
SETKÁNÍ SE ZAHRANIČNÍMI SOKOLY 

PŘI PŘÍLEŽITOSTI  

 
 

Tělovýchovná jednota Sokol  Zábřeh pod záštitou Sokolské župy Severomoravské 

uspořádala vyjímečnou akci, která nemá u nás obdoby. Setkání a oslav se 

zúčastnili jak tělovýchovné jednoty župy Severomoravské, tak i účastníci ze 

zahraničí. Přijeli k nám přátelé ze zahraničí, se kterými máme navázanou 

dlouholetou spolupráci, neboť se účastníme volejbalových turnajů v zahraničí a 

zejména pak setkání sokolů v Oetzu, kde zahynul zakladatel Sokola Dr. Miroslav 

Tyrš. Německo vyslalo bratry a sestry z TV Sokol München, za Švýcarsko se 

zúčastnili zástupci Sokolské Župy Švýcarské z Luzernu, Rakousko reprezentovali 

zástupci Sokolské župy Rakouské z Vídně a za Slovensko se zúčastnili sokoli 

z Bratislavy a Vrútek. Hlavní akce se konala v sobotu 1.9.2012, ale pro zahraniční 

hosty byl již v pátek uspořádán výlet na Praděd a někteří si prohlédli i Dlouhé 

Stráně.  

V sobotu byly oslavy zahájeny 

sportovním dnem. Od rána se zahájily 

líté boje v tenise, stolním tenise a 

petangu. Hlavním sportem byl však 

turnaj ve volejbalu, který byl losovaný, 

takže v každém družstvu si zahráli jak 

borci naší župy, tak jednotlivci ze všech 

žup zahraničních. Pro posilnění bylo 

během akce grilováno sele a točilo se 

naše pivo – Šerák z Hanušovic, které je 

oblíbené i mezi zahraničními hosty, neboť jej vozíme na každou zahraniční akci. 

Sportovní klání trvalo až do pozdních odpoledních hodin a pak jsme se již 

připravovali na večerní akci. V sokolovně byla uspořádána oslava, která byla 

zahájena fanfárami na lesní rohy, 

slavnostním nástupem s historickými 

sokolskými prapory a naší hymnou. 

Poté byli zahraniční hosté přivítáni 

starostou města Zábřeh Františkem 

Johnem, starostkou Sokola Zábřeh 

Hanou Hejralovou a starostou župy 

Jiřím Sobotíkem a zástupci 

zahraničních jednot poté pronesli své 

zdravice. Představení dále 

pokračovalo vystoupením cvičenek 

Sokola Dubicko se švihadly, které bylo i součástí letošního sletu.  



Na cvičení navázalo ocenění zasloužilých sokolů, které 

bylo velice dojemné, neboť se jednalo bratry a sestry 

s opravdu úctyhodným věkem a toto ocenění je dojalo. 

Poté byli oceněni cvičitelky a cvičitelé, kteří se nemalou 

měrou podíleli na nácviku úspěšných vystoupení na 

letošním sletu v Praze. Na závěr oficiální části bylo 

provedeno vyhlášení vítězů jednotlivých sportovních 

klání. A poté už začala vlastní zábava, kterou značně 

podpořila hudba, která snad dokázala zahrát všechno. 

Pozdě večer byla oslava zakončena velkolepým 

ohňostrojem, avšak zábava pokračovala až do brzkých 

ranních hodin. 

 

 

Na závěr bych chtěl citovat čestného starostu Sokola Mnichov Jana Trunčíka – 

„Vzhledem ke svému věku a k funkcím, které jsem zastával, jsem absolvoval 

spoustu akcí, ale tahle byla nejsrdečnější…“ 

 

Za Sokol Zábřeh       Petr Hošek 


