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Rok 2020 přinesl pro všechny sokolské aktivity a spřátelené hraštické spolky stop v podobě kulturních a sportovních akcí.
Omezení pořádání se u nás podepsalo hlavně na finanční stabilitě, kdy jsme prakticky ze dne na den byli nuceni zcela
pozastavit veškeré investice a omezit se jen na nejnutnější výdaje. V této době nám pomohly zastupitelé obce Malá Hraštice,
kdy jsme získali krytí na topení a energie.  I tak se nám podařilo některé akce uskutečnit, tématické odpoledne pro děti,
koncert Visacího zámku, diskotéky, Sokolský běh republiky, pravidelný úklid katastru s Mysliveckým sdružením Hubert
Bohužel počet návštěvníků se nepřiblížil stavu před kulturními restrikcemi.  

Za věc s velkým společenským přesahem považuji naše rozhodnutí pomoct ukrajinským běžencům utíkajícím před válkou,
osobně jsem rád, že se nám podařilo zmobilizovat spoustu lidí, kteří projevili patřičnou morální vyspělost a neváhali pomoct, ať
už materiálně, či finančně, nebo prací. Dnes již cítíme, že se situace v Česku stabilizuje a prostor pro trvalejší ubytování s
patřičným soukromím, jsou  ve společnosti k dispozici a sokolovna již nebude muset sloužit k dalšímu ubytování, které již od
začátku bylo koncipováno jako dočasné nouzové přístřeší.  Tím,  že obyvatelé sokolovny začali významněji využívat kuchyňské
prostory, tak i vyvstaly nedostatky, které za minimálního provozu nejsou zřejmé, proto bychom rádi, jakmile budeme mít již
stabilnější příjem z kulturní činnosti, investovali do její opravy a modernizace.

Další společenský prostor, který se chystá, je záměr výstavby dětského hřiště v prostorách pod sokolovnou. Nyní probíhá
přípravná fáze, návrh a bude následovat diskuze o cílové podobě se zastupiteli obce  a veřejností. Věříme, že se povede tento
nápad zrealizovat a bude sloužit k radosti široké veřejnosti. 

Závěrem bych Vás rád pozval na všechny sokolské akce, které budeme pro všechny zájemce pořádat. Nejbližší se bude konat
v pátek 1. července na hřišti, ukončíme sezónu dětského cvičení a připraveno bude občerstvení, zvané jsou všechny děti i s
dospělým doprovodem, sejdeme se v 17h na cvičení a po 18té hodině společně posedíme u táboráku. V září bude dětské
sportovní odpoledne a v říjnu Sokolský běh republiky pro děti a dospělé a určitě zopakujeme dlabání dýní.  
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Úvodní slovo předsedy oddílu 

10. 06. 2022 od 17:00 - trénink všestrannosti 

Ing. Lukáš Černý, 
předseda TJ Sokol Malá Hraštice a 

člen zastupitelstva obce Malá Hraštice

NejbližšíNejbližší
sportovní asportovní a
kulturní akcekulturní akce

11. 06. 2022 od 17:00 - domácí fotbalové utkání muži B 

17. 06. 2022 od 17:00 - trénink všestrannosti 



Humanitární pomoc  - Ukrajina
Nová zkušenost

Děkujeme

Jak jistě všichni víme, dne 24. 2. 2022 začala válka na
Ukrajině. Obyvatelé této země během pár dní ztratili své
životní hodnoty. Přišli o své domovy, práci, byli nuceni
opustit své příbuzné a většinou jen s pár kufry a svými
dětmi přijet do cizí země s penězi, za které si tady nemohli
nic koupit. A přesně těmto lidem, jsme v naší sokolovně
poskytli přístřeší a pomoc na žádost ukrajinské komunity.
Ze dne na den ( z 26. na 27. 2.) se nám, podařilo ze
sokolovny, vytvořit "důstojné" prostředí, které nám
umožnilo ubytovat více než 30 osob.  Stálo nás to spousty
sil,  plánování a vzájemné kooperace a to i mezi občany
Malé Hraštice.  Zájem veřejnosti byl obrovský a mile nás
překvapil. 

O situacích, které jsme každodenně prožívali, bychom
mohli napsat opravdu dlouhý článek, ale rozhodli jsme se
tento prostor využít pro poděkování těm, kteří se do
pomoci zapojili. V první řadě bychom chtěli poděkovat
všem občanů Malé Hraštice a široké veřejnosti.  Mimo
naše občany se zapojili i soukromé firmy.  Za materiální
pomoc děkujeme Pekárně Stáňa a restauraci na Marjáně.
Finanční dary na provoz jsme obdrželi od Autodopravy
Petr Vojta, nadace ČEZ a paliva Kohout. S nákupem
potřebných věcí nám pomáhala nadace  Hair Servis. V
neposlední řadě děkujeme za poskytnutí  postelí pro dětí z
místní školy a postelí z Nemocnice  Nová Ves pod Pleší. 
 Ubytovaní také ochutnali pravou českou zabijačku od 
 Řeznictví Radim Souček.

První uprchlíci dorazili do naší sokolovny již v úterý 1. 3. a
jednalo se o dvě rodiny - dvě ženy a dvě děti. Postupně se
u nás dlouhodobě ubytovalo více než 30 osob a vystřídalo
se zde více než 50 uprchlíků (žen a dětí). Zároveň jsme
téměř okamžitě začali organizovat sbírku  humanitární
pomoci, která byla následně odvezena na Ukrajinu.
Podařilo se nám nashromáždit plný kamión potřebných
věcí..  Naši ubytovaní se postupně začali zapojovat do dění
v obci, pomáhali nám například při úklidu obce, kde mimo
jiné připravili i spousty zajímavých typicky ukrajinských
jídel, pro všechny kdo se na úklidu podíleli. Děti se podařilo
začlenit do místní školy a školky.  Spousty z  ubytovaných
jsou již zpátky na Ukrajině a k dnešnímu dni je u nás
ubytována poslední tříčlenná rodina.
 

