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"Náš voják musí. mít ideu... Ideál nás všechny spojí... Já myslím, ze
lidé, kteří jsou spojeni ideou obrany, ty vize tato idea, to bratrství
smrti. "
T.G. Masaryk k sokolským praporům odjíždějícím na Slovensko v dubnu 1919

SOKOL/ BRATRSTVÍ A LEGIE
M.

F . Kašpar

V roce 1874, dvanáct let po založení Sokola, sedm let po rakouskouherském vyrovnání a šest let po položení základního kamene k Národnímu
divadlu, Palacký, dokončiv Dějiny, odstoupil z činného života politic
kého. Snad se chtěl - podobně jako Masaryk, po svém odstoupení v letech
1935-37, též nějakou dobu dívat, jak si národ, mravně opřený o svoji
slavnou minulost, kterou mu ve svém "díle celého živobytí" tak jedineč
ně vylíčil a vyložil, bez něho povede. Masaryk, o více než dvacet let
později, zabývaje se Palackého ideou národu českého a českou otázkou
vůbec, došel k závěru, že obsahem českého ideálu humanitního je bratrs
tví :

"Bratrství je vrcholem historického vývoje národa českého a člově
čenstva vůbec. V bratrství se projevila česká přirozenost, člověckos.t česká. Bratrství je posud nej čistším národním projevem české
člověckosti..."
V témže roce 1874, dr. Miroslav Tyrš, pilný student díla i myšle
nek Palackého, z nichž tu hlavní - Bratrství - vtělil do sokolského řá
du, si pilně uvědomil, že příštím úkolem národa - po rozchodu s austroslavismem - bude jeho příprava pro dobu, kdy, s pomocí dějinného a neza
držitelného vývoje, se postaví do otevřeného boje za obnovení své vlast
ní samostatnosti. Tyto myšlenky a závěry snad nejlépe vyjádřil Tyrš v
časopise Sokol, v článku "Vytrvalost":

"Ano, vidíš, tak vypadá muž, muž pevně v sobě spočívající, své sí
ly klidně vědomý, s místa nepošinutelný, ochrana a záštita slab
ších, svého přesvědčení mocný obhájce a neohrožený zastavatel".

Mohli si budoucí velitelé Masarykových a Štefánikových legií přáti lepšího vymezení vlastnosti našeho novodobého vojáka?
Český voják, který v roce 1914 s nechutí a často s netajeným od
porem nastupoval do rakouských regimentů, odchovaný Palackého Dějinami
a Jiráskovým "Bratrstvem", dokončeným v roce 1908, tělesně i mravně
ukázněný sokolskou průpravou a soustavou Tyršovou, opřenou o dobrovol
nou kázeň bratrství, byl vlastně již latentním legionářem. Čekal jen
na příležitost, danou mu vypuknutím světové války, uplatnit v boji o
národní samostatnost a svobodu ony dva hlavní činitele, jež získal v
Sokole - tělesnou zdatnost a mravní uvědomělost a ukázněnost, obé stme
lené bratrstvím. Potřeboval jen úkol, cíl a vedení.

Koncem devatenáctého a počátkem dvacátého století odešlo do zahra
ničí velké množství našich řemeslníků, živnostníků, mistrů krejčích a
kožešníků, učitelů tělocviku, hudebníků, strojníků, pivovarníků, cukro
varníků a železničních odborníků (již Havlíček si všiml v Králi Lávrovi, že "Po Češích je doma vždycky malý sled, ale všude jinde naplňují
svět"). Byli to vesměs drobní čeští lidé se sokolstvím v hlavě, v
srdci i v paži„

