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Stále mi znejú v ušiach a v svědomí památné slova odstupujúceho prezidenta Osloboditela: Budem sa na vás dívat,
ako to vediete.
Stále. V dobrých i zlých chvílach a najma v zlých,
tažkých, v akých nemóže mat člověk zalúbenia, i v chvílach
medzníkových,historických. V takýchto neraz som sa zamy
slel a svedomie spytoval: vedieme, robíme tak, že velký
Mrtvy može spokojné spočívat a na nás sa dívat?

Stále. Či to stále vztahovalo sa len na roky 19351937? Len od odstúpenia z prezidentstva do smutného dňa
14. septembra 1937, keď vypustil šlachetnú svoju duši?
Kto myslí, že smrtou je všetkému koniec, tomu sa slovíčko
"stále" skončilo r. 1937 a nepripomenie si ho ani teraz,
nepocítí v svědomí zodpovědnost, že Osloboditel stále hla
dí na oslobodených, ako to vedu, ako robia, ako si počínajú. Ten nebude súhlasiť, aby sme toto výročí zasvátili
počúvaniu jeho odkazu a ozvěnou toho dóstojným sebaspytovaním.
Stále. Nechcem patřit medzi tých, ktorí měno Oslávenca beru na ústa, aj ho připadne oslavujú, ale pravd je
ho sa nedržia. Nechcem patřit ani medzi tých, ktorí kúskujú Masaryka a z jeho filozofie vyberajú si, čo sa im vi
di vhodným, čo ich nekritizuje;
chcem celého Masaryka s
jeho triezvym realizmom a z něho prýštiacim sa velkým dielom. Podlá toho to "stále" ešte aj teraz zneje a bude
zniet, lebo ten, kto učil: Ježiš, nie Cézar, že život náš
má prebiehat pod zorným úhlom věčnosti, ktorý sám žil ako
dieta Věčného, keď aj zomrel, žije a divá sa na nás stále,
aj po smrti, ba čím viac sa vzdialujeme od jeho smrti,tým
intenzívnějšie sa dívá. Diva sa.

Budem sa dívat na vás. Na koho? Kto si nechce stát
do radu tých, na ktorých sa Masaryk dívá, ten akiste chce
sa vymanit zpod kontrolného zraku jeho a o takom by Biblia
mohla tiež povedať: nadarmo ho ctí, keď je srdce od něho
vzdialené.

V tomto hlbokom pocite zodpovědnosti stojím v mene
Sokola ako Slovák skloněný v duchu nad lánským hrobom,
piétne načúvam hrobovéj tichosti, ktorá z mnohostranného
zraku Mřtveho-Zivého stavia ma před otázky Sokola a Slovákov. Sprítomňujem si odkazy, prívety, rady nezapomenutel
ného a sebaspytovaním: vyhověli sme im?

V plnom akorde otázok Nesmrtelnému vyznieva mi základ
ný tón: je Sokol potřebný pri změněných pomeroch? Co by
povedal Masaryk? Nebojím sa základnej otázky, nevyhýbám
námietkam, lebo chcem počuť odpověď Mftveho. Stojíme před
otázkou vážnou, před ktorou stál Masaryk a sokolskí činitelia roku 1918 a čo aj rokov uplynulo odvtedy, dóvody za
jeho bytia platia aj teraz. Masaryk odpovedá: "Bez sokolo
vání, bez nějakého sportu, zdravý člověk, myslím ani žít
nemůže, alespoň by neměl."
Mohol by ho teda nahradit sport? Nie, sokolovanie a
sport nie sú v Masarykovéj vete totožné pojmy. Vysvitne
to z celého ďalšieho. Nielenže sám sokoloval, ale roku
1926 povedal: "Znám cíle Sokolstva a svým jednáním dokazo
val jsem a dokazuji, že jsem Sokolem a budu jednati v du
chu sokolském i dále." Ajhla, ide o ducha, a nielen o du
cha, aj o tělo. Sport má iného ducha, iné zpósoby, iné
ciele. Skoda, že sa viac neprízvukuje měno: Masaryk Sokol!
Sokol chce vychovat zdravého, sviežeho, chrabrého, harmo
nicky, podlá Tyršovho ideálu vypěstovaného jedinca i celý
národ. A žeby národ toho už nepotřeboval? Možno to tvr
dit? Nepotřebujeme to my Slováci? Roku 1927 napísal Ma
saryk svojej župě sokolskéj v Bratislavě: "Sokol nebude
Slovensku o nic méně, nežli co znamená zemím českým". A
českému národu čo znamenal telesne i duchovné? Masaryk i
vedúci Sokolstva zistili, že český národ stal sa fyzicky
lepším, duševne vyspělejším pósobením Sokola, lebo sokolo
váním stal sa ukázněnějším. Ak by niekto podceňoval táto
telovýchovnú prácu Sokola, ten nech si sprítomní, čo pove
dal Masaryk biskupovi Zochovi roku 1919:
"Ďakujem ti, brat
biskup, teši ma velmi, že právě ty reprezentuješ bratov
Slovákov-Sokolov. Spojovat slovo božie s úsilím o zdravie
těla, to myslím, vy Slováci a my Cesi jednako potřebujeme."

Je teda potřebný Sokol? Kto sa klania Masarykovej pamiatke, móže len kladné odpovedať. Je potřebný aj pri změ
něných pomeroch. Pravda, podlá Masaryka: "Tělovýchova musí
být pěstěna s hlediska kulturního." Musí sa specifikovat,
ale základu nesmie opustit. Aké hledisko, aký základ? To
vyjádřil Masaryk takto: "Nebude od místa připomenout nejen
staré mens sana in corpore sáno - v zdravém těle zdravý
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duch - nýbrž i opak toho, že zdravé tělo předpokládá zdra
vého ducha." Pod tým zorným úhlom vzhladom na dnešný ne
jeden sport i tělocvik třeba pomyslieť na múdru výstrahu
Osloboditela: "Jen když při tom hoši kulturně nezhrubnou;
potom bude největší pokrok a návrat ke kultuře antiky, jak
to chtěl Tyrš." Ci nie je tu na mieste spoveď?

