán do Moskvy, kde v letech
1955-1958 studoval politické vědy, současně s
Michailem Gorbačovem. Česko-slovenský a slovenský politik, hlavní osobnost Pražského jara 1968.
13.11.1988 obdržel Alexander Dubček čestný doktorát univerzity v italské Bologni za zásluhy o prosazování lidských práv a komunistické úřady mu na
poslední chvíli povolily odjet.V roce 1992 se stal
předsedou Sociálnědemokratické strany Slovenska
a za ni byl zvolen do FS, rychlý vývoj k rozdělení
státu však odmítal, hlavně proto, že se obával vniVZLET č. 3 / 2012

21. 11. 1987 zemřel Profesor MUDr. Karel Raška
DrSc., autor projekut na vymýcení
pravých neštovic
1. 12. 1847 narodil se v Ronově malíř Antonín
Chittussi - první velký český krajinář
9. 12. 1437 ve Znojmě zemřel císař, král český
a uherský Zikmund Lucemburský
9. 12. 1862 narodil se v Praze dirigent a skladatel
Karel Kovařovic
12. 12. 1952 zemřel Bedřich Hrozný, jazykovědec
a orientalista. Rozluštil chetitské písmo a položil základy samostatného
oboru chetitologie.
16. 12. 1887 narodil se v Hrusicích malíř , ilustrátor
a scénograf Josef Lada
17. 12. 1787 narodil se slavný přírodovědec Jan
Evagelista Purkyně
21. 12. 2007 Devět zemí, včetně Česka, vstoupilo
do Schengenského prostoru. Lze tak
cestovat již 24 evropskými státy bez hraničních kontrol
27. 12. 1877 narodil se malíř a ilustrátor Adolf
Kašpar
31. 12. 1877 narodil se velký básník Viktor Dyk
(mj. slavná báseň Země mluví)
31. 12. 1992 ve 24:00 hodin bylo Československo
rozděleno na Českou republiku a Slovenskou republiku
31. 12. 2002 ve 24:00 hodin přestaly v České republice existovat okresní úřady, jejichž
pravomoc přešla od 1. ledna 2003
na obce s rozšířenou působností
tropolitického vývoje samostatného Slovenska pod
vedením Vladimíra Mečiara.
Při cestě na zasedání FS dne 1. září 1992 kolem
9. hodiny utrpěl Dubček vážnou dopravní nehodu
na 88,9. km dálnice D1 u Humpolce. Na následky
zranění zemřel 7.11.1992.
Profesor MUDr. Karel Raška, DrSc.
(17.11.1909 - 21.11.1987)
Lékař a epidemiolog, zakladatel moderní československé epidemiologie.
Byl profesorem Univer-zity
Karlovy, ředitelem pražského Ústavu
epidemio-logie a mikrobiologie.
Zasloužil se o vymýcení pravých
neštovic. R. 1984 dostal Jennerovu
medaili, která je v oblasti boje proti
infekčním chorobám považována za
nejprestižnější ocenění na světě.
Převzato z Wikipedie.
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Župy Jana Podlipného
Příloha časopisu VZLET

