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BULLETIN KE 100 LETŮM OD ZALOŽENÍ TJ SOKOL SENOHRABY
Sokol slaví výročí
ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ

100 od svého založení,
90 let vzniku fotbalového oddílu,
80 let vzniku hokejového oddílu,
80 zdejšího působení Klubu českých
turistů a 63 let organizovaného
lyžování,
ӹӹ zahájení 10 sezóny Sokolínku.

ÚVODEM

K velkým výročím naší TJ vždy
nějaký psavý pamětník sepsal kus
„sokolské senohrabské“ historie
a připomenul sportovní osobnosti, které v Senohrabech dokázaly
vybudit své sousedy k nějaké sportovní aktivitě.
Možná si vzpomenete na Senohrabský sportovní zpravodaj, kterým
bylo oslaveno 70 let tělovýchovy a 60 let kopané v Senohrabech
nebo na zvláštní vydání Senohrabské hlásky k 90. výročí. I když lze
obě „tiskoviny“ dohledat na novém
webu TJ Sokol Senohraby, rádi bychom starší generaci připomně-

li a mladší generaci sdělili, jak se
senohrabské sportování vyvíjelo.
Tentokrát to bude více stručné, neb
dnešní doba preferuje krátké texty,
které lze nacpat na displej mobilu
a milovníci historie a delších textů nebo pamětníci, kteří se chtějí
pohroužit do vzpomínek, nechť kliknou na www.tjsokolsenohraby.cz,
kde jsou archiválie včetně dalších
textů a snímků uvedeny.

První zmínky o sportování jsou
z r.1910, kdy letní návštěvníci Senohrab hráli kopanou, tenis,
provozovali lehkou atletiku a pokud

setrvali až do zimy, tak i lyžovali. Čerstvě založené Senohrabské
sportovní sdružení letních hostů
dostalo k dispozici pozemek u
Hrušova, který mohli používat jako
sportovního hřiště. Dnes už téměř
nikdo neví, že fotbalová aktivita
sportovního sdružení vyústila roku
1912 v získání prvního sportovního
senohrabského diplomu a to od
České matice školské za propagaci a
šíření fotbalového umění. Nadšení
z událostí r. 1918, které vyústily ve
vznik samostatného Československa, pak vedlo k založení tělocvičné
jednoty SOKOL a ustavující schůze
s 35 zakládajícími členy se konala 17. listopadu 1918. Je zajímavé,
že začátky sportovních aktivit byly
společenského a kulturního rázu
např. se konaly taneční zábavy, recitační a divadelní večery a loutkohraní. Sportování Sokola bylo
započato až následně a to cvičeními
prostnými a pořadovými, takovým
tehdejším Teamgymem. V Senohrabech tedy působily paralelně Sokol,

Senohrabské sportovní sdružení, k
nim přibyl Sportovní kroužek Senohraby, aktivní v letech 1928 až
1930, a Sportovní klub Senohraby
(SK), jež vznikl roku 1932.
Sportovní Sokolské aktivity vyústily
v účasti na Všesokolských sletech
IX. v r. 1932 a X. 1938.
V r. 1935-6 bylo vybudováno hřiště
„U kanálu“, které sloužilo jako letní
cvičiště (atletika, volejbal atd.) a v
zimě jako kluziště. Tehdejší sportovní aktivity byly provozovány jako
veřejná vystoupení a Sokol Praha
Vinohrady, který měl patronát nad
senohrabskými sportovci, vypravil
v r. 1938 na senohrabské veřejné
cvičení zvláštní vlak se sportovci a
diváky.
Za nacistické okupace došlo 13.
dubna 1941 k zastavení činnosti Sokola, ale Sportovní klub fungoval dále, dokonce roku 1944 při
něm vznikl odbor házené. Totalitní režim po únoru 1948, se projevil i ve sportovní oblasti, neboť
ještě téhož roku vznikl JSO Sokol
Senohraby sloučením Sportovního
klubu a Tělocvičné jednoty Sokol. V
roce 1957 proběhl ustavující sjezd
jednotné sportovní organizace,
která se nazýval Československý
svaz tělesné výchovy ČSTV, který
přešel v r. 1990 na Český svaz tělesné výchovy ČSTV a v r. 2013 na

2

Českou unii Sportu ČUS.
V roce 1961 se započalo se stavbou tělocvičny podle projektu architekta Vojtěcha Šaldy a vybudování zděné budovy trvalo čtyři
roky. Deset let před tím 20. srpna
1951 bylo slavnostně otevřeno nové
hřiště V lipách. Mužstvo zde roku
1956 vyhrálo II. třídu a postoupilo
do I. B třídy. Toto období patřilo k
nejslavnější éře senohrabského fotbalu. Významným prvkem zdejšího
sportu byla a je také turistika, která
dosáhla nadregionálního významu,
jelikož od roku 1971 pořádá proslulý pochod „Okolo hvězdárny k
Ladově chalupě“, který se stále těší
velké oblibě. Neméně slavné je i senohrabské lyžování, 15. ledna 1933
došlo k zprovoznění skokanského
můstku v Hrušově, k jehož sponzorům patřil i Vlasta Burian. Více
se o můstku rozepisují senohrabští
lyžníci ve svém příspěvku.
Dalším sportovištěm, které měli
k dispozici bruslaři, bylo přírodní kluziště na sokolském hřišti „ U
kanálu“. Používalo ho i družstvo
ledního hokeje, které vzniklo v r.
1947 při Sportovním klubu. V letech 1952 až 1954 se vybudovalo
nové kluziště v Hrušově, které bylo
rekonstruováno během let 1962 až
1964. Při této obnově došlo k vyrovnání dna, postavení kabiny a