Sokol nie je, ani nemůže byt organizácia na podklade
tělesného zdravia, ale na základe mravnom - tak súdi Masa
ryk.
Sokol nemóže a nechce sa zrieknut svojho základu a
krásnéj tradicie, ale pracovat v národe stále ďalej k vy
týčenému tyršovskému ideálu antickéj, gréckej kalokagatie,
k harmonickému vypestovaniu člověka krásného a dobrého.
Podlá Masaryka idea Sokolstva "to není jen krásný sval,
krásně vypracované tělo, je to bratrství, které se pěsto
valo vždy v Sokolstvu, je to také duchovní stránka, ta
zvláštní přesnost, kterou Sokolstvo pěstuje a musí pěsto
vat, čestnost v životě domácím, čestný kamarád kamarádu a
čestný odpůrce nepříteli, bude-li toho potřeba." Je teda
Sokol len šport?
Kolko tu zlatých slov, ktoré třeba presádzať do živo
ta!
"Slovo musí být učiněno tělem, také slovo sokolské."
Nad všetky sa skvěje slovo o bratstve.
Kolko sa šermuje
sesterskými slovami: sloboda, rovnost! Kde ostala tretia
sestra: bratstvo? A vari ani tie dve akosi netešia ludí.
Prečo? Lebo chýba bratstvo a bratstvo podlá Dostojevského chýba, lebo nie sme bratmi. Nebola by tu pri Masarykovej pamiatke namieste spoveď? Nebolo by to aj v duchu
Kristovom? Sklopme zraky aspoň v tuto chvílu rozpomienky
Sklop zrak veriaci-neverec,
na najvačšieho syna národa!
Čech-Slovák, najma čo žijete v sporoch, hádkách a počujte
co šepce lánský hrob: "Nezapomínejme, že přes ty ony růz
nosti stavu, vzdělání a jakkoli se jmenují, konečně jsme
všichni lidé a bratři. Buďme tedy všichni slušnými lidmi."
Sme bratia? Sme vzájomne slušní? Keď sa v tělocviku So
kolstva vychovává láska k poctivosti a čestnosti, sme po
ctiví, čestní?

Ze národ toho všetkého nepotřebuje, aby to vnášal So
kol do něho? Nie je požehnáním pre národ i štát, keď má
takúto všenárodnů inštitúciu? Masaryk vydává svědectvo,
ktoré zavazuje: "Sokolstvo jest v nejlepším slova smyslu
mravní institucí všenárodní, ta kázeň národní, ta energie,
ta odhodlanost a obětavost" každého by si mala podmanit,
Čechov i Slovákov, ako si podmaňuje pri všesokolských sletoch. Kto neverí, nech sa len podiva na taký slet! Nech
skúma, ako sa postavily po celej vlasti krásné sokolovně,
nie zabráním, ale stavbou vysůkaných rúk.
Sokol je potřebný ako všenárodná inštitúcia. Musí a
chce stát nad stranami, ako to vyjadřuje heslo: Nie poli
tika do Sokola, ale Sokol do politiky.
Sokol nie je a ne
může byť jedného, druhého, můj, tvoj, ale všetkých, celého
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národa, českého i slovenského. Takú líniu mu určujú po
třeby národa i státu, takou cestou kráčal v minulosti a
tá sa plné osvědčila. V otroctve vychovával k slobodě a
v bojoch za ňu nesklamal, ani nesklonil šiju do jarma.
Masaryk, keď robil plány oslobodenia, počítal predovšetkým so Sokolstvom, s jeho starostom Scheinerom sa radil,
keď viedol revolúciu 1914-1918 jádrom bol Sokol, zahraničné légie boly organizované na podklade sokolskom, sokolské
zásady a ideály boly im vzorom a školou, vedla tradicii
husitských, táborských bola to idea sokolská, ktorá ich
viedla a disciplína a rád, ktorý jednotlivci znali, ktorému sa podrobovali, Sokolstvo sa vlialo v našu vítaznú ar
mádu, na ňom bola budovaná armáda - to váetko nehovořím
ja, ale lánský llřtvy.

Či v tomto boji za slobodu nie sme aj my Slováci za
hrnutí? Či sokolský duch legií aj nás neoslobodil a keď
1919 pri maďarskom komunistickom vpáde hrozilo nové zotročenie, nie Sokolstvo nás bránilo? Kto nevie o tom alebo
pochybuje, nech čita památníky týchto čias . A za okupácie
na koho sa najviac upřel zrak okupanta? Kto viac trpěl a
opátovne obětoval za nové oslobodenie ako Sokolstvo? Hesmie národ na to všetko zabúdat, musíme mu to připomínat,
z toho sami sa spovedat aspoň v tak vážných chvílach ako
je táto! Ten, kto sa tak dokázal v dějinách nie je protislovenský, nie je zbytočný! Kto za bratov dušu kladie,
nie je protikřesťanský. Dávám ozvěnu slovám nebohého sta
rostu slovenského Sokola Dr. Metoda Bellu, s ktorými roku
1928 pozdravil prezidenta Masaryka v Topolčiankach, keď
medzi iným povedal: "Ze Slovensko sokolskéj myšlienky ne
potřebuje? Ten, kto hlásá lásku a bratstvo, ukázňuje tělo
i dušu, učí prinášať obete jednotlivce v službách celku,
ten nikdy nie je pre národ zbytočný." Nie je zbytočný pre
Čechov, nie pre Slovákov.

Na námietku, že Sokol je překonaný, zastaralý, odpovedá Masaryk: "Jako všenárodní organizace, usilující o har
monický vývoj ducha a těla. Sokol bude pokračovat v duchu
doby. Půjde ovšem o pochopení doby a pokroku pravého.
Tyršovo heslo bylo "Vpřed!" Pokrok neznamená stálé, chro
nické napětí a rozčilení, neznamená chytat se všeho, co
různí lidé za pokrok vydávají. Sokol má stejný problém,
jako vedoucí, myslící inteligence. Tedy: co je pokrok pra
vý? bude se ptát každý rozmyslný inteligent.
Je to pro
blém nejen Sokola, ale celého národa."
Tyršovo "Napřed" šepce mi vánok z lánského hrobu. Na
před Sokol!