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Významné výročí v roce 2012
26. září 2012 uplynulo 800 let od vydání Zlaté buly sicilské ( Bulla
Aurea Sicilia). Přemyslu Otakarovi I. ji v Basileji dal budoucí římský král
Fridrich II. jako odměnu za podporu, již mu Přemysl poskytl v boji o
říšskou královskou korunu. Název listiny, resp. listin, je odvozen od
pečeti, která je k dokumentu přivěšena. Fridrich II. jako král Sicílie
disponoval tehdy pouze pečetí tohoto království. Říšskými insigniemi a
tím i říšským typářem Fridrich II. na své vlastně první cestě do říše ještě
nedisponoval.
Zlatá bula sicilská je soubor tří navzájem provázaných listin, jejichž
význam v dějinách českého státu procházel významnými proměnami.
Jedinečnost Zlaté buly sicilské bývá často spatřována ve skutečnosti,
že českému panovníkovi byla královská hodnost přiznána poprvé
dědičně. Ve skutečnosti tomu tak není. Už privilegium z roku 1158 pro
knížete Vladislava II. obsahuje pasáž o dědicích královské hodnosti.
Přemysl Otakar I. musel o dědičnost svého království ještě svést tuhý
boj.
Fridrich II. dále potvrdil, že udělí odznaky královské znaky každému,
kdo bude zvolen v Čechách. Tím bylo zachováno právo české šlechty na
volbu svého panovníka. Přemysl Otakar I. se snažil tento nárok šlechty
potlačit, avšak neúspěšně. Českému králi bylo rovněž potvrzeno právo investitury pražských a
olomouckých biskupů, při čemž však všechny svobody, které biskupové obdrželi od předchozích
římských králů, mají být zachovány. Pravděpodobně se naráží na privilegium, kterým Fridrich I.
Barbarossa uznal pražského biskupa za říšského knížete.
Český panovník měl být napříště osvobozen od všech povinností vůči říši až na účast na říšských
sněmech, pokud se konaly v Merseburku, Norimberku nebo Bamberku, tedy nedaleko území
českého království. Stejně tak v případě doprovodu římského krále na jeho korunovační jízdě do
Říma byl český král povinen vypravit 300 jezdců nebo zaplatit 300 hřiven stříbra (náklady na jejich
vypravení).
Zlatá bula sicilská garantovala vnitřní nezávislost českého státu a zároveň jeho formálním
začleněním do Svaté říše římské nabízela českým králům jako říšským knížatům nové možnosti
aktivní zahraniční politiky. Přispěla tak ke zvýšení prestiže českého království ve střední Evropě i k
upevnění pozic jeho panovníků jak mezi evropskými vládci, tak na domácím poli.
Někteří současní badatelé se na druhou stranu kloní k názoru, že význam Zlaté buly sicilské byl
nadhodnocen v 19. století, kdy sloužila jako právní doklad o historickém nároku českého národa
na vlastní státnost. Odtud byla tato interpretace přenesena do učebnic a do veřejného povědomí.
Přitom stejně důležitými listinami mohla být potvrzení darování královské hodnosti Filipem Švábským
a Otou IV. Brunšvickým, která se ovšem nedochovala. Důvody pro budování důležitosti Zlaté buly
sicilské byly údajně její majestátní vzhled a důležité místo, které jí ve své panovnické koncepci určil
Karel IV., který se tak snažil navázat na starší domácí přemyslovskou tradici. Faktem zůstává, že
právní význam Zlaté buly sicilské klesl již roku 1216, kdy byla nahrazena tzv. Zlatou bulou ulmskou
a nezmiňuje ji ani tzv. Zlatá bula melfská z roku 1231, kterou Fridrich II. potvrdil intronizaci
Václava I.
Originál listiny je uložen ve Státním ústředním archivu v Praze, fond „Archiv České koruny“.
Převzato z Internetu
(Wikipedie)
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Zacvičte si s námi !
Milé děti,
máme pro vás další cviky na protažení vašeho
těla. Tentokrát si procvičíme krční páteř. V další
části to bude automobilizace horní, střední a
dolní krční páteře.

Na pomoc oddílovým vedoucím
Zahrajte si s námi !
Taneční Hry

SEZNAMOVACÍ MAZURKA

Základní poloha: V sedu přiložíme jednu ruku
malíkovou hranou na stranu krku (nejlépe
nebolestivou) a fixujeme dolní oblouk obratle,
nebo ji zasuneme pod hýždi, dlaní k podložce.
Druhou paží obejmeme hlavu shora přes
temeno, prsty přiložíme na ucho a hlavu
maximálně ukloníme k rameni.
Při nádechu se podíváme nahoru, hlava při tom
klade ruce mírný odpor. Při výdechu se díváme
dolů a ruka táhne hlavu více do úklonu. V poloze
chvíli setrváme. Tím se současně protahují šíjové
svaly na boční straně krku. Cvik několikrát
opakujeme do maximálního protažení šíjových
svalů a do maximálního úklonu hlavy k rameni.
Protažení s výdechem provádíme velmi pomalu,
neboť sval na úplné protažení potřebuje čas.
Totéž cvičíme na druhou stranu.