vysokých mantinelů. Zánik tohoto
sportoviště způsobila povodeň roku
1974.
V současné době byl navržen projekt na dostavbu a rekonstrukci víceúčelového sportovního
zařízení, které bude k dispozici
všem senohrabským sportovcům.
Jeho součástí je jak zrcadlový sál,
tak zázemí pro venkovní sporty
včetně fotbalu a samozřejmostí je
vylepšení kabin a hygienických
místnůstek.
Vzhledem k tomu, že často dochází
k omylu v souvislosti s naším názvem, musíme zdůraznit, že byť se
jmenujeme TJ Sokol Senohraby,
jsme tělovýchovnou jednotou a
zapsaným spolkem a spadáme pod
ČUS a název Sokol je už pouze historický. Nemáme sokolské kroje
ani se nemůžeme pyšnit sokolským
praporem, ale už máme také nový
znak a ceduli nad dveřmi, aby k
nám všichni sportuchtiví jedinci i
vícečetné grupy cvičenců různého
věku trefili.
za VV TJ Sokol Senohraby
Alexandra Kloužková
Zdroj: kronika TJ, Senohrabský sportovní zpravodaj, Senohrabská hláska k 90.
výročí, Staronové vycházky – cedule Sport
– autor Patrik Líbal
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Tato zkratka je stále i pro samotné členy TJ lehce matoucí,
znamená Sport pro všechny
a kládá se z několika, sportem
se lišících, skupin - volejbalistky, florbalistickou mládež
a ředevším cvičící ženy.
Cvičíme pravidelně každé úterý,
letos začínáme už cca 30.ročník
a postupně přecházíme od
zátěžového cvičení ke zdravotnímu. Náš věkový průměr je
velmi výrazný a v podstatě jsme
ve stejné věkové kategorii jako
Turistický oddíl. Tak stejně jako
turisté zkracují tratě, my méně
poskakujeme a více protahujeme svaly a přizpůsobujeme
cviky našim potřebám. Některé
nové směry jsou velmi sympatické a takové cvičení na gymnastických míčích může být
poměrně veselou záležitostí.
Cvičení na míčích navštěvují spíše mladší ročníky a tak
z aší věkové kategorie si na toto
cvičení troufnou jen ty velmi
zdatné. Ty odvážnější mají míče
i doma a pohupují se na nich
večer před televizí, žehlit se při
tom nedá, ale kdo by v dnešní
době
nemačkavých
anebo
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naopak neustále zmačkaných
triček a košil, žehlil. Místo
toho sledujeme potravinové
trendy a dpočinkový čas někdy
doplňujeme i testováním sta
ronových nebo úplně nových
zcela zdravých potravin včetně
jejich úprav (resp. předáváme si
recepty).
Před cca 30 lety jsme se
v tělocvičně mačkaly, chodilo
nás cca 30-40, nyní máme mís-

ta dost, pravidelně nás bývá
kolem deseti. Rády se vídáme,
potrápíme společně tělesnou
schránku, popřejeme si o narozeninách, o svátcích, prostě
pěstujeme tělovýchovnou činnost obdobně jako naši předci
před 100 lety a velmi nás to těší.
Za oddíl SPV
Vlasta Straková
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Přestože uplynulo už více jak
čtyři a půl tisíce let od doby,
kdy sám čínský císař Huangdi
stanovil pravidla míčové hry
„ts ´uh-küh“ (v překladu „kopat
nohou“), prvky moderního,
anglického, fotbalu začaly do
kontinentální Evropy pronikat
v druhé polovině 19. století.
Masivněji pak v prvních desetiletích století následujícího.
Tehdy rostoucí vlna popularity kopané zasáhne i mládež
v Senohrabech, která se, podle
zápisu z pamětní knihy Sportovního kroužku Senohraby,
k jejímu provozování schází
od roku 1926 na pastvinách
pod nádražím blízko Mnichovického potoka. Podle oficialit však začne místní fotbalový oddíl fungovat o dva roky
později. K tomuto mezníku
obecní historie předseda místní kopané, pan Mirko Lada, do
zmíněné pamětní knihy napíše
„v dubnu 1928, o svátcích
velikonočních,
dohodnuto
ustavit se v kroužek s názvem
Sportovní kroužek Senohraby,
opatřit dresy a upravit si hřiště
na pozemku propůjčenému
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k tomu účelu p. Dr. Ladou.“

po dvouleté odmlce (v červenci
roku 1932), kdy dojde ke znovuzaložení Sportovního kroužku. Po prvotních nesnázích se
nakonec podaří najít i pozemek pro nové hřiště, které se
rozkládalo při ulici Pětihostská. I řes válečné útrapy, které
dopadly na celý národ a přinesly s sebou i omezení veškerého
spolkového života, fotbal v Senohrabech přetrval a hrál se
bez přerušení.

Věci tím hned nabraly rychlý
spád. První zápas hrál nově
založený kroužek třetího června 1928 na hřišti v Pyšelích,
kde podlehl tamnímu AFK
poměrem 10:2. Historicky
prvním střelcem našeho klubu
se stal J. Manda, který v zápasové premiéře vsítil oba dva
góly. Již o necelý měsíc později
senohrabští fotbalisté slavnostně otevírají nové hřiště „Na
Požáru“, na kterém budou S růstem členské základny
i ozšířením palety sportovních
působit příští dva roky.
aktivit zažívá senohrabský
Sokol nebývalou obrodu už
V BĚHU DĚJIN
Prvotní nadšení vystřídaly krátce po válce. Stejně je tomu
záhy existenční problémy, které i v případě fotbalového oddíse ukázaly být nad síly tehde- lu, který v roce 1951 (podruhé
jších funkcionářů. Sportovní v historii) mění své působiště.
kroužek Senohraby se po dvou Tentokrát již do stávajících
letech fungování rozpouští prostor hřiště „V Lipách“. Kroa řiště Na Požáru je předáno mě týmu dospělých fotbalistů
k rozparcelování. Bílé stránky klub tvoří i žákovská a doroshistorie senohrabské kopané tenecká kategorie. Z nich se
se znovu začnou popisovat později zrekrutuje tým, který

v roce 1956 dosáhne postupem do I. B třídy na zatím nejvýraznější úspěch senohrabské kopané. Po dvouletém
působení na této úrovni klub
sestupuje zpátky do druhé,
následně pak i do třetí výkonnostní třídy.

je i po vstupu do nového
milénia. Po delších časových
prodlevách se prvnímu týmu
podaří dvakrát postoupit do
okresního přeboru (II. třídy),
v kterém si prozatím úspěšně
vede i v této sezoně. Rezervní
tým
dospělých
nastupuje
(po celou vymezenou dobu)
O zopakovaní úspěchu se se- k ápasům ve čtvrté výkonnosnohrabští fotbalisté pokusí tní třídě.
ještě několikrát. Nejblíže mu
budou v sezoně 1978/1979, kdy Krátce po roce 2000 rozšíří
partě okolo brankáře Nová- klubovou scénu již třetí tým
ka, bratrů Marešů, Karla Kal- mužů. Kolektiv hráčů dorosteendy, Vladimíra Doudy či Pe- neckého věku a fotbalistů staré
tra a Pavla Svobodových uniká gardy však sehrál v historii sepostup do I. B třídy o jediný nohrabské kopané jen kratičkbod.
ou úlohu a po opakovaných
problémech se skládáním sesNa konci sedmdesátých let se tav pro všechna tři mužstva
klub nově rozšiřuje o rezervní „céčko“ po jedné sezoně zanmužstvo dospělých, vzestup iká. Bohužel, stejný osud potsenohrabského fotbalu pozdě- kal na podzim 2014 i starou
ji dokresluje i vznik družstva gardu. Ta po devatenácti lefotbalové přípravky. Dalšího tech úspěšného reprezentování
rozšíření se klub dočká v oce našeho fotbalu musela pro ne1995, a to z druhé strany věkového spektra. Tehdy
k ápasům pravidelné soutěže
„Posázavská liga“ začne nastupovat i tým staré gardy.
Po roce 2 000 až do současnosti
V nastavené laťce klub pokraču-
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dostatek hráčů svoji činnost
ukončit.
Už sedm let postrádáme v rodině senohrabských mužstev
i dorosteneckou kategorii.
Ke škodě domácích mužstev
a celkově i celého vesnického
fotbalu se jedná o problém dlouhodobějšího rázu. Například
OFS Praha-východ již čtvrtou
sezonu po sobě nemohl otevřít
dorosteneckou soutěž.
Na druhou stranu, velký příslib
pro domácí klub s sebou nesou fotbalisté nižšího věku.
V kategoriích starších žáků,
starší, mladší a mini přípravky
klub eviduje dohromady přes
padesát nadšených sportsmenů, což je nejvíce v celé senohrabské fotbalové historii.
za FO
Jaroslav Sládek
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Tenisový oddíl TJ Sokol Senohraby sdružuje od svého počátku
hlavně rekreační hráče, kteří
využívají jeden tenisový kurt,
umístěný vedle fotbalového hřiště
v centru Senohrab.
Kurt vybudovali v druhé polovině
osmdesátých let svépomocí členové Sokola pod vedením Pav-