Kloniac sa před radami, výstrahami, želáním velkého,
zvěčnělého Sokola, ďakujúc mu za gigantické dielo dáváme
ozvěnu: ale len v duchu tvojom nesmrtelnom.

Za 46 rokov už mnohí pomreli, ktorí nášho velkého So
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kola aj tělesným zrakom poznali, aj jeho mddre rady poctí
vali.
Za niekolko rokov pominieme sa takíto všetcí. Ako
sa bude míňať náš počet, kiež by tak rástol počet tých,
ktorí jeho odkazu, aj odkazu sokolskému věrní zóstanú! Po
čet tých, ktorí keď už ho nemóžu vidieť tělesným zrakom,
hladieí budú duchovným, budu stále dávať ozvěnu jeho váž
ným slovám:
Budem sa na vás dívat, ako to vediete v celej
vlasti, ako v Sokole!

Dívaj sa, drahý Mrtvy, stojíme v sokolskom pozore!
Vždy věrní!

HLÍDKA VZDĚLÁVACÍ
VÍCE DOROSTU

Jan Fellmann

Vídeňský slet nám potvrdil a výrazně připomenul, že máme méně do
rostu. Nutí nás to k vážnému přemýšlení a hledání cest k nápravě, nebot víme také, že zdravou a zdárnou posilu členských řad cekáme zejmé
na z dorůstajících příslušníků dnešního dorostu.
Co tedy můžeme dělat, aby více krajanských nadšenců se zapojilo
do našich řad a cvičilo s námi - bez ohledu na věkový stupeň, i když
mládeži, dorostu musíme věnovat péči zcela zvláštní.
Začněme přesným zjištěním, kolik je duší v obvodu naší jednoty,
které by mohly a měly být s námi. Vhodní členové-cvičenci by měli
vyhledat tyto možné "kandidáty" k přátelskému pozvání do cvičení. Ta
kové cvičení by mělo být vhodně připraveno a řízeno, aby svým průběhem
lákalo váhající a dokazovalo užitečnost pravidelného cvičení. Někdy
je vhodné a účelné dát těmto zájemcům o cvičení vhodného druha, který
by přátelsky vedl svěřeného cvičence k další a soustavné návštěvě na
šich cvičebních hodin. Taková péče o nové zájemce o sokolování by mě
la ležet na srdci
všem příslušníkům našeho hnutí, nejen činovníkům.

Nehledejte námitky proč "to nejde". Zkuste nejdříve, jak by "to
šlo". Pohovořte o tom na nejbližší schůzi výboru jednoty, na příští
schůzi cvičitelského sboru i sboru vzdělávacího. Více hlav, více ro
zumu. Je možné, že přijdete na dobrý "recept", jak na to. Sdělte ta
ké vaše zkušenosti jiným - napište do našeho věstníku, jak řešíte ná
bor u vás, napište, co myslíte, že je v této důležité věci ještě mož
né dělat.

Pátý slet úspěšně skončil. Oživme nyní naše tělocvičny větším
ruchem, naplňme je větším počtem cvičenců. Nejlépe tím zahájíme pří
pravy na slet šestý a zajistíme, že bude ještě úspěšnější.
Na shledanou v tělocvičně!
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OHLAS SLETOVÉHO ČíSLA

Číslo 7.-9. minulého ročníku, věnované V.-Jubilejnímu sletu ve
Vídni, mělo potěšitelný ohlas. Mnozí čtenáři nám napsali, blahopřáli
k obsahu i úpravě a ocenili velký počet snímků, zejména fotografií ba
revných. Slova uznání nás potěšila a děkujeme za ně.

Jak bylo v sletovém čísle oznámeno, bylo vydáno v poněkud větším
nákladu než obvykle a zájemci o další výtisky si je mohou objednat u
administrátora časopisu bratra 0. Stehlíka. Vzhledem k velkému zájmu
( jednota Tábor v Berwynu, USA např. objednala 35 čísel) doporučujeme,
aby objednávky nebyly dlouho odkládány - zbývá nám již jen menší počet
výtisků.
*
Několik čtenářů se dotazovalo, proč při popisu zvláštního vystou
pení žen a dorostenek župy Vídeňské "Gymnastika na moderní rytmy" ne
byl uveden autor této líbivé a vzorně předvedené skladby. Bylo to tím,
že se jednalo a "autorský sbor", který sestával z několika cvičenek
tohoto vystoupení a jež se dohodly, že jejich jména v programu uvedena
nebudou. Autorský sbor tvořily sestra Vlasta Šafářová, která složila
první dva oddíly skladby a vedla nácvik, pokud sama právě necvičila,
dorostenka Gáby Hrabánková a sestra Mařenka Pibilová, které upravily
a nacvičily třetí oddíl jazzové gymnastiky, při čemž sestra Pibilová
také připravila provedení nástupu. Protože tyto tři členky autorské
ho sboru samy cvičily, vykonávala celkový dozor nad nácvikem náčelnice
jednoty Vídeň XVI. sestra Růžena Soukupová, která pak na hlavním sle
tovém dnu vystoupení vedla. Sestrám Šafářové a Pibilové a dorostence
Hrabánkové k úspěšné skladbě blahopřejeme a doufáme, že své skladatelské talenty uplatní také na příštím sletu.

*

Upozorňujeme znovu na oznámení v sletovém čísle, podle něhož má
Sokolská župa Vídeňská ještě na skladě několik "Úředních sletových po
řadů" - vkusných, vázaných knih, v nichž je obšírně popsán pořad sletu
včetně zájezdu do Mauthausenu k odhalení pamětní desky sokolským obě
tem nacismu. Obsahuje zdravice presidenta Rakouské spolkové republiky
dr. R. Kirchschlágera, starosty města Vídně L. Gratze, článek dr. M.
Vítka o historii Mauthausenu, popis a obrázkovou dokumentaci všech je
denácti všesokolských sletů v Praze i čtyř sletů Čs. sokolstva v zahra
ničí a články sokolských představitelů sester Marie. Provazníkové a Jar
mily Uhlířové, bratří dr. Antonína Hřebíka, Jozefa Horvatha a Jana
Waldaufa. - Cena $ 5.00 (U.S.) plus poštovné.
Objednávky vyřizuje jednatelka župy Vídeňské sestra V. Frůhbauerová, Tivoligasse 7—9/11/15, A-1120 Wien - nebo administrátor časopisu
bratr 0. Stehlík.
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SOKOLSKÝ TĚLOCVIK