A tak v okamžiku, kdy se Trojhoda chystá k brannému odporu proti
ústředním mocnostem, hlásí se tito naši lidé venku již v pozdním létě
roku čtrnáctého k své radostné povinnosti - postavit se konečně, se
zbraní v ruce, po boku Spojenců, proti dějinnému nepříteli, který nám
po bělohorské porážce roku 1620 odepřel státnost a samostatnost zemí
koruny Svatováclavské a odnímal jazyk a právo vyžívat se ve vlastní li
teratuře a náboženské reformaci Husitství a Bratrství.
V Paříži pochodují Sokolové manifestačně do Palais Royal a odtud
k odvodní komisi v Invalidovně, kde 22. srpna 1914 je jich třista uzná
no schopnými, budoucí jádro proslulé roty "Nazdar", podle sokolského
pozdravu, jimž se k sobě hlásili.
V Kyjevě se tvoří a již 28. září na den svátého Václava přísahá
"Česká družina", základní jednotka a jádro budoucích Starodružinníků.
V Londýně pochodují krajané v sokolských krojích v den vstupu Itálie
do války po boku Dohody a nesou v čele průvodu transparent s nápisem
"The London Czechs greet Italy and her Allies. Down with Austria!".
Snad poprvé v dějinách těchto slavných metropolí zaznívají v hlavních
jejich tepnách jaré sokolské písně Spějme dál, Lví silou, Již vzhůru
pestrý sokole, s nimiž naši pochodovali do odvodních středisek.
Nejde jen o planá gesta; skutky následují, aby se naplnila slova
jejich písně "a drahé vlasti oběti své síly snášejme...". Oběti jsou
nevyhnutelné, ale dávají potřebné trumfy do rukou národních vůdců za
hraničního odboje:

Na západní frontě 9. května 1915, v rámci Pétainovy jarní ofensivy, se probíjí rota Nazdar v palebném sledu dravou ztečí, k jejímuž
provedeni bylo třeba vskutku sokolské zdatnosti, na později neblaze
proslulý hřbet Vimy Ridge a na svahu zanechává prvních padesát padlých,
kteří dodnes odpočívají na našem národním vojenském hřbitove La Targette
nad Arrasem.
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Na jižní frontě, většinou ve velehorském terénu Alp, kde boj vy
žadoval mimořádné tělesné odolnosti a vytrvalosti, si italské velení
brzy uvědomilo tyto schopnosti československých zajatců a přeběhlíků
a počalo z nich tvořit roty Výzvědčíků - Esploratori - s úkoly hlavně
zpravodajskými, jako výpady, braní zajatců a násilný průzkum. Výzvědčíci si byli plně vědomi, co je čeká, padnou-li do rakouského zajetí.
Příslovečnými hrdiny se stali sokolové - střelci Jan Čapek a Bedřich
Havlena0 Jejich popravy měly být odstrašujícím příkladem nastoupeným
c.k. útvarům. Bratr Havlena, tváří k šibenici si vyžádal, jako po
slední přání, jemuž bylo vyhověno, aby mohl zemřít bez zavázaných očí
a vlastní silou. Když mu byla sňata pouta se zápěstí, vyšvihl se po
sokolsku do svisu na příčném trámu šibenice, provlékl hlavu oprátkou
- a to, co mělo být potupnou smrtí, obrátil v hrdinný čin.

Na východní frontě byli rovněž naši zajatci a dobrovolci z České
družiny používáni vyššími ruskými jednotkami k zpravodajskému průzku
mu a bojovým hlídkám v předpolí - rozvědkám. Jejich řady byly zesí
leny v roce patnáctém, kdy 28. pěší pluk "Pražských dětí" přešel s
plukovní hudbou a praporem v Karpatech na jejich stranu, hlavně záslu
hou legionářských rozvědek, které přechod připravily. Jejich "Veliký
den", jak ho nazval v legionářské epopeji Rudolf Medek, přišel 2. čer
vence 1917 v prostoru Břežany - Cecová - Zborov. První čtyři pluky
legií, nesoucí jména legendárních postav ze slavného údobí našich dě
jin - Mistra Jana Husi, Jiřího z Poděbrad, Jana Žižky z Trocnova a
Prokopa Velikého, - vyrazily k útoku, jenž svým elánem, umožněným so
kolskou zdatností a lvím srdcem, prorazil ne jedno, nýbrž tři obranná
pásma rakouského postavení. Masaryk, který byl tehdy v Rusku vyjed
návat o utvoření armádního sboru, se setkal v Mogilevě s velitelem
ofensivy Brusilovem. V "Hovorech" líčí Masaryk jak "Brusilov - poklo
nil se po pás a řekl: 'Klaním se hluboko před vašimi vojáky'."