v improvizovaných podmínkách
v sokolovně. Navštěvovala ji řada
dnešních třicátníků, někteří jsou
i současnými členy oddílu, jako
například Milan Kučaba a Václav
Podaný. V tělocvičně též probíhaly v zimních měsících i tréninky
dospělých, pod vedením Ivana
Tomáše a Viktora Vojtíka. Te
nisový kurt byl vždy k dispozici i nečlenům tenisového oddílu
a také na pořádání oddílových
i nečlenských turnajů.
V roce 2014 převzal po Ivanovi
Tomášovi vedení oddílu Milan
Březovský. V té době měl oddíl
10 aktivních členů. V roce 2015
byl z prostředků Sokola vyměněn
plot na straně k hřišti a postupně
přibyli další hráči na současných
16 členů.

AKTUALITY

la Brabce a jeho kolegů, Novotného a Táborského. Kurt nemá
vzhledem ke stísněnějším podmínkám
závodní
parametry
(chybí dostatečné boční výběhy),
ale jeho nespornou výhodou je
umístění v centru Senohrab, takže
je pro většinu hráčů dosažitelný
pěšky, bez nutnosti sedat do auta
nebo jiného dopravního prostředku.
V roce 2001 byl zvolen předsedou tenisového oddílu Ivan
Tomáš, s nímž přišel do oddílu z Hrušova Viktor Vojtík,
který se stal správcem kurtu
(tuto činnost vykonává dodnes)
a zároveň trenérem mládeže.
V té době měl oddíl 17 členů. Te
nisová školička probíhala v letních měsících na kurtu a v zimě
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V sobotu 15.9.2018 uspořádal
oddíl tenisový turnaj smíšených
dvojic, memoriál Oldy Hartla.
Vzpomněli jsme nejen na Oldu,
ale i na Ivana Tomáše, dlouholetého předsedu a člena výboru
Sokola a Pavla Brabce, zakladatele
kurtu a oddílu, kteří nás opustili
v letošními roce.
Turnaje se zúčastnilo celkem 16
hráčů, z toho 11 členů tenisového
oddílu a 5 hostů. Bylo příjemné
počasí a kurt byl po pátečním
deštích správně nakropen, takže

povrch byl ideální. Od 9 hodin
probíhaly boje ve dvou skupinách
ve zkrácených setech. Poté se již
hrálo vyřazovacím způsobem
na plné sety. Turnaj byl ukončen
v podvečer finálovým zápasem
mezi dvojicemi Marcela Hartlová
– Josef Nepomucký a Ivana Březovská – Václav Podaný. Vítězem
1. ročníku memoriálu Oldy Hartla

se stala Marcela Hartlová a Pepa
Nepomucký. Bylo to příjemné
zakončení sezóny roku 2018.
Milan Březovský
Pro členy kluby a pro veřejnost byl letos v létě spuštěn
rezervační systém pro hraní na
kurtu. Zapisovat se předem do
harmonogramu mohou pouze
členové. Ostatní veřejnost však
může nahlédnout do aktuálního
rozpisu, aby tak zjistili dobu,
kdy je kurt volný a mohli kontaktovat p. Březovského nebo
Vojtíka.
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Lední hokej má v Senohrabech
velkou a dlouhodobou tradici. Od
pamtníků vím, že v 50.letech i HC
Sparta Praha (muži) v Senohrabech
hrála na tzv. náplavce, a prohrála
6:2. Toto klání si moc dobře pama
tuje i tehdejší účastník v dresu sparty,
PhDr Luděk Bukač. Pravda, že chyběl
Zábrodský a ještě dva hráči základní
sestavy Sparty, nemění nic na tom,
že utkání bylo kvalitní a vítězství senohrabských borců zasloužené.
V 60.letech bylo vybudováno svépomocí nové kluziště za připění ini
ciátora a hlavního organizátora, pana
Františka Havlíčka, který byl oporou
senohrabsého týmu jako hráč nebo
jako trenér až do současnosti. V
r.1973 bylo kluziště zrekonstruováno
a zřízeno jeho nové osvětlení za
velkého nadšení.
V létě r.1974 z neděle na pondělí
kolem druhé hodiny ranní se protrhla hráz Hubačovského rybníka a
vodní stěna strhla vše, co jí stálo v
cestě. Poničila i kluziště. Od té doby
se veškerá domácí utkání okresního
přeboru konala ve Velkých Popovicích.
Za slavné éry senohrabského hokeje postoupil A-team do krajského
přeboru, kde odehrál celou sezonu.
Měl za soupeře např. Nymburk, nebo
Benátky nad Jizerou. Okresní soutěž
se hrála zhruba do r.1995. Po jejich

7

zrušení začaly Senohraby hrát odborářskou soutěž, kde patří k nej
lepším.
za pamětníky
Zdeněk Drda

SOUČASNOST
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vás seznámil s tím,
co se událo v uplynulé sezoně 2017 –
2018 ledním hokejistům hrajícím za
TJ Sokol Senohraby. Oddíl ledního
hokeje se i letos účastnil uzavřené
soutěže NHLH (neregistrovaní hráči
ledního hokeje) Benešov. Senohrabští
hokejisté po roce opět zvítězili v B
polovině 1.ligy. Určitě si vzpomínáte
na minulý rok, kdy jsem tady psal
článek “ Tak jsme to konečně vyhráli“
a podívejte se, ono se nám to povedlo i letos. V náročné základní části,
která se hrála v pozdních nočních
hodinách a bohužel i díky několika
zraněním, nestačili hokejisté herně
pouze na tři týmy. Play – off už bylo
jasnou záležitostí a náš tým nedal
soupeřům šanci. I když se některé
zápasy hrály opravdu v nepříznivých
časech, i tak si našli naši fanoušci cestu a přišli nás podpořit. Za což jim
patří velké díky.
Víte ono je nám jasné, že se

nemůžeme vyrovnat s návštěvností
na zápasech fotbalovému A mužstvu, ale náš hokej vám nabídne daleko
více gólů a samozřejmě rychlejší pohyb na ledě.
Dovolte mi touto cestou poděkovat
za podporu Sokolu Senohraby. Za
možnost nosit na dresu jeho jméno,
za finanční podporu sponzorům a
hlavně našemu Sokolu.
Samozřejmě velký dík a ohromný
obdiv našemu Králi Senohrabského
hokeje, panu Havlíčkovi a popřát
mu stálé zdraví do příští sezóny.
Nakonec všem slibujeme, že i letos
budeme hájit barvy Sokola Senohraby, a že si nebudeme chodit zahrát, ale
že budeme chodit vyhrávat. A když
to nevyjde, tak víte přece, že Žíža
říkal, nejsme kapela, abychom pořád
vyhrávali. A co to pro příznivce Senohrabského hokeje znamená? No
přece, když Senohrabům přijdete
fandit, tak uvidíte hodně gólů, a my
do toho dáváme všechno.
Pokud někoho zajímají tabulky a
statistky, může se podívat na internet
NHLH Benešov.
Sportu zdar a stálé zdraví všem.
za hokejisty Tomáš Vondrák
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ZAČÁTKY LYŽOVÁNÍ