CVIČEBNÍ HODINY ŽEN

Jana Tůmová

(11.

pokračování)

8. Hodina

(dokončení)

Sed roznožný:

hluboký předklon vlevo, dotknout se levé nohy - vzpřim
a otočením trupu vpravo klik za tělem. Totéž opačně.
Sed zkřižný skrčmo, pravá vpřed: vztyk, dvojitý obrat skončí levá
před pravou , sed zkřižný, levá vpřed - vztyk, dvojitý obrat
vpravo.
Stoj spatný, připažit: dva poskoky, třetí s roznožením a vzpažením
zevnitř. Dva poskoky, třetí skrčit přednožmo, předpažit.

Část C - žebřiny
Část D -

"nesnadná chytačka"

Cvičenky stojí v kruhu čelem dovnitř, střední přihrává míč v li
bovolném pořadí ostatním. Každá musí před chycením míče 2x tlesknout.
Cvičenka, která míč nechytí nebo netleská, musí udělat krok vzad.
Chytne-li příští nahrávku, udělá zase krok vpřed. Cvičenka, která
přihrávku chytí, postoupí o krok vpřed. Vítězí ta, která je střední
cvičence nejblíže.

Část E -

Zopakujeme si pochodový rej ze 6té cvičební hodiny.

9.

Hodina

Část A - rozcvička
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Chůze s kroužením ramen vpřed - vzad. Paže volně svěšeny. Totéž
s pokrčením paží.
Chůze s bočnými kruhy: současně - $třídavě - vpřed - vzad.
Chůze s přednožováním střídavě levá - pravá, se současným předpažováním. Prsty obou rukou se dotknou špičky přednožené nohy.
Klus s pokrčováním střídavě přednožmo, zánožmo. 8x8.
Klus delšími skoky.
V klusu každý třetí skok delší a vyšší.
Poskoky snožmo vpřed, třetí s čelným roznožením, další třetí s
bočným roznožením levou vpřed, následující třetí roznožení pra
vou vpřed.
Poskoky snožmo na místě, třetí se skrčením přednožmo, další třetí
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skrčením přednožmo, následující třetí s prohnutím vzpažit.
9. Poskoky na jedné noze, druhou přitáhneme kolenem k hrudníku.
10. Lezení ve vzporu ležmo vysazeně /vpřed/.

Část B - cvičení kondiční
Stoj rozkročný, upažit: 1. připažit zkřižmo před tělem, 2.-3. kruhy
zevnitř do upažení.
Stoj rozkročný, připažit: Opakovaně čelná kruhy s hmitem podřepmo.
Zevnitř, poté dovnitř. Též s výponem.
Stoj rozkročný, připažit:
1. Upažením vzad vzpažit zevnitř, 2.-4.
tři kroužky rukama zevnitř. 1. Upažením vzad připažit povýš,
2.-4. tři kroužky rukama dovnitř.
Podřep, mírný předklon, ruce sepnout za tělem: postupný vzpřim s vý
ponem, současně vytáčet sepnuté ruce prsty vzhůru - postupně
zpět .
Stoj, rozkročný, skrčit připažmo, ruce se dotýkají ramen:
1. Úklon
vlevo - vzpažit vlevo, 2. vzpřim - ruce na ramena, 3.-4. totéž
vpravo. Zpět.
Stoj rozkročný, ruce v bok: 1. Úklon vlevo - upažením vzpažit pravou,
2. vzpřim - upažením ruku v bok, 3.-4. Totéž opačně.
Stoj rozkročný, ruce zkřížit před tělem, pravá před levou: úklon vle
vo - současně čelnými oblouky zevnitř vzpažit zkřižmo pravou
před levou, 2. vzpřim - oblouky zevnitř zkřížit levou před pra
vou paží, 3.-4. totéž opačně.
Stoj rozkročný, připažit: úklon vpravo - čelné kruhy dovnitř. Totéž
vlevo.
Stoj rozkročný, upažit: úklon vlevo s unožením levé, pokrčit vzpažmo
pravou nad hlavou, pokrčit zapažmo levou paží předloktím na beddrech, 2. hmit v podřepu na pravé noze, 3.-4. přenesením vá
hy těla na levou nohu, stoj únožný pravou a hmit v podřepu na
levé noze. Též paže vymění polohu.
Stoj rozkročný, hluboký úklon voravo, vzpažit: kruh trupem dolů - paže
doprovázejí trup - do hlubokého úklonu vlevo. Totéž z leva do
prava. Změnu směru provádíme švihem.
Stoj spatný, předpažit, dlaně dolů: hmitem podřepmo a do výponu kruhy
dolů po pravé a levé straně těla.
Sed roznožný, mírný předklon, uchopit levou rukou levé, pravou rukou
pravé chodidlo z vnitřní strany: hluboký ohnutý předklon, při
táhnout se pažemi - zpět do mírného předklonu.
Stoj spatný, upažit:
1.-2. dva poskoky s otočením pánve vlevo, 3.-4.
dva poskoky s otočením pánve vpravo.
Sed skrčmo, rukama obejmout kolena: natáčením pánve střídavě vlevo a
vpravo se posunujeme vpřed. Totéž vzad.
Vzpor klečmo s dohmatem u kolen:
1. vzpor stojmo, ruce i nohy na mí
stě, 2. zanožit levou, 3. hmit v zanožení levou, 4. zpět do zá
kladního postavení. Totéž opačně.
Vzpor sedmo za tělem: skrčit pravou nohu, uchopit ji pravou rukou za
chodidlo z vnější strany, levou ruku na koleno, 2. přednožit
vzhůru pravou, 3. přinožit pravou - předklon, 4. zpět. Totéž
levou.
Sed v podporu na předloktí za tělem: 1. skrčit přednožmo levou - cho
didlo vztýčit, 2. přinožit levou - chodidlo napnout, 3.-4. opač
ně.
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Leh, přednožit, nohy kolmo k zemi: 1. skrčit přednožmo - chodidla
vztýčit, 2. prednožit - chodidla napnout.
Leh, vzpažit zevnitř: a. prednožit levou a střídavě napínat a vztyčovat chodidlo. Totéž pravou, b. prednožit a střídavě napínat a
vztyčovat chodidla /strídnonož/.
Vzpor ležmo:
1. klik ležmo - zanožit levou, 2. vzpor ležmo - přinožit levou, 3.-4. též pravou.
Sed na patách v kleku dohmatem před tělem /"allah”/:
1. klik ležmo zanožit levou, 2. zpět. 3.-4. totéž pravou.
Klik ležmo roznožný:
1. vzpor levou - otočit trup vpravo, upažit pra
vou, 2. zpět. 3.-4. totéž opačně.
Stoj rozkročný, vzpažit: 1.-4. roztahováním prstů a zavíráním ruky v
pěst pomalu předpažíme. 1.-4. pomalu upažit. 1.-4. pomalu
vzpažit.
Vzpor klečmo; 1. přenesním váhy těla vzad vzpor ležmo vysazeně, 2.
hmit v předklonu, 3. zpět do vzporu klečmo.
Leh na břiše, vzpažit zevnitř, dlaně na zemi: 1. hrudní záklon, 2.
skrčit ruce v týl, 3. vzpažit zevnitř, dlaně vpřed, 4. zpět.
Leh na břiše, skrčit paže, ruce pod čelem:
1. zanožit, 2.-3. zahmitat strídnonož, špičky nohou napnuty, 3. spustit nohy do lehu.
Leh skrčmo, připažit: 1. zvednout horní část trupu a dotknout se ru
kama kolen, 2. zpět.
Leh skrčmo, upažit, dlaně na zemi:
1. prohnutě se /hlava opouští zem
naposled/, 2. předklon, obejmout kolena, 3. prohnutě zpět.
Leh, upažit, přednožit:
unožit spojmo střídavě vlevo - vpravo.
Leh, upažit, dlaně na zem: na pokyn pokládat nohy do poloh ručiček
na hodinách /např. 3, 6, 3, 11:30 hodin/.
Leh, upažit, dlaně na zemi: kroužit nohama vlevo - vpravo - špičky
stále na zemi.
Leh roznožný:
1. nadzvednutím trupu mírný úklon vlevo, 2. nadzvednu
tím úklon vpravo.
Stoj rozkročný, připažit: 1. poskokem stoj spatný - upažit, 2. po
skokem stoj rozkročný - připažit.
Stoj spatný, připažit: 1. poskokem stoj rozkročný - upažit, 2. posko
kem stoj spatný, připažit, 3. poskokem stoj rozkročný - oblou
kem vzpažit, potlesk nad hlavou, 4. poskokem stoj spatný - ob
loukem připažit.
Levou nohu zkřížit před pravou, ruce v bok: 1. poskokem stoj rozkroč
ný - upažit, 2. poskokem stoj zkřižný pravou před levou - ruce
v bok, 3.-4. opačně.

