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Vpondělí 26.12.2005 uspořádal TJ SOKOL Bojkovice ve 
sportovní hale tradiční, již VIII. ročník Štěpánského tur-

naje v sálové kopané pro hráče starší 30 let, který se v po-
sledních letech stal nedílnou součástí vánočních svátků 
v Bojkovicích. Turnaje se kromě pořádajícího Sokolu zúčast-
nila 4 pozvaná mužstva – Hanar Bojkovice, Město Bojkovice, 

ŠTĚPÁNSKÝ TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ

Nejlepším hráčem turnaje se stal zároveň nej-
lepší střelec turnaje – Martin Liška z vítězné-

ho družstva Hanaru, autor 7 branek.
Pořádající mužstvo Sokolu nastoupilo v následu-

jící sestavě: Karel Koníček, Jindřich Fiala /1 gól/, 
Pavel Křižka, Marcel Krejzlík /1/, Josef Urbánek 
/2/, Josef Rosík /4/, David Miča, Jiří Kaplan, Jan 
Snopek a Josef Přerovský.

VIII. ročník Štěpánského tur-
naje se stal minulostí. Umož-
nil opětovné setkání hráčů a 
přátel, kteří se jinak ve shonu 
všedních starostí příliš nepo-
tkávají, dal jim možnost strá-
vit spolu pár svátečních chvil, 
možnost zavzpomínat si, či 
jen přátelsky poklábosit. A to 
je jeden z hlavních důvodů, 
proč náš turnaj píše stále další 
kapitoly. Za rok „na Štěpána“ 
se těšíme při dalším  ročníku 
opět na shledanou.

Přelom roků 2005 – 2006 
pak můžeme z pohledu So-
kolu směle označit za dobu 
stříbrnou. Druhé místo jsme 
totiž obsadili také 3. prosin-
ce na turnaji organizovaném 

Městem Bojkovice a rovněž v sobotu 21. ledna na 
turnaji pořádaném firmou Hanar.

Již nyní všechny příznivce kopané srdečně zve-
me na úvodní turnaj III. ročníku župního přeboru 
zlínské župy Komenského v sálové kopané, který 
pořádáme v sobotu 25. března 2006 od 13 hodin 
ve sportovní hale v Bojkovicích.                Pavel Miča 

Sokol – Město   2:0 
Záhorovice – Šumice  3:2
Hanar – Město   4:1 
Sokol – Záhorovice  3:0
Hanar – Šumice  5:1 
Město – Záhorovice  5:2
Sokol – Šumice   2:1 
Hanar – Záhorovice  7:2
Město – Šumice  1:2 
Sokol – Hanar   1:2

Konečná tabulka turnaje: 

1.  Hanar 4 4 0 0 18:5 12
2.  Sokol 4 3 0 1 8: 3 9
3.  Město 4   1   0   3     7:10      3
4.  Šumice 4   1   0   3     6:11      3
5.  Záhorovice 4   1   0   3     7:17      3

Motorest Rasová 
pořádá

3. – 5. března 2006
Zvěřinové hody

V sobotu 4. března 2003 od 20.30 hod. 
bude k poslechu i k tanci hrát 
country skupina SKALÁCI

Informace a rezervace u Ing. Kelíška, 
tel. 608 806 388, 572 641 561

Team Záhorovice a Team Šumice. Jednotlivá utkání se hrála 
systémem každý s každým 2 x 10 minut. Sportovní zápolení 
začala těsně po obědě ve 13 hodin a byla vedena v duchu 
fair play

K bezproblémovému průběhu turnaje přispěli svými výko-
ny i rozhodčí, pánové Zdeněk Dolina a Vlastimil Ogrodník. A 
jakých výsledků bylo dosaženo?
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Po loňské první zkušenosti s pražským halovým fot-
balem, kdy jsme se představili v dobrém světle, byl 

náš oddíl sálové kopané T.J. SOKOL Bojkovice pozván do 
Prahy i letos. Tělovýchovná jednota Zentiva Praha pořá-
dala v sobotu 28. ledna jubilejní XX. ročník turnaje v sá-
lové kopané. Místem sportovního klání se stala sportovní 
hala v Praze na Kavčích horách. Po rozlosování do dvou 
čtyřčlenných skupin začaly zápasy v 9 hodin. Hrálo se 
2x8 min. každý s každým. Následně první dvě mužstva 
postupovala do finálové skupiny, kde se opět hrálo každý 
s každým, přičemž vzájemný zápas ze základní skupiny 
se do konečné tabulky započítával. Obdobně se pokra-
čovalo i ve skupině o 5. až 8. místo.