Začátky lyžování v Senohrabech
a okolí...
Organizované lyžování v Senohrabech má svůj počátek na přelomu
roku 1910/11, kdy právě usta
novené „Senohrabské sportovní
sdružení“ podává přihlášku do
„Svazu lyžařů v Království českém“.
Přihláška má pořadové číslo 29,
čímž tehdy Senohraby „předběhly“ dnes mnoho věhlasných klubů
z horských oblastí. „Senohrabské
sportovní sdružení“, jež sdružovalo především hosty Senohrab, bylo
od počátku velmi čilé i v pořádání
svazových závodů jak na lyžích,
tak především v přespolních
bězích a brzy získalo velkou popularitu. I v krutém období 1. světové
války lyžařský ruch úplně neustal,
z dobových zpráv citujeme např.
„Zima koncem r. 1917 byla přísná
a dále pokračovala i v Novém roce,
od Tří králů stále mrzlo až do konce
února a přitom leželo v okolí Prahy
tolik sněhu, že se mohlo výborně
lyžiti v Povltaví i na Sázavsku...“
Ve svobodné republice na ski
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vpřed!
Ve svobodné Československé republice se sportu velmi dařilo
a lyžování nebylo výjimkou. V Senohrabech i po ustavení tělocvičné
jednoty Sokol lyžování podle všeho
stále zůstávalo především doménou
„konkurenčního“ Senohrabského
sportovního sdružení, které nadále
působilo v rámci lyžařského svazu,
nyní přejmenovaném na „Svaz
lyžařů Republiky Československé“.
Seno.sport.sdružení velmi aktivně pokračovalo v pořádání svazových závodů jak na lyžích, tak
podzimních přespolních bězích.
V r. 1932 byl v Hrušově z iniciativy lyžařů SK Slavia Praha
postaven skokanský můstek, projekt vypracoval legendární stavitel lyžařských můstků a tehdejší
náčelník lyžařského svazu Ing.
arch. Jarolímek. Slavnostní otevření proběhlo 15. ledna 1933
za účasti našich tehdejších nej
lepších skokanů-olympioniků +
legendárního norského závodníka,
olympijského medailisty a mistra
světa Sigmunda Ruuda. Otevření
můstku, jenž noviny hned druhý
den ve svých reportážích překřtily na „Senohrabský Holmenkollen“, přihlíželo téměř 5000 diváků
a v otevírací exhibici nejdále
doskočil R. Vrána z pražské Slavie
- 53m. Ovšem vůbec první borec,
jenž se ze Senohrabského můstku
odrazil do vzduchu, byl Slávista
Dyntr. Další pozoruhodný den v
historii Senohrabského lyžování
přišel v lednu r. 1935. V Peci pod

Sněžkou mělo být uspořádáno
společné Mistrovství Pražské a Jizerské lyžařské župy. Pro naprostý
nedostatek sněhu v Krkonoších
bylo 3 dny před začátkem akce
rozhodnuto o přeložení závodů do
Senohrab! Díky velké obětavosti
pořadatelů se podařilo k velkým
závodům připravit běžecké tratě
i můstek SK Slavie a 13. 1. 1935
závody v běhu, skoku a závodu
sdruženém v Senohrabech úspěšně
proběhly.
Doba válečná, okupace 1939-1945
Většina horských oblastí Čech
a Moravy byla již na podzim r.1938
přičleněna k Velkoněmecké říši
a pro České lyžaře tak zbyly jen
podhorské a mimohorské oblasti.
Senohraby se tímto staly velmi vyhledávaným lyžařským střediskem
pro pořádání závodů. Sněhově
příznivá zima r. 1940 dovolila
v Senohrabech mj. uspořádat přebor Středočeské Sokolské župy
ve všech lyžařských disciplínách
včetně sjezdu. Z r. 1941 pochází
„Putovní cena ředitele Motejlka“
pro vítěze Senohrabských závodů
v běhu na lyžích, prvním držitelem
se stal domácí závodník Jiruš
a cena se dodnes předává vítězům
Senohrabské 15. Ve dnech 9. 2. 10. 2. 1941 se v Senohrabech uskutečnila část posledního válečného
Mistrovství republiky (protektorátu Čech a Moravy) v klasickém lyžování. V Senohrabech
se závodilo ve skoku a vítězem
se stal Oldřich Budárek z LZK
Praha. V závodu sdruženém-se
vítězem stal Šimůnek a klání bylo
zakončeno štafetovým závodem
mužů na 4x10 km, z vítězství se
zde radovali lyžaři SK Nové Město na Moravě. Podrobnou zprávu
o průběhu válečného mistrovství Čech a Moravy přinesl v Senohrabské hlásce 2015/4 Jaroslav
Sládek. V dalším průběhu války se
však organizovaný sport dostával
do úzkých, v dubnu r. 1941 byla
násilně ukončena činnost Sokola a
činnost lyžařského svazu byla též
silně omezována, postupně bylo
zakazováno pořádání lyž.závodů
a kursů, lyže byly rekvírovány pro
potřeby Německé armády apod..
Senohrabský lyžařský můstek byl