A co doma? Již 28. října 1918 stála na Hradě pražském sokolská
stráž, která svou ukázněností, pohyby a povely přesvědčila velitele
madarské stráže, kterou vystřídala, že sokolové jsou pány situace. Po
Praze chodily sokolské hlídky, nádraží a skladiště byla hlídána strá
žemi, organizovanými náčelníkem drem Jindrou Vaníčkem.
V jarních měsících roku 1919, kdy se na jižní Slovensko hrnuly
bolševické hordy Bély Kuna, byli sokolové, kromě několika pluků ital
ských legií, které se včas vrátily z fronty a s písní
"Ještě nejsem týden doma už mne volají,
že prý musím na Slovensko zahnat Maúary..."
odjížděly na východ nové republiky, jedinými ukázněnými ozbrojenými
jednotkami, schopnými k zasazení zprvu do obrany a později do proti
útoku. Tehdejší vrchní velitel na Slovensku, francouzský generál Eugěne Mittelhauser (jehož náčelníkem štábu byl pozdější, vedle histo
rika Arnošta Denise, snad největší přítel našeho národa, plukovník
Louis Eugěne Faucher), o tom napsal ve svých "Vzpomínkách na sokolskou
zemi":

"Koncem května roku 1919 vedení sokolstva uvážilo závažnost udá
lostí; mladá československá demokracie byla překvapena, právě
když organizovala svou národní obranu, a její divise ruských le
gionářů byly ještě daleko na Dálném východě, na cestě domů.
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Sokolstvo, rozhodnutím hodným pozoru, postavilo postupně několik
praporů dobrovolníků. První byl poslán z Prahy do Bratislavy a
dorazil tam dne 3. června.,. Dosud si vybavuji v mysli posilují
cí dojem, který v nás zanechal pohled na toto krásné vojsko při
jeho příchodu. Chování mužstva bylo rozhodné, vystupování dů
stojníků klidné a rázné a jejich tvář zářila vlasteneckým ohněm..
Toho rána dne 4. června pochodoval pod našimi okny první prapor
sokolských dobrovolníků. Jejich krok byl pomalý, ale odměřený,
a z řad každé roty se vznášel vážný zpěv, jakoby hudební deklamace tvrdého a rázného přízvuku, jímž zazníval ohlas bývalých zpě
vů husitských..."
Generál Mittelhauser zakončil své vzpomínky "Štastné Československo
sokolstvem!", slovy, z nichž jakoby vyzařovalo trochu ušlechtilé zá
visti a přátelské žárlivosti, že jeho země nemá podobné organizace.

Nebylo proto překvapením, ale jen zcela zaslouženým uznáním úča
sti sokolstva v boji za osvobození, když 28. pěší pluk "Pražských dě
tí", tedy právě onen útvar, jenž v roce 1915 přešel v Karpatech se
vším všudy na stranu tehdejšího nepřítele ústředních mocností, dostal
čestný přídomek "pluk Tyrše a Fugnera".
Naplnila se tím i slova Tyršova, že

"naše věc není pro strany, nýbrž pro národ veškerý... jest
věčně pravdivá a důležitá... jest národní, ba všelidská."

ŽALOV
Americké sokolstvo utrpělo velikou ztrátu úmrtím dvou významných
představitelů sokolské myšlenky ve Spojených státech:

MILDRED PRCHALOVÁ

příslušnice Sokola od r. 1900 v "Plzeňském Sokole" v Chicagu, kde
se 24. srpna 1895 narodila. Sokolu zůstala již věrná po cely život a
zastávala četné funkce v cvičitelských sborech jednoty, Supy i Americ
ké obce sokolské, jejíš náčelnicí byla v letech 1953-1965. Byla autor
kou mnoha odborných článků a příruček, tělocvičných skladeb, učitelkou
baletu, předsedkyní Svazu moderní gymnastiky USA. Za své zásluhy byla
zvolena čestnou náčelnicí Americké obce sokolské a členkou "Síně slávy
gymnastiky Spojených států. Zemřela v Chicagu 26. února 1983.