V prvním utkání základní skupiny „A“ jsme narazili na 
obhájce loňského prvenství AFK Nymburk a měli jsme 
co dělat, abychom brankami Prachaře a Rosíka alespoň 
dotáhli dvoubrankový náskok soupeře na konečnou re-
mízu 2:2. V následující bitvě s pořádající TJ Zentiva „A“ 
jsme měli více ze hry, ale po neproměnění pokutového 
kopu Prachařem skončilo utkání bez branek. V rozhodují-
cím zápase o postup jsme nedali šanci mužstvu Bohemia 
Roztyly Praha a po vítězství 5:2 (branky: Liška 2, Prachař, 
Urbánek, Křižka) jsme postoupili z vyrovnané skupiny 
z prvního místa s 5 body (skóre 7:4). Spolu s námi po-
stoupila z 2. místa TJ Zentiva „A“  – 5 bodů (3:1).  3. místo 
obsadil  AFK Nymburk – 3 body (3:3) a 4. skončily Roz-
tyly  Praha    s 1 bodem (2:7). Ve skupině „B“ bylo pořadí 
následující: 1. Hvězdný prach Praha 9 bodů, 2. Amfora 6 
bodů, 3. Tenisté Neri 3 body, 4. TJ Zentiva „B“. 

Do finálové části jsme si tedy přinesli remízu 0:0 se 
Zentivou „A“ a ze druhé skupiny se započítával výsledek 
utkání Hvězdný prach Praha – Amfora 2:1. Hned na začát-

ku rozhodujících bojů jsme se utkali s populární Amforou, 
jejíž barvy hájili mimo jiné bývalí reprezentanti a hráči Bo-
hemians František Jakubec a Vladimír Hruška, dále pak 
Jan Skorkovský – žongler zapsaný v Guinnessově knize 
rekordů nebo populární skladatel a  producent Karel Vág-
ner. Po nadšeném výkonu jsme zvítězili 3:1 brankami Křiž-
ky (2) a Rosíka. Za Amforu srovnával na 1:1 Jakubec. Vý-
sledky dalších zápasů : Hvězdný prach – Zentiva „A“ 3:1 
a Amfora – Zentiva „A“ rovněž 3:1 pak jasně rozdaly karty 
pro poslední zápas turnaje. Abychom celý turnaj vyhráli, 
museli jsme porazit Hvězdný prach Praha. Toto mužstvo 
složené z vynikajících bývalých fotbalistů, doplněné uměl-
ci a významnými osobnostmi, nám však nedalo šanci a 
po vítězství 4:1 (branka: Křižka) si zaslouženě „bez ztráty 
kytičky“ odneslo prvenství. Naše druhé místo lze hodnotit 
jako vynikající úspěch, ve který jsme ani nedoufali.   

Konečné pořadí turnaje bylo tedy následující: 1. Hvězd-
ný prach Praha 9 bodů (9:3), 

2. T.J. Sokol Bojkovice 4 body  (4:5), 3. Amfora klub 
Praha 3 body  (5:6), 4. TJ Zentiva Praha „A“ 1 bod (2:6), 5. 
Bohemia Roztyly Praha, 6. AFK Nymburk, 7. Tenisté Neri, 
8. TJ Zentiva Praha „B“. 

Stříbrnou radost jsme večer zaslouženě spláchli zlata-
vým chmelovým mokem, kdy jsme si vychutnali atmosfé-
ru vyhlášené pražské hospůdky U Vejvodů a moderního 
Jágr´s sportbaru na Václavském náměstí. O úspěch T.J. 
Sokol Bojkovice se zasloužili nestárnoucí brankář Karel 
Koníček, hráči Jindřich Fiala, Pavel Křižka, Drahomír Pra-
chař, Josef Urbánek, Jiří Kaplan, Josef Rosík, Martin Liška 
a Tomáš Doležal.  

Pavel Miča, předseda odd. sálové kopané

TJ. SOKOL BOJKOVICE ZABODOVAL V PRAZE

 Společné foto T.J. SOKOL BOJKOVICE a AMFORA TEAM PRAHA
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Činnost Tělocvičné jedno-
ty Sokol Bojkovice má 

vztah k mnoha organizacím 
a občanům města - mladým 
i starším. Proto věříme, že 
je bude zajímat následující 
stručná informace o její XII. 
výroční valné hromadě. Ta se 
uskutečnila 27. ledna 2006 v 
sokolovně, za účasti hostů ze 
sokolská župy Komenského, 
města, Tělovýchovné jednoty 
Bojkovice, SK Slov. Viktorie, 
DDM, SDH a Sokola Pitín. 

V úvodním projevu mimo 
jiné vyzvedl starosta TJ Ing. P. 
Křižka význam starších členů 
při obnově Sokola v Bojkovi-
cích v roce 1994 - a zvláště 
hlavního iniciátora RNDr. L. 
Kocmana. Poté jménem vý-
boru předal Pamětní listy s 
kytičkou starším jubilantům, 

a to sestrám a bratřím: R. 
Bundové - USA (90 let), M. 
Pavlíkové, H. Marečkové, B. 
Polanské, J. Blahovi (80 let), 
H. Michalčíkové, J. Buršíko-
vi, S. Slavíčkovi (70 let), K. 
Ogrodníkové a Ing. J. Kapla-
novi (60 let).

V průběhu jednání valné 
hromady postupně vystoupili 
se svými příspěvky členové 
výboru TJ, kterými jsou: Ing. 
P. Křižka, Š. Viceníková, K. 
Ogrodníková, M. Urbánková, 
K. Koníček, J. Mlčoch, Bc. R. 
Fiala, J.Velecký a J. Blaha. 
Nyní vykazuje jednota 140 re-

gistrovaných členů, z toho 66 
žen a 74 mužů. Kromě nich 
se činností v jednotě zúčast-
ňuje i hodně nečlenů -  hlav-
ně ve cvičení žen. 