nakonec zpustošen členy Hitlerjugend, kteří koncem války dřevěné
části můstku používali jako palivové dříví...Tak smutně skončila
první zlatá éra našeho lyžování...
Nový
začátek
Senohrabského
lyžování
V prvním poválečném období nejsou v Senohrabech zaznamenány
žádné organizované lyžařské aktivity, z archivních záznamů Ing.
Vladimíra Syrovatského z těsně
poválečného období se můžeme
pouze dočísti:
„z přírodního nájezdu zpustošeného skokanského můstku
v Hrušově skákali tehdy místní
nadšenci Vl. Topol, Jos. Turek,
Mir. Žádník, dále pak nadšenci z Mirošovic Zd. Kumbár a Zd.
Efenberger. Stráně na Višnovce,
na Vávrově palouku a u Lomnice
byly cvičištěm budoucí generace
lyžařských závodníků“...
Teprve v r. 1955 byl založen novodobý lyžařský oddíl jako součást
tehdejší DSO Sokol, tímto rokem
se tedy začíná psát novodobá historie lyžařského oddílu jako nedílné
součásti TJ Sokol Senohraby. Zakládající skupina lyžařského oddílu
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byla pod vedením Ing. Antonín
Smutného jako hlavního iniciátora a zároveň prvního předsedy
následující: Vladimír Syrovatský,
Zdeněk Vávra, František Topol,
Jiří Eminger, Fr. Zigler, V Prouza,
Václav Klimpera, Jiří Jirec, Karel
Lehejček, Jitka Žáčková-Syrovatská, H. Prouzová-Prokopová, Dana
Emingerová. Členové nově ustanoveného oddílu přímo navázali
na předválečný „zlatý věk“ Seno.
lyžování. Oddíl se stal členem Svazu
lyžařů a hned v r. 1955 uspořádal
1. ročník lyžařského závodu „Senohrabská 15“. V následujícím
roce 1956 se uskutečnil 1. ročník
přípravného lyžařského krosu
„Podzimní běh lyžařů“. Vítězem
prvních ročníků obou slavných
závodů se stal Vladimír „Ála“ Syrovatský. V r.1958 byl dále uspořádán
1. ročník lyžařského závodu „Jarní
Posázaví“ (poslední roč. se uskutečnil v r. 2006, od té doby nepořádáme). První nadšené období
Senohrabských lyžařů vyvrcholilo
v r. 1959 započetím obnovy skokanského můstku v Hrušově. Projekt
vypracoval Ing. Vladimír Syrovatský a samotná stavba byla provede-

na výhradně členy Senohrabského
Sokola, respektive lyžařského od
dílu. Na výstavbě můstku s normovým bodem 39,5m a kritickým
bodem 44,5m bylo tehdy odpracováno 3118 brigádnických hodin a na stavbu nájezdové věže
mj. posloužil materiál ze zrušené
padákové věže z Výstaviště v PrazeHolešovicích (tehdy park kultury
a oddechu J. Fučíka). Slavnost
ní zahájení proběhlo v lednu
r.1961 za účasti Československé
skokanské špičky a 1300 diváků!
Téměř všechny lyžařské aktivity se tehdy odehrávaly pod skokanským můstkem a v jeho okolí
v Hrušově, v lesích okolo Hlásky
a Borka. Jako zázemí při závodech
díky dobré spolupráci lyžařského
oddílu s vedením hotelu Hrušov
sloužily hotelové prostory, včetně
tzv. chatiček (dnes už nestojí ani
chatičky ani hotel). Na jaře r. 1961
se dále uskutečnil 1. ročník “Běhu
Mladé fronty“-dnešní Jarní běh
U Kanálu, závod se od 1. ročníku doposud pořádá vždy v dubnu
v prostoru bývalého kamenolomu
U Kanálu. V roce 1963 se uskutečnil 1. ročník „Poháru Hrušova“ ve skoku a závodu sdruženém.
„Pohár Hrušova“ se dále uskutečnil
v letech 1963, 1964, 1965 a naposledy v r. 1969 a vždy se zde sešla, zejména ve skokanské soutěži
vynikající
konkurence
včetně
Čs. repre
z entantů. Z domácích
závodníků se tehdy na můstku a v
závodu sdruženém prosazovali: F.
Topol, V. Klimpera, Mir. Čihák st.,
M. Růžička, R. Oberlander, Jírec a
mnozí z nich startovali i na MČR
na mnohem větších můstcích,
než byl ten domácí... např. Paska, J. Eminger, Hříbek, Vrba, J.
Kočovský, Zd. Konvička, Jaroslav
Plášil st., Miloslav Svoboda st. Z
období 50.-70. let dlužno dodat

též jména tehdejších předsedů
lyžařského oddílu: 1955-1960 Ing.
Antonín Smutný, v letech 19611963 Ing. Vladimír Syrovatský,
1964-1971 Ing. František Topol
a od roku 1972-2012 opět “Ála“
Syrovatský. V r. 1967 se menší
skupině senohrabských lyžařů ve
složení Jitka + V. Syrovatští a Jan
Jurečka podařil historický výjezd
na slavný Vasův běh do Švédska. V
60-70letech dále lyžařské družstvo Sokola Senohraby v konkurenci oddílů z celých Čech startovalo
ve II. lize, v Senohrabech se konaly přebory Středočeského kraje
v běhu, skoku a závodu sdruženém
všech věkových kategorií. V březnu
r. 1970 se v Hrušově dokonce
mělo uskutečnit MČR žactva,
v předvečer závodu se však pod
náporem dobrých 40cm čerstvě
napadlého mokrého sněhu zřítila
nájezdová věž. Můstek se ještě podařilo opravit a improvizovaně se
na něm skákalo až do r. 1977. Definitivně byl stržen v r. 1979. Ještě
dříve, v srpnu 1974 se protrhla
hráz Hubačovského rybníka, údolí
Mnichovky včetně Hrušova bylo
značně zdevastováno. Podzimní
běh lyžařů se toho roku stěhuje
na Vávrův palouk, kde se pomalu
začíná budovat i zázemí k pořádání
závodů. Ve druhé polovině 80. let
se započalo s výstavbou lyžařské
chaty, jež spolu se stávající malou chatkou vytvořila na Vávrově
palouku velice solidní základnu. Revoluce v r. 1989 pro lyžaře
znamenala mj. možnost vycestovat na vysněné závody především
v Alpských zemích a Skandinávii
a samozřejmě i senohrabští lyžaři
toho využívají, zároveň však, mj.
i vlivem spousty jiných možností
klesá zájem o samotný oddíl. Jitka
+ Ála Syrovatští „s partou věrných“
přesto nadále drží poměrně široké
portfolio pořádaných akcí-v r. 1993
se tak např. uskutečnil památný
závod „Prvních Senohrabských
50km“ jenž byl nakonec zkrácen
na 36 km (zvítězil V. Blažek ml.),
dále se i při sebemenší sněhové
pokrývce pořádaly především
populární Večerní kritéria na fotbalovém hřišti, Senohrabská 15,
přebory okresu, Jarní Posázaví
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a hlavně tradiční přespolní běhy
Podzimní běh lyžařů a Jarní běh
U Kanálu-v té době nesoucí název
„Běháme s KB“. Závody jsme tehdy
objížděli většinou už jen ve složení
M. Veselý, manželé Syrovatští, J.
Oberlander, B. Pečenka, M. Opička a často jsme spojili síly s říčanskými kamarády-Blažkovi, Stinglovi, Hříbalovi, M. Smrčka nebo
pražskými lyžaři. Velice potěšitelné ovšem bylo, že se v 90. letech
skvěle dařilo sportovně vytrvalým
senohrabským
odchovancům.
Především Jan „Máza“ Veselý tehdy na lyžích doslova „lítal“ (bytˇ v
dresu ČZU Praha) a v r. 1992 se ne
smazatelně zapsal do historie Seno.
lyžování svým 7. místem na Jizerské 50, neméně zdatně si na lyžích
v celých 90. letech vedli Vladimír
Blažek ml. (v dresu USK Praha) a
Vojta Pečenka (v dresu Ekonomu
Praha). Situace z 90. let v Senohrabském lyžování pokračovala
i v prvních letech nového tisíciletí.
Kromě neúnavného a stále aktivně
závodícího Ály a jeho ženy Jitky se
při pořádání domácích akcí věrně
držela i pořadatelské parta dlouholetých Álových souputníků- J. Jurečka, J. Šalda, Z. Vávra, K. Straka,
K. Nováček, Jar. Žádník, Věra Kunzelová, M. Součková, E. Matějková,
V. Straková a samozřejmě tehdejší
předseda TJ Sokol František Konvička. Jako hl. rozhodčí pak půso-