ADOLPH ČIERNY

dlouholetý četný sokolský a národní slovenský pracovník zemřel
náhle 28. května. Dlouholetý náčelník, místostarosta a starosta zupy
Ludevít Štúr a místostarosta Slovenské Tělocvičné Jednoty Sokol v USA,
upřímný přítel a podporovatel snah ffs. sokolstva v zahraničí, který se
ve své činnosti v Cs. národní radě americké rovněž velmi zasloužit o
úspěch odbojové akce krajanské Ameriky za II. světové války, jakol o
upřímnou spolupráci československou.

Cest jejich světlé památce!
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Ocenění zásluh
ÚSTŘEDř ČESKOSLOVENSKÉHO SOKOLSTVA
V ZAHRANIČÍ
v uznání příkladné činnosti, kterou
se o sokolskou věc zasloužil

bratr LEOŠ MILEČ
věnuje dlouholetému činovníkovi
Sokola Paříž a Zahraniční župy ČOS

ČESTNÉ

UZNÁNÍ

za jeho dlouholetou vynikající
sokolskou práci.

Z.M. Dobrovolný
jednatel

Jan Waldauf
starosta

Bratr Leoš Milec

čestný starosta
Sokola Pařížského
a bývalý místosta
rosta Sokolské šu
py Zahraniční ČOS.

Paříž, 23. dubna 1983.

Čestné uznání Ústředí československého sokolstva v zahraničí je
nejvyšším sokolským vyznamenáním, jež se uděluje sokolským činovníkům,
kteří se vynikajícím způsobem a po dlouhou dobu zasloužili o sokol
stvo. Uznání projevuje výbor Ústředí na návrh předsednictva; udělu
je se jen jednou za rok, každým rokem však nebývá udělováno.
Bratr Mileč, jemuž bylo uznání věnováno na jarní schůzi výboru
Ústředí konané 23. a 24. dubna v Paříži, je devátým členem Sokola je
muž byla tato nejvyšší sokolská pocta projevena.

Během třiatřicetileté činnosti Ústředí čs. sokolstva v zahraničí
byli čestným uznáním poctěni: sestra Marie PROVAZNÍKOVA, bývalá ná
čelnice ČOS, místostarostka a náčelnice Ústředí (1970), bratr dr. Anto
nín HŘEBÍK, bývalý starosta ČOS a Ústředí (1972), bratr František
FIEDLER, starosta Sokola Pařížského (1975), sestra Jarmila UHLÍŘOVÁ,
bývalá jednatelka Ústředí (1976), bratr Jose BENKO, bývalý náčelník
a jednatel Sokola Villa Dominico v Argentině (1978), bratr Ludvík
MUSIL, bývalý náčelník Ústředí a sestra Blanka ŽMOLOVÁ, vedoucí žákyň
Ústředí (oba v r. 1980) a sestra Růžena SOUKUPOVÁ, náčelnice Sokola
Vídeň XVI a členka cvičitelského sboru žen Ústředí (1981).
Popis činnosti a zásluh bratra Mileče byl uveřejněn v lednovém
čísle našeho časopisu v článku k jeho 95. narozeninám, jichž se dne
3. ledna ve zdraví dožil. - Plaketa čestného uznání byla bratru Milečovi předána sokolskou delegací, jež se po schůzi Ústředí v Paříži
za ním vypravila na francouzský venkov, kde nyní již řadu let žije
na odpočinku.
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NÁVŠTĚVA U BRATRA MILEČE

