
Památný den sokolstva právě dnes
KAMIL JÁŠA

České Budějovice – Právě
dnes si sokolové v celé České
republice, a tedy také na jihu
Čech, připomínají Památný
den sokolstva. „Je poctou
všem členům a členkám So-
kola, kteří přinesli v boji za
vznik našeho samostatného
státu, udržení jeho existence,
udržení demokracie a svo-
body oběť nejvyšší,“ vysvět-
luje Olga Holoubková, župní
vzdělavatelka Sokolské župy
Jihočeské.
Proč právě 8. 10?
„Toto datum bylo zvoleno

na paměť tragických událos-
tí, kdy při Akci Sokol v noci ze
7. na 8. října 1941 gestapo
takřka naráz zatklo na 1500
sokolských činovníků
z ústředí, žup a větších jed-
not. Byli mučeni, vězněni,
deportováni do koncentrač-
ních táborů.“ Více než 90%
z nich zaplatilo za svou od-
danost Sokolu a vlasti živo-
tem. Výnosem říšského pro-
tektora Reinharda Heydricha
byla Česká obec sokolská
rozpuštěna a její majetek

úředně zabaven. „Nacisté
považovali Sokol za nejne-
bezpečnější domácí organi-
zaci. Není se co divit. Sokolo-
vé byli proslulí svým vlaste-
neckým a demokratickým
smýšlením, svou kázní, or-
ganizací a také odhodlaností
bránit své ideály. Sokolský
odboj se významně podílel
také na atentátu na Re-
inharda Heydricha,“ doplnila
Olga Holoubková.
Jako symbol Památného

dne sokolstva byl vybrán
František Pecháček, sporto-
vec, československý olympi-
onik, sokolský činovník.
„A také autor nezapomenu-
telné sletové skladbymužů
z roku 1938,“ připomíná žup-
ní vzdělavatelka Sokolské
župy Jihočeské skladbu na-
zvanou Přísaha republice.
„Jako jeden z hlavních před-
stavitelů domácího odboje
byl František Pecháček
umučen nacisty.“
První připomenutí po-

hnutých událostí se usku-
tečnilo v Tyršově domě v ro-
ce 2012. Tehdy sokolové sla-
vili 150. výročí založení.

Vzhledem k příznivému
ohlasu nejen v sokolské ve-
řejnosti už rok poté Výbor
ČOS prohlásil 8. říjen Památ-
ným dnem sokolstva a začal
usilovat o prosazení tohoto
dne na celorepublikové
úrovni. Od loňského roku je
8. říjen významným dnem
České republiky.
„Po celé republice si sokol-

ské jednoty a župy připomí-
nají tento den vzpomínko-
vými akcemi u sokoloven,
u pomníků padlých. Součástí
dne bývá Večer sokolských
světel – po vodě se posílají
lodičky z přírodníchmateri-
álů s hořícími svíčkami.“
Vzhledem k současné si-

tuaci byly jednoty nuceny
akce rušit a připomínají si
Památný den sokolstva
vmenších skupinkách nebo
individuálně. „Kdokoli, kdo
se k akci individuálně připojí,
může snímky sdílet na face-
booku nebo jemůže poslat
na některý z kontaktů so-
kolské jednoty v okolí,“
vzkazuje Olga Holoubková
nejen sokolům do celého Ji-
hočeského kraje..

Smečař Jihostroje nehraje bez diváků poprvé. Filip Stoilovič
KAMIL JÁŠA

České Budějovice – „Je mi
potěšením být součástí tak
fungující party, jakoumáme v
Jihostroji,“ odpovídá okamžitě
a bez sebemenšího zaváhání
volejbalový smečař Filip Stoi-
lovič. V Deníku už jsme jeho
příběh detailně představili. Po
středečním utkání proti Lvům
Praha přidáváme i další infor-
mace. „Srbský smečař Filip
Stoilovič na konci minulé se-
zony nemohl hrát za svůj řec-
ký klub, protože byl v karan-
téně,“ vysvětluje tiskový
mluvčí českobudějovického
klubuMatěj Mayer. „Pak kvůli
problémům s dokumenty při-
cestoval do Českých Budějovic
později, než bylo naplánová-
no,“ doplňuje a zmiňuje další
potíže: „Po tvrdém letním dri-
lu se pomalu dostával do for-
my, ale zastavil ho koronavi-

rus, kvůli jehož dozvukům
nemohl naskočit do prvního
zápasu.“ Naštěstí po vyléčení
se Stoilovičova volejbalová
karta začala obracet k lepší-
mu. „Každý den na sobě vidím
pokroky a věřím, že na další
zápasy už budu stoprocentně
připraven.“

Předměsícem a půl jste se
poprvé připojil k týmu Jiho-
stroje Č. Budějovice. Jaké jsou
zatím vaše dojmy?
Jsem naprosto spokojený.