bili většinou Václav Setnička nebo
jeden z „Otců zakladatelů“ Antonín
Smutný a především Jitka Syrovatská. Z ml. členů se na chodu oddílu aktivně podíleli prakticky už
jen Milan Veselý a Jan Oberlander.
Přesto však naše tehdejší spanilé
jízdy po závodech po celé ČR a
blízkém okolí většinou s Milanem
Veselým za volantem a spolujezdci Syrovatskými, Oberlanderem,
Blažkovými, případně B. Pečen
kou jsou hlavně díky Álově specifickému humoru nezapomenutelné, stejně jako pořádání závodů.

SOUČASNOST LO

Současnost lyžařského oddílu je
stejně pestrá jako celá, více než
100 letá historie...V roce 2012 Ála
a Jitka Syrovatští, jež bezmála 60let
vytrvale „táhli“ oddíl, respektive středočeské klasické lyžování
předali zodpovědnost za další
konání odhodlané partě ve složení
Alena + Radek Skořepovi, Iva +
Jan Veselých, Miloslav Svoboda
ml., Jan Oberlander, Petr Štolba.
Dále se na činnosti oddílu výrazně
podílí rodina Spilkova, Šimečkovi, Jan „Hřebík“ Přibík a celá řada
dalších přátel, především jako dobrovolníci při pořádání závodů,
tréninku mládeže apod. Lyžařský
odd íl stejně jako v minulosti táhne i „přespolní“ sportovce z okol-

ních i vzdálenějších obcí. Zvláště v
počátcích „současné“ éry se v oddílu výrazně angažoval např. T. Lukeš
z Krámských založením trénin
kové skupiny „Multisport“ (triatlon, moderní pětiboj, lyžování,
atletika), jež pod naším oddílem
fungovala do r. 2014. Dále jsme
do r. 2016 zastřešovali Atletiku V.
Popovice pod vedením A. Lichtenbergové, jež nyní působí v rámci
Atletiky Říčany. V barvách Sokola
Senohraby pod vedením svého otce
T. Matějky závodí i jedna z nej
lepších žákyň ČR v běhu na lyžích
roč. 2006 Anička Matějková. „Na
půdě“ lyžařského oddílu byl dále
v r. 2015 pod vedením Petra Štolby založen triatlonový oddíl, jehož
členové se v žákovských kategoriích
pravidelně zúčastňují závodů ČP,
MČR apod. Od r. 2012 každoročně
pořádáme týdenní Letní lyžařské
soustředění za účasti více jak 50
mladých svěřenců, dále podzimní
soustředění a zimní výjezdy za
sněhem. Od září do června pak na
Vávrově palouku a okolí probíhají pravidelné tréninky pro děti a
mládež s metodickým zaměřením
na běžecké lyžování a příbuzné vytrvalostní sporty. Od r. 2014 z pověření Středočeského lyž. svazu pro
Kr. Ú Středočes. kraje zajištujeme
výběry v běhu na lyžích na Zimní
olympiády dětí a mládeže ČR.
Naši odchovanci-junioři Eliška
Spilk ová a Matěj Plášil, se kromě
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vlastní aktivní závodní činnosti též
spolupodílejí na činnosti oddílu
při trénincích mládeže a pořádání
závodů. Dospělí lyžaři (trenéři) se
zúčastňují závodů v ČR i zahraničí,
včetně těch nejslavnějších typu
Vasova běhu ve Švédsku, Birkenbainer v Norsku apod. V zimě r.
2011 byl Lubošem a Vlastou Havlovými předán oddílu do užívání
sněžný skútr i s příslušenstvím na
úpravu lyžařských stop. Při vhodných sněhových podmínkách tak
v rámci časových možností upravujeme stopy jak pro trénink,
tak pro širokou veřejnost nejen
na Vávrově palouku a přilehlých
terénech, ale i v okolí Ondřejovské hvězdárny a na pastvinách
Třemblat. V současnosti (podzim
2018) je v jednání pořízení vlastního skútru a příslušenství. Na
podzim r. 2012 jsme stávající
zázemí na Vávrově p. rozšířili o krytý dřevěný altán a stabilní
osvětlení pro možnost večerních
tréninků a pořádání populárních
Večerních kritérií. Za vstřícnost a
velkorysost ke zde uvedeným aktivitám na Vávrově p. tímto patří
Díky především Václavu a Vojtovi
Podaným (Vojta sám velice aktivně
v 70-80. letech na lyžích závodil a
v r. 1985 zvítězil na Senohrabské
15). Samozřejmě dále pokračujeme v tradici pořádání slavných
závodů „Podzimní běh lyžařů“- v
neděli 25. 11. 2018 již 62. ročníku

„Jarní běh U Kanálu“-19. 4. 2018
proběhl 55. ročník „Senohrabské
15“- v únoru 2017 se díky dobrým
sněhovým podmínkám a velkému
nasazení pořadatelů podařilo uspořádat 39. ročník. V r. 2011 jsme
navíc převzali pořadatelství běhu
do vrchu „Hvězdonice-Ondřejov“- 14. 7. 2018 se uskutečnil
20. ročník. V r. 2017 bylo obnoveno pořádání Mistrovství Středočeského kraje v běhu na lyžích,
které spolupořádáme vždy v lednu
na Benecku společně s Mistrovstvím Prahy.
Naším hlavním cílem a radostí je
ovšem stejně jako před více než
100 lety pro průkopníky lyžování v
Senohrabech a jejich následovníky
radost ze společně stráveného
času a pohybu na lyžích v krásné
zimní přírodě, radost nad dobře
uspořádanými závody a z pokroků,
jež (nejen) v bílé stopě činí naši
svěřenci. To přejeme Všem a i budoucím generacím Senohrabských
sportovců- lyžařů.
V Senohrabech 19. 9. 2018
za lyžařský oddíl Jan Oberlander