Část C - žíněnky
Část D - Tančíme "pata-špička".

Cvičenky se postaví bokem k
sobě, vnitrní ruce kolem pasu,
uchopí se za vnější ruce v pokrčeném předpažení:
1. začínají vnější
nohy krokem výkročným stranou na patu, 2. stoj zkřižný dovnitř na
špičku, 3. polkový krok vnější nohou vpřed, Opakujeme od 1., začíná
me však vnitrníma nohama. Celé cvičení se opakuje ještě jednou.

Část E

na závěr pochod za doprovodu hudby a zpěvu.
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Část A 1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Hodina

rozvička

Polkový krok střídavě levou, pravou po kruhu do zahřátí. Vdsch se
vzpažením - výdech s připažením.
Chůze s připojenými pohyby paží: a. předpaž, upaž, předpaž, zapaž,
b. předpaž, upaž, vzpaž, připaž.
Chůze s trčením paží ze skrčení připažmo: vpřed - zpět, stranou zpět, vzhůru - zpět.
Klus kolem: uvolněný, zrychlený, zpomalený.
Klus na místě: zvedat kolena - napínat špičky. Špičky na zemi zvedat jen paty.
Poskoky snožmo vpřed. Střídáme s poskoky na levé a na pravé noze.
Poskoky snožmo vpřed, při každém čtvrtém přidáme úklon se vzpaže
ním jednou vlevo, pak vpravo.
Tři poskoky snožmo - dřep. Tři poskoky snožmo - výskok se vzpaže
ním.
Lezení ve vzporu ležmo vysazeně, čtyři kroky vpřed, jeden vzad.

Část B -

cvičení

kondiční

Stoj rozkročný, připažit:
a. opakovaně čelné krihy dovnitř i zevnitř,
b. s poskokem, c. s předklonem, d. s otáčením trupu vlevo vpravo.
Stoj rozkročný, připažit: a. opisujeme kroužky v zápěstí, současně
celé paže jdou do vzpažení upažením a zpět do připažení, b. To
též v předpažení do vzpažení.
Stoj spatný, ruce v týl: 1. úklon vlevo - pokrčit únožmo levou, 2.
zpět, 3.-4. totéž opačně.
Stoj spatný, připažit: 1. úklon vlevo - oblouky zevnitř vzpažit - unožit levou, 2. vzpřim - připažit - přinožit, 3.-4. totéž opačně.
Stoj rozkročný, vzpažit: 1.-2. dva kruhy vpřed - hluboký předklon,
3.-4. dva kruhy vzad - zakloň.
Klek rozkročný - ruce v týl: 1. úklon vlevo - levou rukou dotknout
se země, 2. vzpřim - upažením levou ruku v týl, 3.-4. totéž
opačně.
Sed rozkročný, skrčit připažmo ruce ze stran ramen: 1. hluboký před
klon - dotknout se lokty země u kolen, 2. vzpřim.
Leh, paže podle těla: leh vznesmo - špičky nohou se dotknou země co
nejdále za hlavou. Zpět.
Stoj rozkročný - upažit: obloukovitým pohybem vpřed vysunovat pánev
střídavě vlevo a vpravo. Totéž obloukovitým pohybem pánve vzad.
Kroužení pánví vlevo - vpravo s přechodem do stoje únožného.
Leh roznožný pokrčmo: zvednou pánev nad zem /stehna a trup v jedné
přímce/ a kroužit.
Leh, vzpažit: 1. přednožit levou - unožením přinožit levou a součas
ně kroužit chodidlem. Totéž pravou nohou. Cvik provádíme po
malu na 8 dob.
Vzpor ležmo vysazeně: střídavě pokrčovat a napínat nohy střídnonož
/při pokrčení zůstává špička nohy na zemi, při napnutí došlápneme patou na zem/
(Dokončeni příště)
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O TECH NAŠICH POVINNOSTECH