První ubytování a humanitární sbírka
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Patrik Sabon, pokladník a
člen TJ Sokol Malá Hraštice

NejbližšíNejbližší
sportovní asportovní a
kulturní akcekulturní akce

24. 06. 2022 od 17:00 - trénink všestrannosti 

17. 06. 2022 od 17:00 - trénink všestrannosti a
ukončení sezóny dětského cvičení 



Všestrannost
Trénujeme každý pátek od 17:00
Již před třemi roky jsme úspěšně založili oddíl
všestrannosti pro děti. Zaznamenali jsme velký
zájem menších i větších dětí. Velice nás těší, že
tento zájem i po třech letech nepolevuje a menší
děti stále oddíl všestrannosti navštěvují. Většinou
se pohybujeme v průměru kolem 15 dětí na
trénink. V teplých měsících využíváme výhody
venkovní umělé či přírodní trávy a v zimě prostory
sokolovny. Jsme rádi, že mimo našich členů se do
trénování zapojují i rodiče dětí. Chtěli bychom
tímto poděkovat Františku Hýblovi a Honzovi
Balíkovi za pomoc.

Jak přihlásit svéJak přihlásit své
dítě nadítě na
všestrannost?všestrannost?

Pokud chcete přihlásit své dítě na všestrannost, tak
nejidealnějším způsobem je přijít na náš páteční

trénink a rovnou se zapojit mezi ostatní děti.
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Kulturní a sportovní akce

Martin Liška, člen zastupitelstva 
 obce Malá Hraštice

Spousty zrušených akcí
Covidová situace bohužel vedla ke zrušení několika tradičních akcí, které se v naší sokolovně konají a mezi
které hlavně patří hasičské a myslivecké plesy. Díky uprchlické vlně jsme museli zrušit několik koncertů.
Nicméně i přes všechny potíže se nám podařilo připravit a realizovat několik oldies diskoték, vánoční a
valentýnské párty, dětských akcí a Sokolský běhu. Musíme říct, že nás nejvíce baví dětské akce, kde se
sejdou celé rodiny. V minulém roce jsme připravili dětský Halloween, kde probíhalo dlabání dýní, malovalo
se na obličej, proběhla dětská diskotéka a doprovodný program. Tento rok již proběhly dětské velikonoce,
kde děti mimo jiné malovaly vajíčka a pletly pomlázky. Již 3. 6. proběhné v naší sokolovně koncert skupiny
Oddysea Classic, v září připravujeme dětský sportovní den, v červenci již 18. ročník Pivního turnaje v malé
kopané a spousty dalších akcí pro děti a dospělé. Závěrem bychom rádi jmenovitě poděkovali těm co se
na přípravě akcí podílejí a to konkrétně Lukáši Listíkovi, Petru Kardinálovi, Michalu Urbanovi, Leoši
Kudrnovi, Ondřeji Fafejtovi, Janu a Martinu Liškovi, Petru Plívovi, Luďku Kadlecovi,  Martině Frízlové, Danu
Vitáskovi, Luboši Šustovi a všem dalším kdo nám pomáhají.

Patrik Sabon, Lukáš Černý a Pavel Vávra 



Naše sdružené B družstvo TJ Sokol Malé Hraštice a TJ
Sokol Nové Vsi pod Pleší, hraje všechny  své domácí zápasy
na místním hřišti Sokolu v Malé Hraštici.  Již několikátým
rokem hrajeme  3. třídu příbramského okresu. Tento rok
se bohužel projevila dlouhá pauza, kdy se kvůli covidu
nedohrály dvě sezóny a bylo dlouhodobě omezené
trénování. V této sezóně se pohybujeme už od podzimní
části na hraně sestupu do 4. třídy.  Naštěstí máme pořád
vše ve svých rukou a je potřeba v posledních zápasech
pořádně zabojovat. Přijďte nás podpořit na domácí zápasy
a pomoci nám v záchraně. A pokud je mezi Vámi nějaký
fotbalista, který by si chtěl zakopat na pěkném hřišti, rádi
Vás mezi sebou uvítáme.  

Fotbalové mužstvo
Na hraně sestupu

Sledujte násSledujte nás Sledujte nás na facebooku @sokolhrastice a
webových stránkách www.tjsokolhrastice.cz
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Hlavní sponzor:

Podporují nás

Ondřej Fafejta, trenér a člen TJ
Sokol Malá Hraštice

TTC Ledňáček 
TJ Sokol Malá Hraštice

Přes úspěchy stolního tenisu v Malé Hraštici v minulých
letech, se nyní stolní tenis nachází na úrovni výkonnostní
stagnace. V současnosti máme pouze pět hráčů. Do
budoucna chceme provést nábor sportovců, narozených
v letech 2014 - 2016. S tím je ovšem spojen nelehký úkol, o
rozšíření kvalitního trenérského zázemí. V návaznosti na
tento personální nedostatek, bychom uvítali zájem z řad
dospělých, o naučení se trenérských základů a následné
předávání zkušeností, začínajícím svěřencům. Pro tento
účel jsme připraveni vytvořit trenérský kurs. Aktuálně naše
tréninky probíhají, z důvodu využití sokolovny pro
uprchlíky, v azylu v Novém Kníně.

Leoš Kudrna, trenér a  člen VV TJ
Sokol Malá Hraštice a Jiří

Zamrazil, trenér

V azylu v Novém Kníně