Použité zdroje: „Senohrabský sportovní zpravodaj 1988“- lyžařský oddíl,
autor Ing. Vl. Syrovatský,
„Dějiny
lyžování
ve
Středních
Čechách“, autor Ing. Václav Setnička a
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Ač triatlonový oddíl je nejmladší
ze všech oddílů TJ a vznik oddílu byl spíš vynucen potřebou mít
děti registrované pro závody a pro
komunikaci s ČTA (Česká triatlonová asociace) ..., tak za cca 4
roky fungování, se může pochlubit nejen úspěchy dětí na republi
kové úrovni v závodech triatlonu,
aquatlonu, duatlonu.., v závodech
Moderního pětiboje a ve školním
Plavecko-běžeckém poháru, ale
také uspořádáním 5 ročníků Senohrabského triatlonu pro děti.
Od roku 2015 je TJ Sokol Senohraby – triatlonový oddíl - členem
České triatlonové asociace (ČTA)
a na základě výsledků dětí, startujících za TJ Sokol Senohraby v
závodech ČP (Českého poháru)
obdržel 4 roky po sobě na roční
tréninkový cyklus (RTC) TJ Sokol
Senohraby statut SpS (Sportovní
středisko), které je při splnění
smluv
ních podmínek podpo
rováno z programu ČTA a řadí
se tak mezi několik klubů takto
úspěšných z celé republiky.
Závodní, tréninková i organi
zační činnost oddílu je úzce propojená s Lyžařským oddílem TJ a pro
závody v Moderním pětiboji spolupracujeme s oddílem VSK ČVUT
Fakulta stavební, za který některé

naše děti závodí a kde také trénují.
A i když nám ke štěstí chybí zázemí
pořádného plaveckého bazénu,
tak i díky vstřícnosti od EA Hotelový resort SEN, tréninkům na
Třebešíně a všestranné přípravě
– v zimě běžky, celý rok atletika,
kolo, fotbal...jsou i s minimem
plaveckých tréninků naše děti
konkurenceschopné těm nejlepším
teamům v pětiboji a v triatlonu. Ti
nejlepší se již řadu let řadí mezi
špičku v celé ČR (několik titulů
Mistr ČR v triatlonu - Tomáš Štolba + Marek Štolba a další medailová umístění na MČR Jakub Štolba, Tomáš Štolba, Štěpán Tabulka,
Bára Tabulková. Dále pak umístění
v jednotlivých závodech Českého

bech parta rodičů pořádá za podpory EA Hotelový resort SEN - Senohrabský triatlon – závod určený
dětem 8-15 let, které už triatlon
provozují „profesionálně“, ale také
pro děti, které si tento sport chtějí
jen vyzkoušet.
Pro děti jsou připraveny tratě tak,
že distance jsou dostatečně náročné
pro zkušené triatlonisty, ale zvládnou je i začátečníci. Pro nejmenší
je vždy připraven miniduatlon
a letos nově jsme připravili pro
rodiče a pořadatele – za odměnu –
i závod štafet. Zcela bez pochyb to
byl „zlatý hřeb“ naší akce, kterou si
užili letos opravdu všichni.
A protože tuto akci pořádají
kamarádi a rodiče hlavně pro své

poháru, v závodech Moderního
pětiboje - několikrát medaile z
jednotlivých závodů ČP a z MČR
v soutěži družstev (Štolba Jakub,
Štolba Tomáš, Růžička Jakub,
Růžička Vojtěch, Růžička Ondřej,
medaile a tituly z MČR Laser-run
2018– Růžička Ondřej – 1.místo,
Štolba Marek - 2.místo, Skořepa
Matěj – 2.místo, Růžička Vojtěch
– 3.místo… V posledních letech i
několik celkových vítězů školního
plavecko-běžeckého poháru (Štolba Jakub, Štolba Tomáš, v posledním roce 2018 – Kotišová Karolína
1. a Šimečková Kateřina 2.)
Již 5 let po sobě zde v Senohra-

děti a pro sebe (a ne pro peníze),
tak po zkušenostech ze závodů z
celé republiky za několik let a ze
spousty ohlasů od mnoha triatletů,
musím ještě jednou moc poděkovat všem organizátorům akce za
pomoc se závodem, protože náš
Senohrabský triatlon je doopravdy
jeden z nejhezčích a nejlépe organi
zovaných závodů v celé ČR.
Doufejme, že nový majitel hotelu
SEN nám i pro další roky zachová
přízeň a bude možné zde trénovat
a uskutečnit ještě několik mnoho
ročníků Senohrabského triatlonu.
		
Petr Štolba
Více o jednotlivých akcích, závodech a dalších aktivitách Triatlonového a Lyžařského oddílu TJ :
- na našem webu : WWW.SOSE.
CZ
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Pěší turistika má v Senohrabech
velmi dlouhou tradici, i když
v posledních letech se zájem
přesouvá spíš k cykloturistice.
Za zakladatele pěší turistiky
v Senohrabech je považován
pan František Myšák, který se
již kolem roku 1965 věnoval
především turistickému kroužku
dětí a mládeže, pořádal výlety a
letní tábory po celé republice.
Po jeho úmrtí v roce 1976
převzal vedení turistiky mládeže
pan Jaroslav Žádník, který se do
té doby věnoval spíše turistice
dospělých a vedl turistický od
díl až do roku 2010. Pokračoval i v pořádání letních dětských
táborů nejen na území naší republiky, ale například i u Baltu
v NDR.
Za vedení těchto dvou
obětavých turistů „tělem i duší“
vznikl i tradiční pochod „Okolo hvězdárny k Ladově chalupě“
který měl pokusný nultý ročník
v roce 1970 a od roku 1971 se
stal tradičním a tato tradice dosud trvá- v letošním roce se konal 48. ročník. Zájem o pochod
postupně narůstal, z několika
desítek účastníků se dostal na
maximum v roce 1987 s účastí
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2001 turista. Během let se také
start a cíl pochodu přestěhovaly
z centra obce od fotbalového
hřiště na Vávrův palouk a kromě
tras pro pěší jsou vždy k dispozici i trasy pro cykloturisty. V
posledních letech zájemců o
tento pochod ubývá zřejmě proto, že podobných akcí je široká
nabídka.
V roce 2011 pan Žádník
ze zdravotních důvodů předal
vedení
turistického
oddílu
dámskému trojlístku pod vedením Zdenky Konvičkové a
v podobném složení pokračuje činnost převážně dámského
oddílu dodnes. Snažíme se
dodržet rytmus jedné vycházky
měsíčně a vzhledem k našemu
důchodovému věku jsou trasy vesměs do 10 km. Snažíme
se je dle možností spojovat i s
poznáváním – navštěvujeme,
hrady, kulturní památky, výstavy
apod. Na jednotlivé vycházky
jsou v obci vyvěšovány pozvánky
pro veřejnost, ale nesetkáva-

jí se s ohlasem a účastní se jen
stálé skalní jádro oddílu. Jedinou vycházkou s větším počtem
účastníků je pravidelná vánoční
vycházka po okolí Senohrab spojená s přípitkem, pálením prskavek, koledou a zakončená posezením.
Je nám líto, že organizovaná

turistika v Senohrabech spočívá
v činnosti seniorů, a přes opa
kované výzvy na schůzích TJ
není zájem o vznik „mladší části“ turistického oddílu, který by
zvládal náročnější trasy.
Za turistický oddíl
Eva Matějková
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Sokolínek v Senohrabech působí
od roku 2009 a je organizován pod
oddílem SPV. Od října letošního
roku tak zahajuje již 10. sezonu. Je
to malé výročí oproti existenci zdejšího spolku, přesto však je za námi
devět krásných let, které přinesly
spoustě dětí hodně radosti, a věřím,
že i lásky k pohybu a v neposlední