Václav Ženíšek

Nemůžeme popřít, že máme v Sokole problémy. Podle mnohých si ty
problémy děláme sami. Jak? Žádáme od členstva příliš mnoho, nebo-li
jsme na členstvo příliš nároční. Věřím, že to je z valné části prav
da - ale proč? Nechceme-li být pouhým, běžným typem spolku, musíme
se nějak lišit. Ten rozdíl ovšem musí být hlavně v kvalitě. Nemůže
me ale házet do koše všecky ostatní společenské organizace jako méně
kvalitní, poněvadž by to byla nejen sobecká sebechvála ale i neopráv
něná kritika ostatních a to často i velmi užitečných organizací.

Něco zde ale rozhodně musí být, co nás od těchto organizací od
lišuje a to je: zachování tradiční sokolské charakteristiky. Nemělo
by být Čechoslováka, který by nevěděl, co všechno slovo "Sokol" zna
mená.
Nejen snaha po zábavě - ale také trochu povinnosti,
nejen snaha po vítězství - ale také snaha po zdokonalení,
nejen snaha po výkonu - ale též zdárný tělesný vývoj.
Ti, kteří mají zájem jen o pouhou zábavu a vybíjení fysického
temperamentu, hledají ho převážně ve sportu, zatím co ti, co mají zá
jem o zdravotně výchovný tělocvik a to bez výkonnostních požadavků,
najdou své místo v Sokole. Není tím ale řečeno, že by Sokol nedoká
zal a nebo nemohl pěstovat sportovní odvětví také.
Nemůžeme očekávac u každého jednotlivce nadprůměrné schopnosti
pro vysoké tělesné výkony ale i u těchto průměrných cvičenců najdeme
někdy příležitost k ocenění tělesné odolnosti a zdatnosti.

Uveňme si na příklad loňský vídeňský slet. Volejbalový turnaj v
pěkné kryté dvoraně - a cvičenci při nedělních dopoledních zkouškách
v prudkém a studeném lijáku. Mohlo by se očekávat, že se všichni roz
běhnou ale - vytrvali. Mohl to být také pravý opak - úporný sluneční
žár. Není v tom kus sokolské charakteristiky? Nejsou vůbec sokolská
veřejná vystoupení něčím typickým a charakteristickým? Budeme vůbec
ještě sokolové, bez společných cvičení prostných?
Dnes se velmi často a s oblibou používá slovo "diskriminace". Ne
zahrnuje to také, že někdo jen pro zábavu, zatím co jiní i pro plnění
hodnotných úkolů?

Snažit se přesvědčit naše atlety, že jejich místo je také mezi
ostatními cvičenci na sletovém stadionu, patří také mezi naše úkoly a
proto i přes svůj velký masový význam Sokol si nemůže dovolit nebýt
organizací výběrovou.
Nemůžeme ovšem ustrnout na tvrdošíjném vymáhání požadavků, jako
se na příklad zmiňuje p. Škutina ve svém posletovém referátu v "Ame
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rických listech”. Používá dosti nevhodného porovnání s tzv. sjednoce
nou tělovýchovou, jak "Jaroslav Drobný byl nucen šplhat po provazu ke
stropu tělocvičny, jinak, že by nesměl hrát Wimbledon". Prohlašuje to
za nesmysl, což je pochopitelně i náš názor a proto se nám nelíbí toto
přirovnání. Pochybuji, že by kdy někdo v Sokole nutil odbijenkáře do
šplhání na laně, pokud by to nebylo z jejich vlastní iniciativy a nebo
zájmu. Projevíme-li ale přání, aby si s námi zacvičili prostná, nemě
lo by být chápáno jako nemožnost a nesmysl. Ovšem, že účast odbíjenkářů na cvičení prostných je naše vroucí přání a směr ve kterém chceme
pracovat, ale nemyslím, že vzhledem k demokratické struktuře Sokola
bychom k tomu měli pracovat ve formě nařizování a zákazů. Stojí ale
jistě za poznámku, že závodící v turnaji odbíjené nejsou spravedlivě
klasifikováni, když některá družstva se zúčastní plně i nedělního vy
stoupení, zatím co někteří si přijedou na slet jen zahrát. Předpoklá
dáme, že každý kdo se jednou za člena Sokola přihlásí, bude se alespoň
částečně snažit pochopit základní sokolské ideály a podle stupně po
chopení nalezne i svůj vlastní poměr a způsob, jak se s těmito ideály
vyrovnat.

Dnešní generace namají příliš pochopení pro spoluúčast na čemkoli,
kde se něco požaduje, tím méně kde se předpokládá i určitá obětavost.
V Sokole nechceme vyžadovat oběti, žádáme jen pochopení. Kdokoliv až
dosud pro Sokol něco udělal, znamenalo to vždy i pro něho zisk v pro
tihodnotách i když si je ani neuvědomoval.

Cvičenec spoluúčastí na veřejném vystoupení, věnováním času a ná
mahy s nácvikem, pomáhá uskutečnit překrásná díla fysické a morální
kultury, obdivované celým světem ale současně jeho vlastní přínos pro
své zdraví a krásný pocit vnitřní radosti z osobní spoluúčasti na ús
pěšném podniku, měl by být považován za plně hodnotnou náhradu. So
kolský činovník při spolupráci na uskutečnění podniku zdokonaluje a
zkouší vlastní schopnosti nejen po stránce organizační ale i charakte
rové. Ve styku s ostatními jednotlivci úspěch podniku vyžaduje nejen
schopnosti organizační ale i vzájemný takt a porozumění. Zdárný výsle
dek je průkazem osobních vlastností činovníků a radost z výsledků je
jejich odměnou.
Činorodá práce je sebevýchovou a buduje člověka.

