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Tělocvičná jednota Sokol Ostroměř oslavila 100 let od svého založení. 
V sobotu 26. října 2013 odpoledne proběhla v sokolovně akademie. Po slavnostním 

nástupu byl představen historický prapor naší jednoty. Z jeho motivů jsme vycházeli při 
návrhu nového. Ten byl představen, dekorován a pokřtěn hned vzápětí.   

Dále byly předány tři župní medaile za dlouholetou a obětavou činnost a za 
znovuobnovení sokolské myšlenky zde v Ostroměři. Obdrželi je Libuška Zhoufová, Miroslav 
Vobořil a Boženka Vondráčková, ta však nebyla přítomna a medaile jí bude předána při jiné 
příležitosti. 

Následovalo vystoupení cvičenek z TJ Sokol Jičín pod vedením Evy Florové na 
jímavou hudbu Antonína Dvořáka.  Pak nastoupily na cvičební plochu naše malé děti pod 
vedením Lady Vávrové, Bohunky a Markéty Musílkové s ukázkami cvičení z všestrannosti. 
Předvedly, co všechno se pod vedením cvičitelek naučily a jak se lze při cvičení hrou 
zlepšovat. Dále nastoupili cvičenci se švihadly z naší jednoty s ukázkou ze sletové skladby 
Nebe nad hlavou pod vedením Lady Vávrové. S touto skladbou vystupovali v loňském roce 
na XV. Všesokolském sletu v Praze. Pak přišla ukázka břišních tanečnic s předvedením 
orientálních tanců pod vedením Pavly Náhůnkové. Na závěr programu byla divákům 
předvedena skladba step aerobiku Crazy šok pod vedením Lady Vávrové.  
 Večer se konala taneční zábava, k tanci i poslechu zahrála skupina „Bylo nás pět“. I 
když návštěvnost nebyla nijak velká, všichni se dobře bavili a odcházeli spokojeni. Opět 
byla předvedena skladba step aerobiku „Crazy šok“ pod vedením Lady Vávrové trochu 
v jiném podání. 
 

Ve dnech 27. – 28. října proběhl v ostroměřské sokolovně florbalový turnaj o Pohár 
Odboru všestrannosti ČOS. Turnaj probíhal v neděli odpoledne a pokračoval dalšími boji 
v pondělí. Konečné medailové pořadí bylo následující: 1. místo Sokol Ostroměř, 2. místo 
Sokol Frýdlant nad Ostravicí a bronzové medaile získal Sokol Lázně Bělohrad. Turnaj 
proběhl v klidu a vítězství naší jednoty nám, pro tuto sezónu, přineslo putovní pohár OV 
ČOS. 

 
Při příležitosti státního svátku jsme také předali věnec k soše Tomáše Gariguea 

Masaryka k 95. výročí založení první Československé republiky. 
 

Během oslav si každý mohl prohlédnout výstavu o minulosti i současnosti naší 
jednoty. Výstava byla ke zhlédnutí na balkóně až do konce roku 2013.  

 
  
 



   VÝSTAVA V SOKOLOVNĚ  od 22. října do 31.12.2013 

   
 

 
 
  
 
FLORBALOVÝ TURNAJ o Pohár Odboru všestrannosti ČOS  
                          1. místo TJ.SOKOL Ostroměř  

 