Jak s tím, že jsem se rozhodl
přijít do Českých Budějovic,
tak s místní úrovní hráčů.
Máme potenciál dosáhnout
skvělých výsledků. Vidím, jak
týden od týdne rosteme jako
tým, s tím jsem spokojený.

Vnímáte výkonnostní zlepše-
ní českobudějovického volej-
balového týmu?

Myslím, že se pořád zlepšu-
jeme. Hlavní je, že budeme
připraveni na nejdůležitější
zápasy sezony.

Jihostoj byl vždy vyhlášený
specifickým týmovým du-
chem. Jak jste na tom vy?
V klubu působí hodně hráčů

už dlouhá léta, a to dává týmu
výjimečnou sílu. Pro nově
příchozí hráče je jednoduché
se tady adaptovat. Takže také
vnímám, že hrát za Jihostroj je
v tomhle směru jedinečné a
jsem hrdý, že tadymůžu být.
Kapitán RadekMach na vše
dohlíží, všichni hráči ho re-
spektují,
a proto jsme tým, který fun-
guje dobře nejen na hřišti, ale
i mimo něj.

Snažíte se v Č. Budějovicích
učit česky? Jak obtížné je pro
vás rozumět češtině?

Česky rozumím opravdu
dobře, čeština a srbština jsou
poměrně blízké jazyky. Nějaké
slovo už umím i použít, ale
zatím jen občas. Doufám, že
na konci sezony už budeme
dělat tenhle rozhovor
v češtině. (smích)

Kvůli koronaviru a následné
rekonvalescenci jste zmeškal
první zápas sezony.
Už jste nyní fit?
Mrzí mě, že jsem přišel

o první zápas sezony, ale kluci
odvedli i beze mě skvělou
práci. Bylo to těžké období,
které je už ale za mnou, a pro-
to chci z této nepříjemné si-
tuace vyjít silnější.
Ve druhém zápase už jsem
mohl týmu pomoct pár body.

Už je tedy vaše sportovní vo-
lejbalová forma naprosto
stoprocentní?

Ještě potřebuji ně-
jaký čas, abych se
dostal do nejlepší
formy, ale každý
den na sobě vidím
pokroky a věřím, že
do dalších zápasů
už budu stoprocentně
připraven.

Máte za sebou dva zápasy
venku s plným počtem bodů.
Ve Zlíně jste vyhráli hladce
3:0, v Příbrami po boji 3:1.
Co na to říkáte?
Stále potřebujeme čas,

abychom se dostali do formy.
Je ale skvělé, že máme z hal
soupeřů plný počet bodů.
První zápas nebyl tak těžký,
ale ve druhém jsme po prvním
setu prohrávali a museli jsme
v obtížných podmínkách
ukázat náš charakter. Díky
tomu z nás i do dalších zápasů
může být lepší tým.

Jak vnímáte extrali-
gu?
Má velmi dobrou
úroveň. Jsem z to-
ho překvapený.
V pozitivním slova
smyslu. Zápasy
ukázaly, že pokud

chceme vyhrát, musíme
hrát opravdu dobře. Ještě jsem
neviděl všechny týmy, ale vý-
sledky ukazují, že jsou kvalitní
a liga je vyrovnaná.

Utkání budou bez diváků...
V kariéře jsem zažil hodně

zápasů před spoustou fanouš-
ků a některé i bez lidí. Raději
hraju před diváky, protože pro
ně volejbal hrajeme. Teď pro
nás nastala nová realita, které
se musíme všichni přizpůso-
bit, i když nám to nemusí být
příjemné. Musíme najít cestu,
jak naše zápasy alespoň tro-
chu přiblížit fanouškům.

V Táboře:
V Táboře se odehrál badmin-
tonový turnaj GPC U17.
Dvouhra: 1. Patrik Fuciman
(SKB ČK), 2. David Dvořák (TJ
SOKOl ČB) 3. Petr Hnilica, Petr
Karban (oba Sokol Meteor Ra-
dotín Praha)
1. Jana Flusserová (SK Prosek
Praha), 2. Viktorie Hulcová (SK
Badminton ČK) , 3. Helena No-
votná, (SK Badminton Tábor),
Kristýna Kozáková (SK Bad-
minton ČK)
Čtyřhra: 1. Petr Hnilica / Petr
Karban (oba SoMeteor Rado-
tín) 2. Patrik Fuciman / Jiří
Šmikmátor (oba SK Badminton
ČK) 3. David Dvořák / Alexandr
Chládek (oba TJ Sokol ČB, Mi-
chal Kalina / Josef Fošum (TJ
Sokol ČB /TJ Sokol Křemže)
1. Jana Flusserová / Alena Da-
vídková (SK Prosek Praha / TJ
Astra Zahradní Město), 2. Anna
Dušátková / Natálie Kortusová
(obě TJ Sokol ČB) 3. místo He-
lena Novotná / Zuzana Kočová
(obě SK Badminton Tábor),
Viktorie Hulcová / Jolana Hul-
cová (obě SK Badmiton ČK)
1. místo Patrik Fuciman / Vik-
torie Hulcová, (oba SK Bad-
minton ČK) 2. místo David
Dvořák / Helena Novotná, (TJ
Sokol ČB / SK Badminton Tá-
bor) 3. Jiří Zlatník / Jana Flus-
serová,(SK Prosek Praha), Jan
Nepivoda / Barbora Nepivo-
dová (SK Badminton ČK).
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Jan Janoštík z českobudějovického Sokola si vedl v Praze skvěle
ROMANDVOŘÁK