řadě i zdejší tělocvičně. Důkazem
toho je, že děti, které byly prvními
cvičenci v řadách Rodičů s dětmi
nebo předškolního cvičení, jsou
stále věrni nebo pokračují v dalších
oddílech TJ Sokol Senohraby.
Nemohu také opomenout fakt, že
oddíl SPV patří mezi oddíly, které
mají velkou tradici. Mnoho rodičů
a prarodičů, kteří tímto oddílem
prošli sami jako cvičenci ve svém
dětství nebo mládí, právě podporují své ratolesti ve sportování.
Díky tomu má sport v Senohrabech
hluboké kořeny a těší se zde stále
velkému zájmu.
V prvním roce jsem zahajovala se
třemi kroužky tj. Cvičením rodičů
s dětmi, Sokolínkem – cvičení pro
předškoláky a Všeobecnou gymnastikou. Postupem času se ale ve
Všeobecné gymnastice našlo několik talentovaných dívek, kterým
gymnastika učarovala víc a tak v

14

roce 2011 vznikl další kroužek Teamgym. Teamgym pochází z
Dánska a je to odnož sportovní
gymnastiky. Soutěží se jen ve dvou
jejích disciplínách a to ještě lehce
pozměněných
tj. akrobacii a přeskokové trampolíně. Není tak náročná a hlavně
se dá provozovat v téměř každé
tělocvičně. Senohrabské družstvo se
tak v roce 2012 zúčastnilo prvních
závodů v Praze a od té doby jsme ušli
velký kus cesty. Na poslední oblastní soutěži v Kolíně v konkurenci
pěti krajů obsadila děvčata ve třech
věkových kategoriích čtvrté místo.
Stále ale cvičíme pro radost z pohybu a závody jsou zejména motivací
pro nácvik dalších náročných cviků.
K dnešnímu dni v Sokolínku cvičí
187 dětí. Z toho je 90 gymnastek
a malých nadějných gymnastů a
97 dětí je z řad cvičících s rodiči,
předškolního Sokolínku a Všeobecné gymnastiky. Věkové rozpětí je od
jednoho roku do 17 let. Nejmenší
Sokolínci zkrátka začínají v době,
kdy už umí sami běhat.
V průběhu roku se nezaměřuji jen
na cvičení a organizuji pro děti
i spoustu dalších aktivit. Počínaje velikonočním tvořením, sportovními příměstskými tábory,
gymnastickými
soustředěními,
mikulášskou nadílkou a podílením

se na organizování dětských karnevalů konče. Z jejich výtěžku se
pořídila už celá řada nářadí a náčiní
v tělocvičně.
Trenérské činnosti se věnuji již od
roku 1991 tj. od doby, kdy jsem
ukončila vlastní gymnastickou
dráhu. Největší zkušenosti jsem
získala během deseti let, kdy jsem
vedla družstvo výkonností sportovní gymnastiky v Sokol Plzeň 1.
Další velkou inspirací pro mě byla
i možnost během studia v Anglii
pracovat jeden rok jako trenér v
londýnské Harrow School of Gymnastics. Když se ale vrátím k mým
sportovním začátkům, tak ze všeho
nejvíc mě v práci s dětmi ovlivnila
má úplně první trenérka, která mi
předala to kouzlo a naučila mě sport
opravdu milovat. Byly mi čtyři roky
a chodila jsem na všestrannost do
malinké sokolovny. V pozdější době
jsem si uvědomila, že to byl dar,
který mě držel přes všechna úskalí
výkonnostního sportu.
Cílem mých cvičení je tedy předat
dětem už v raném věku nadšení
a radost z pohybu, která je bude
provázet pokud možno celý život
nebo alespoň hodně dlouho.
Sportu zdar
Štěpánka Kršková,
Sokolínek

ˇ
setkání s obcany

V pátek 21. 9. podvečer
proběhlo setkání občanů Senohrab a našich kandidátů do
obecního zastupitelstva. Formou prezentací jsme zájemce
seznámili s jednotlivými body
našeho programu a průběžně
odpovídali na dotazy k jednotlivým tématům. Především
jsme zdůraznili nutnost zachování služeb pro občany, které
vidíme v pořízení obecního
objektu vhodného pro jejich
umístění a pro další společenské využití. Pak se představili jednotliví členové TJ, kteří
kandidují pod hlavičkou TJ
Sokol
Senohraby,
uvedli,
proč kandidují, co je k tomu
rozhodnutí vedlo. Základním
impulzem nás všech je snaha
spolupodílet se na možnosti
vytvářet spokojené prostředí
pro život všech občanů Senohrab a hospodárnost využívání finančních prostředků jak v režijních, tak investičních výdajích.
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Svým přístupem a působením
v TJ všichni prokázali, že jsou
schopni pracovat pro sdružení
a ostatní občany Senohrab
bez nároků na odměnu nebo
funkci. Odměna za vykonanou práci samozřejmě není nic
„závadného“, ale neměla by být
hnacím motorkem pro účast
ve volbách do obecního zastupitelstva. To vnímáme jako
službu občanům obce, nepodporujeme ani získávání funkcí pro zviditelnění jedince. Je
pro nás důležité vytvořit tým
složený z lidí, kteří mají své
názory, ale dokáží respektovat
i své kolegy. Věříme, že takový
tým máme a proto jsme ho na
tomto setkání v tomto složení 1. Radek Skořepa, 2. Alexandra
Kloužková, 3. Lucie Pancířová
(Marešová), 4. Zbyněk Průša,
5. František Čermák, 6. Dana
Maršíková, 7. Michal Kučaba, 8. Barbora Anderlová a 9.
Martin Fuksa, představili.

V druhé části předvedl Lukáš
Drda animaci modelu rekonstrukce a dostavby sportovišť
včetně zázemí pro venkovní
sporty. Radek Skořepa představil projekt venkovního sportoviště v místě skokanského
můstku vytvořeného na popud
a s přičiněním našich lyžařů.
Setkání pokračovalo rozhovory
ve skupinkách v pohodě podpořené vynikajícími domácími
dortíky. Pokud jste neměli možnost se našeho setkání
účastnit, můžete navštívit naše
nové stránky www.tjsokolsenohraby.cz, které jsou postupně doplňovány, tak aby
poskytly občanům informace
o TJ současné i historické.
Děkujeme za projevený zájem,
a těšíme se na další setkání,
které proběhne po volbách při
našich oslavách 20. 10. od 20
hod na hotelu SEN.
VV TJ Sokol Senohraby
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