A naše mládež? Dnešní mládež se žene za výstředností. V Sokole
jim výstřednosti poskytnouti nemůžeme. Víme ale, že ne všichni jsou
takto aktivní. Je mnoho mladých jedinců, kteří nepodléhají výstřelkům,,
Pro naše možnosti je dosti těch, kteří nejsou nadprůměrní v aktivitě
ale pohyb a činnost také potřebují. Dejme jim možnost k uplatnění.
U mnohého se schopnosti ^projeví až po uložení úkolu, což je důle
žitým poznatkem i u dospělých. Je mnoho jednotlivců, kteří nejdou do
popředí, poněvadž nejsou z těch dravých povah a ví, že nemají vlastnos
ti k uplatnění mezi nadprůměrnými. Pro tyto typy nelézt místo mezi
námi je našim úkolem.
Rozumný kompromis je žádoucí ale půjdeme-li tak daleko vstříc a
dáme mladým tolik, že by nás až pochválili - mohlo by to znamenat, že
nikoliv my je - ale oni nás, převychovali. Našim úkolem je vychovávat
ale nikoliv z důvodů obchodních - sokolství předělávat.
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ŽUPA KANADSKÁ
Montreal
ZE SOKOLSKÉHO SVĚTA

23. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE
jednoty se konal 28. a 29. srpna
1982 za účasti 48 tenistů domácí
jednoty a hostů z Toronta, Kingstonu, Ottawy a Halifaxu.

ŽUPA AUSTRALSKÁ

Župní valná hromada
Rádná valná hromada župy se ko
nala v sobotu 23. října 1982 v
Sydney, u příležitosti slavnostní
ho otevření dostavby Sokolského
Národního domu. Jednání zahájil
a řídil župní starosta bratr Vá
clav Haramul, jménem Ústředí po
zdravil přítomné místostarosta
Čs. sokolstva v zahraničí bratr
Jozef Horváth.
Po schválení zpráv činovníků,
při čemž bylo s uspokojením konstaváno velké zastoupení župy na
vídeňském sletu, bylo odstupující
mu výboru uděleno absolutorium.
V následujících volbách bylina
dvouleté období 1983-84 zvoleni
bratři a sestry: starosta Václav
HARAMUL, místostarostové Josef
SCHOENPFLUG a Jiří JELÍNEK, náčel
ník Vrastislav KAŠPÁREK, náčelnice
Zora KAŠPÁRKOVÁ, vzdělavatel Milan
KRAMÁŘ, jednatel a matrikář Ladi
slav BŘEZNY, pokladník Josef KNOB,
členové výboru: Dr. Arnošt BRICHTA,
Vojta BRODECKÍ, Fridolín ČTVRTEČKA,
Ing. Miroslav DOLEŽAL, Karel JENÍ
ČEK, Jan JELÍNEK, Aleš NYPL-NEWMAN,
Mirka SOUSTOVÁ, Jana TŮMOVÁ, Jiří
VILÍMOVSK?, Jan VIOLA, další čtyři
místa byla vyhrazena jednotě Jižní
Afrika. Hospodářskými a účetními
dozorci byli zvoleni br. Jaroslav
NOVÁ a sestra Marcela DOBROVSKÁ,
zástupci župy ve výboru Ústředí
bratři Doležal, Jelínek, Nypl-Newman, Schoenpflug a Čtvrtečka^

LB / VH.

Ve finále žen a putovní pohár
vyhrála Helena Složilová z Otta
wy, druhá byla Jarmila Smolová z
Kingstonu. V soutěži dorostenců
zvítězil Karel Dubravčík, Montr.,
druhý byl Denis Urbánek, Kingston.
V soutěži mužů zvítězili - v ka
tegorii do 45 let: Ondřej Lis z
Montrealu, 2. Vlád. Běhal, Toron
to, v kat. 46-55 let: 1. Ivo Jir
kovský, o druhé místo se dělili
P. Dubravčík, J. Schair a S. Ská
la, všichni z Montrealu, v kateg.
od 56 let: 1. Otta Back, 2. Jiří
Kořistka, oba Montreal. V mužské
čtyřhře zvítězili I. Jirkovský a
0. Lis nad P. Vidlákem a V. Běhalem, v dámské čtyřhře J. Gazdová
a H. Složilová nad J. Smolovou a
N. Myslivečkovou, v smíšené čtyř
hře M. Lisová a 0. Lis nad E.Hontelovou a I. Jirkovským.
NÁCVIK SLOVANSKÝCH A JANÁČKO
VÝCH TANCŮ chlapců a děvčat byl
zahájen pod vedením sestry Ivony
Lavalové. První vystoupení sku
piny mládeže se připravuje v rám
ci šibřinek jednoty v lednu 1983.

PRAVIDELNÁ CVIČENÍ všech slo
žek jednoty se konají každý pátek
v tělocvičnách střední školy Mount
Royal High School. Žactvo cvičí
od 7 do 8.15 hod., dorost a člen
stvo pokračují do 10 hodin. Zá
věrem cvičebních hodin je rekreač
ní odbíjená.

ČLENSKÁ SCHŮZE jednoty se kona
la 1. listopadu v spolkové místno
sti Misijního domu. Účelem byla
VČSS
příprava valné hromady.
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Ottawa
ZDAŘILOU TANEČNÍ ZÁBAVU uspořá
dala jednota společně s místní od
bočkou Čs. Národního sdružení v
Kanadě v sobotu 27. listopadu 1982
v společenském sále kostela Holý
Cross. K zdaru přispěla oblíbená
hudba Petra Solaříka z Londonu.
P.

Toronto
TRADIČNÍ VEŘEJNÉ CVIČENÍ pořá
dané každoročně v rámci Českoslo
venského dne na letovisku Masaryktown u Toronta konalo se v neděli
29. června - dva dny před odletem
letecké výpravy na vídeňský slet.