Praha – Velmi výraznou sto-
pu zanechali jihočeští bad-
mintonisté na druhém le-
tošním turnaji GPA dospě-
lých v Praze, který se hraje
tradičně jakomemoriál
Konstantina Holobradého.
Ve dvouhře teprve šest-

náctiletý Jan Janoštík (TJ So-
kol České Budějovice) suve-
rénním výkonem dokráčel
z kvalifikace až do semifiná-
le. „Pouze ve druhém kole
musel otáčet nepříznivý stav
zápasu s nasazenou trojkou –
LukášemHolubem z Hradce
Králové,“ popisuje trenér.
„Ve třetím setu užměl zápas
pod kontrolou.“ V semifinále
po velmi dobrém výkonu
podlehl Jakubu Bitmanovi
(Sokol RadotínMetor Praha)
po setech 18:21 a 23:25. „Ob-
sadil vynikající třetí místo.“
Ještě lépe si vedl ve

čtyřhře, kde spolu s Tomá-
šem Švejdou (SK Badminton
Český Krumlov) neztratili

v žádném zápase ani set
a spolu dokráčeli až ke zla-
týmmedailím. „Tomáš svůj
výborný výkon podtrhl ještě
v mixu, kde po boku Kateři-
ny Zuzákové z Benátek vy-
bojovali stříbrnémedaile.“
Podařilo se jim porazit i první
nasazený pár a jedenáctiná-
sobnémistry republiky: Ja-
kub Bitman, Alžběta Bášová
(24:22, 21:18).
Až ve finále velmi těsně

podlehli dvojici Pavel Dran-
čák, Tereza Kobyláková (So-
kol RadotínMeteor Praha /
TJ Astra Zahradní Město):
16:21, 21:6, 21:23.
Skvělou bilanci Jihočechů

ještě zvýraznil svým výko-
nem Petr Beran (TJ Sokol
Křemže). Spolu s Michaelou
Fuchsovou (TJ Montas Hra-
dec Králové) obsadili v mixu
třetí místo.
Téměř souběžně s turna-

jem dospělých v Praze se
odehrál mezinárodní turnaj
kategorie BEC U17 Oliver cup
v ČeskémKrumlově. „Za vel-

mi přísných hygienických
podmínek byly vidět na kur-
tech velmi vyrovnané a ner-
vy drásající výkony,“ popisu-
je trenérRadek Votava. Češi
obsadili první místa v dívčím
singlu, deblu i v mixu, chla-
pecké disciplíny singl a debl
vyhráli hráči Polska.
Z Jihočechů namedailové

pozice nedosáhl nikdo, nej-
blíže k tomuměl Daniel
Dvořák (TJ Sokol České Bu-
dějovice), který obsadil s Ja-
nem Rázlem (BK TU Liberec)
5. místo ve čtyřhře. Těsným
výsledkem podlehli ve čtvrt-
finále pozdější vítězné dvo-
jici z Polska Piotr Liszka / Pi-
otr Tomaszewski po setech
20:22, 18:21. Ve dvouhře ob-
sadil devátémísto.
Organizátoři turnaje v čele

RadkemVotavou odvedli
obrovskou porci práce,
za neustále seměnících
a zpřísňujících podmínek
dokázali turnaj zorganizovat
a úspěšně ho přivedli až do
zdárného konce.

ÚSPĚCH. Jan Janoštík (vlevo)
a Tomáš Švejda patřili na turnaji
v Praze k nejlepším. Foto: Deník

V Praze:
Výsledky:
Dvouhramuži:
2. místo Jan Janoštík (TJ Sokol
České Budějovice), 17.místo
Jindřich Kukač (TJ Sokol
Křemže)
Dvouhra ženy:
9. místo Lucie Černá (SK Bad-
minton Český Krumlov)
Čtyřhramuži:
1. místo Jan Janoštík / Tomáš
Švejda (TJ Sokol České Budě-
jovice / SK Badminton Český
Krumlov, 9. místo Petr Beran /
Jindřich Kukač (TJ Sokol
Křemže)
Mix:
2. místo Tomáš Švejda / Kate-
řina Zuzáková (SK Badminton
Český Krumlov / BK 73 Del-
takar Benátky), 3. místo Petr
Beran /Michaela Fuchsová (TJ
Sokol Křemže / TJ Montas
Hradec Králové) , 17. místo Jin-
dřich Kukač / Adéla Zimmero-
vá (TJ Sokol Křemže / Sokol
RadotínMeteor Praha)
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