Starosta TJ označil za nej-
větší úspěch v činnosti jedno-
ty v roce 2005 velké úspěchy 
čtyř sportovních oddílů, které 
jsou registrované v České 
obci sokolské. Ty se sou-
stavně zúčastňují různých 
župních a vyšších soutěží, 
turnajů a zápasů. Též samy 
pořádají řadu vlastních tur-
najů a různých akcí. O dob-
rých výsledcích, potvrzených 
mnoha vybojovanými poháry, 
diplomy a cenami, ve svých 
příspěvcích informovali jejich 
vedoucí, a to: P. Miča - sálová 
kopaná, Bc. R. Fiala - florbal, 
Ing. M. Polanský - smíšená 

odbíjená a J. Mlčoch - horo-
lezectví. 

Po celý minulý rok probí-
hala (a stále probíhají) pra-
videlná cvičení tří družstev 
žen středního věku a starších 
žen ve cvičebně sokolovny 
- a to každé pondělí, úterý a 
středu. Po ukončení činnosti 
Klubu českých turistů, se kte-
rým Sokol spolupracoval, se 
turistická činnost omezila a 
stala se více individuální. Též 
se více napojovala na někte-
ré z mnoha vycházek, pořá-
daných Sokolem Uh. Brod. V 
tomto roce hodlají turisté So-

kola opět uskutečnit pochod 
Vesele kolem Bojkovic. 

Pro členy a veřejnost usku-
tečnil Sokol několik tématic-
kých vycházek do zajímavých 
míst blízkého okolí Bojkovic 
se zajímavým výkladem sest-
ry Klimentové. Bylo tomu tak 
20. března k morovému hřbi-
tovu v Záhorovicích, 29. květ-
na ke studánce Ohloběnce a 
18. září k Masarykovu dubu. 
21. května se 14 členů a ob-
čanů zúčastnilo Mezinárod-
ního přechodu Bílých Karpat 
z Pruského přes Vršatec do 
Sidonie, s kulturním progra-
mem. Tuto již tradiční akci při-
pravili TJ Sokol Val. Klobouky 
a senátorka A. Gajdůšková. 

TJ Sokol se programově 
zabýval i kulturně-společen-
skou činností. 6. července 

uspořádal tradiční vzpomín-
kové pálení hranice za Mistra 
J. Husa, spojené s večerní 
vycházkou k místu akce u 
mohyly Svat. Čecha. 16. 
července uspořádali sokolští 
sportovci úspěšnou tradiční 
letní taneční country zábavu 
se Skaláky na nádvoří soko-
lovny. Mezi sortovně-spole-
čenské akce je třeba zařadit 
i závody rodičů a dětí do 6 let 
ve sportovní hale, pořádané 
Mateřskou školou se Soko-
lem. O tyto již tradiční závo-
dy, které se letos uskutečnily 
4. února, je vždy velký zájem. 

Na valné hromadě bylo zdů-
razněno, že ve dnech od 1. 
do 7. července s uskuteční 
XIV. všesokolský slet v Praze 
a předcházet mu bude župní 
slet 17. června v Uh. Brodě. 
Bohužel v naší TJ se nepoda-
řilo z více objektivních důvodů 
sestavit alespoň jedno druž-
stvo žen na nácvik některé z 
více možných skladeb. Věří-
me, že sletu se zúčastní ně-
kteří členové a občané jako 
diváci. Velký význam sletu si 
to zaslouží. Část členů se ale-
spoň zúčastnilo dvou před-
sletových akcí, a to převzetí 
štafetového sletového kolíku 
se stuhou ve Zlíně 25. září a 
sejmutí sletového kamene 
z hory Černi na Podkarpat-
ské Rusi začátkem srpna. 
Finančně a organizačně vel-
mi náročný XIV. všesokolský 
slet mohou kromě členů pod-
pořit i občané zakoupením 
sletové známky v hodnotě 
70 nebo 50 Kč u ekonom-
ky sestry M. Urbánkové. 
V tomto krátkém článku 
bylo možno postihnout 
jen malou část informací 
z jednání valné hromady a 
z činnosti Sokola v minulém 
roce. Sokol proto zve občany 
k větší návštěvnosti jím pořá-
daných akcí v tomto roce. 

Ve svém projevu vyzvedl 
starosta TJ Ing. Křižka dobrou 
spolupráci Sokola s městem, 
s TJ Bojkovice, SK Slov. Vik-
torií, DDM, SDH a Sokolskou 
župou Komenského a jejími 
jednotami. TJ Sokol se bude 
v tomto roce snažit o její dob-
ré pokračování k prospěchu 
tělovýchovy a sportů, v zájmu 
města, občanů a členů. 

Za výbor J. Blaha 

CO NOVÉHO NA VÝROČNÍ VALNÉ HROMADĚ 
TJ SOKOL