Zdařilé veřejné cvičení bylo
dobrou generální zkouškou na slet
ve Vídni. Konalo se za krásného
počasí a pěkné návštěvy a v jeho
pořadu vystoupilo 24 žákyň, 16 žá
ků, 9 dorostenek, 30 žen a 18 mu
žů. Zvláštní pozornosti obecen
stva se těšilo vystoupení nejmenšího žactva-káňat, jež vedla sesstra Vlasta Waldaufová, uznalým
potleskem byla odměněna prostná
žactva, působivá skladba dorostu

a největší potlesk diváků byl vy
hrazen prostným mužů a žen pro ví
deňský slet. V pořadu veřejného
cvičení byly, jako obvykle, před
vedeny ukázky cvičení všech složek
na nářadí a národních tanců. Zda
řilé veřejné cvičení řídili náčel
ník a náčelnice jednoty bratr Mi
rek Lojkásek a sestra Anna Janoušová.
ŽUPNÍ LETECKÉ VÝPRAVY NA SLET
do Vídně se z Toronta zúčastnilo
70 osob. Prostná cvičilo 16 žen,
6 mužů, 7 dorostenek, sletových
závodů v nářaňovém tělocviku se
zúčastnily 2 ženy a 2 dorostenky.
Po sletu se značná část příslušní
ků výpravy jednoty účastnila spo
lečného autobusového zájezdu do
Itálie a následujícího několikaden
ního pobytu v místě posletového so
kolského tábora v Lackenhofu.

OSLAVU PADESÁTÉHO VÝROČÍ ZALO
ŽENÍ jednoty připravuje jednota na
svátek čs. samostatnosti, 30. říj
na, kdy uspořádá tělocvičnou akade
mii s vystoupením všech složek.
ŽUPNÍCH LETNÍCH HER v Sokolském
údolí u Montrealu se zúčastnilo 15
příslušníků jednoty.
J.

Prostná mužů a žen na veřejném cvičení Sokola Toronto
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ŽUPA ŠVÝCARSKÁ

Župní valná hromada
Valná hromada Sokolské župy Švý
carské se konala v sobotu dne 27.
listopadu 1982 v hotelu Baren v
Suhru. Zúčastnilo se ji 15 členů
odstupujicího výboru, 22 delegátů
9ti jednot (nebyli přitomni zá
stupci jednoty Winterthur) a něko
lik hostů. Po věcných a vyčerpá
vajících zprávách starosty , náčel
níka a náčelnice, vzdělavatele,
jednatele, pokladnika a mistostarosty se rozproudila čilá debata.
V ni jsme se na přiklad dozvěděli,
že švýcarští členové a příznivci
Sokola přispěli na sletový fond
částkou ca. 27000,- fr., což je
asi 60% celé sbírky. Rovněž zprá
va o tom, že sestra a bratr Svobo
dovi ze Stuttgartu 19. března 1983
povedou cvičitelské odpoledne by
la přijata s nadšením. Tábor mlá
deže se bude konat v roce 1983 ve
Švýcarsku, jeho přípravou, tak ja
ko v minulých letech, byl pověřen
br. Berg ml. Sokol Bohemia při
pravuje župní lyžařské závody v
Unteribergu a rovněž župní volej
balový turnaj se bude v roce 1983
opět konat. Ještě mnoho dalšího
bylo diskutováno. Konečně přišla
ke slovu také revisní komise, kte
rá valné hromadě oznámila, že hos
podaření župy je v pořádku a dala
návrh na udělení absolutoria od
stupuj ímu výboru. Po jeho udělení
se přikročilo k volbám nového vý
boru, hlasovalo se tajně volebními
lístky. Potěšitelné bylo, že na
mnohé funkce kandidovalo více bra
tří a sester a tak dokonce volba
vzdělavatele musela proběhnout ve
dvou kolech.

Pro příští období 1983-84 byl
zvolen výbor z těchto bratří a se
ster: starosta Rudolf VESELÝ, I.
místostarosta Stanislav HLADlK, II
místostarosta Rudolf NĚMEČEK, ná
čelník Josef KOLÍNSKÝ, náčelnice

Eva SVOBODOVÁ, vzdělavatel Bernhard
ZODER, jednatel Ludovít KRÁL, po
kladník Václav ČERNÝ, členové vý
boru D. Bergová, V. Gůnter, E. Ko
řán, J. Štámka, M. Mařasová,B.Jor
dánová, J. Svoboda, Z. Hájková, R.
Fiala. Hospodářskými a účetními
dozorci zvoleni bratři J. Kalný,
S. Švihá a sestra M. Zoderová.
Po valné hromadě jsme shlédli
diapositivy z vídeňského sletu,
film z vídeňského sletu, pořízený
Sokolam Baden a film ze župního
sletu ve Windischi. Znovu jsme si
připomenuli onu úchvatnou atmosfé
ru sokolského sletu a slíbili jsme
si, že se všichni sejdeme na VI.
sletu v roce 1986, at už se koná
v Torontu, Paříži či kdekoliv jin
de. 0 tom bude rozhodnutno na dub
nové schůzi Ústředí v Paříži.
Nově zvolený župní výbor se sej
de ke své první schůzi v sobotu
15. ledna 1983 v motelu AGIP v
Egerkirchen.
- sh -

ŽUPA VÍDEŇSKÁ

Župní pochod zdatnosti
Každoročně pořádaný župní pochod
zdatnosti konal se 26. října za po
těšitelně velké účasti 105 žen, mu
žů, dorostu a žactva ze šesti jed
not župy, při čemž nejpočetnější
zastoupení vykazovaly jednoty Ví
deň XII-XV a Vídeň XVI. Pochod,
za vedení župního náčelníka bratra
L. Musila, vedl vídeňským předměs
tím Strebersdorfem do Klausgraben,
odkud počal výstup na Bisamberg.
Přes Magdalenhof, Eichendorfhohe a
Elisabethhohe se došlo až k Dunaj
ské vyhlídce, odkud byl pěkný roz
hled na Vídeňský les a tok Dunaje.
Výlet, konaný za krásného počasí,
byl ukončen na zpáteční cestě v re
stauraci Magdalenhof, kde po občer
stvení účastníci poseděli za zpěvu
národních a sokolských písní. -VSL.
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