Počet hráčů: libovolný, páry
Pomůcky: zdroj hudby (mazurka)
Doba trvání: do 15 minut
Účastníky necháme rozdělit, nebo je sami
rozdělíme do párů. Páry se postaví do jednoho nebo
více kruhů okolo místnosti tak, aby měli všichni
dostatečný prostor na tanec. Pak si všichni zopakují,
jak se tančí mazurka. Pro zapomnětlivé: žena stojí zády k muži, oba se drží za ruce pokrčené
v loktech (jako když se vzdávají). Po prvních
taktech začínají všichni tančit tak, že nejprve
ukročí dvakrát vlevo (každý úkrok na tři doby),
pak dvakrát vpravo (opět co úkrok, to tři doby).
Na další tři doby otočí tanečník mírně tanečnici
k sobě nejprve doleva a pak opět doprava (každé
pootočení na tři doby). Základní figura končí tím,
že se tanečnice otočí kolem své osy pod zvednutou
rukou tanečníka. Vše se znovu a znovu opakuje.
Účelem seznamovací mazurky je seznámit se
navzájem a samozřejmě s tím partnerem či
partnerkou, který nám „padl do oka". Základní
figura se při hře obmění tak, že ve chvíli, kdy se
žena otáčí k tanečníkovi vlevo, tanečník se představí
a např. sdělí odkud je (další stručné osobní informace záleží na zadání vedoucím hry - konferenciérem). Když se žena otáčí k tanečníkovi
zprava, představuje se ona. Na závěr figury se však
otáčí pod jeho rukou, přechází k dalšímu tanečníkovi v kruhu (řadě). Její tanečník zase přebírá
další partnerku zepředu.

CVIK Č. 7 - Automobilizace krční páteře do
šikmého předklonu

TOULAVÝ KLOBOUK

CVIK Č. 6 - Automobilizace dolní krční páteře
do úklonu

Základní
poloha: V sedu
fixujeme jednu
ruku pod hýždí,
hlavu předkloníme, ukloníme
a současně otočíme na jednu
stranu. Druhou
ruku přiložíme dlaní do tylní oblasti za ucho (při
tom lze provádět akupresuru bodu ŽI 20 a
MM 10 - najít si v nějaké příručce). S každým
nádechem se podíváme nahoru a s každým
výdechem dolů a zároveň táhneme rukou hlavu
do šikmého předklonu. Cvik několikrát opakujeme do maximálního protažení. Totéž na druhou
stranu.
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Počet hráčů: libovolný, páry
Pomůcky: zdroj hudby, klobouk
Doba trvání: do 30 minut
Hudba hraje nějaký rychlý tanec, při kterém se
páry musí držet (polka, valčík, foxtrot ap.). Vedoucí
hry posadí některému z chlapců na hlavu klobouk.
Tanečník se ho ale snaží co nejrychleji zbavit, proto
jej rychle dá na hlavu dalšímu tanečníkovi. Klobouk
se samozřejmě nesmí dlouho držet v ruce (limit do
5 vteřin) a musí neustále kolovat. Čas od času hudba
přestane hrát a ten pár, který má klobouk, je vyřazen. Obdobně je vyřazen ten pár, kterému klobouk
spadne na zem (popřípadě oba páry - předávající
i přebírající, pokud není jednoznačné, kdo klobouk
upustil). Tančí se tak dlouho, až zůstane jediný
pár.
Převzato z http://hra.webz.cz/
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