V pondělí 25. dubna 1983 vydala se vlakem z Paříže šestičlenná
sokolská delegace za bratrem Milecem, žijícím na odpočinku v blízkos
ti města Limoges, necelých 400 km jihozápadně od Paříže, aby mu předa
la plaketu čestného uznání, jež mu bylo uděleno výborem Ústředí česko
slovenského sokolstva v zahraničí na jarní schůzi, konané 23. a 24.
dubna 1983 v Paříži. Delegaci tvořili za Sokol Pařížský starosta bra
tr František Fiedler, čestný starosta a bývalý dlouholetý náčelník
jednoty a starosta župy Západoevropské bratr čeněk V. Polanský a mí
stostarosta jednoty a clen výboru Ústředí bratr Jindřich Chaloupek,
za Ústředí byli jejími cleny starosta bratr Jan Waldauf z Toronta, I.
místostarosta bratr Vladimír F. Svoboda a vzdělavatel bratr Arch. Ru
dolf Fiala - oba z Curychu.
Cesta vlakem příjemné a rychle ubíhala. Postarali se o to zej
ména pařížští bratři zajímavým vyprávěním mnoha událostí z velmi boha-*

tých dějin jednoty, hlavně z údobí 11. světové války, kdy členové pa
řížského Sokola opětovně projevili věrnost národní a sokolské myšlen
ce mnohými odvážnými činy v odboji proti nacistickým okupantům a navá
zali tím důstojně na hrdou tradici odboje za I. světové války, kdy vy
tvořením proslulé roty Nazdar položili základ cs. legiím a boji o osvo
bození vlasti.
Po několikahodinové cestě dorazil vlak do Limoges, z jehož nádra
ží delegace jela taxíky do městcka St. Priest Taurion, kde bratr Milec
žije na odpočinku. Tam, před místem sjednaného srazu, útulné místní
restaurace, již na delegaci bratr Milec cekal - ve svých 95ti letech
ještě obdivuhodně čilý - a srdečně přivítal její cleny: dobře mu zná
mé cleny Pařížského Sokola s nimiž prožil tolik let v dobách radost
ných i v dobách nejtěžších, a činovníky Ústředí s nimiž se osobně se
známil zde po prvé.

Následoval společný oběd, předem rovněž objednaný v restauraci
bratrem Milecem, během něhož udivoval svou spolehlivou a přesnou pa
mětí mnoha událostí a osob, jakož i živým lícením rmoha příhod z jeho
bohatého života.
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Z návštěvy sokolské delegace u bratra Mileče.
Na snímku nahoře, sedící zleva: starosta Sokola Pařížské
ho bratr František Fiedler, bratr Leoš Mileč, starosta Ústředí
bratr Jan Waldauf. Stojící, zleva: čestný starosta pařížského
Sokola bratr Čeněk V. Polanský, místostarosta pařížského Sokola
bratr Jindřich Chaloupek, I. místostarosta Ústředí bratr Vladi
mír F. Svoboda.
Na snímku dole, při přípitku na zdraví bratra Mileče, je
také na snímku vzdělavatel Ústředí bratr Arch. Rudolf Fiala
(druhý zprava).
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V průběhu bratrské be
sedy předal starosta bratr
Waldauf bratru L. Milečovi
plaketu čestného uznáni Čs.
sokolstva v záhraniči. Bra
tr Mileč, očividné potečen
a dojat, odpověděl proaitěným projevem v němž vyjád
řil nejen svou oddanost a
lásku k myšlence Tyršově,
ale zdůraznil také zásady,
kterým Sokol musi zůstat
věren za všech okolnosti.
Připitkem na zdrávi bratra
Mileče byla tato malá, bra
trsky srdečná slavnost pře
dáni plakety ukončena.

Bratr Mileč pak pozval
delegaci do svého bytu v
domě, z něhož je pěkný po
hled na klidné městečko a
krásnou přirodu s řekou, a
který je doslovnou klenot
nici mnoha vzácných památek
na jeho plodný život. Roz
hovor, naplněný skutečným
bratrstvim a úctou k dilu,
které oslavenec vykonal,
nebral konce, při čemž
Bratr Mileč přijímá blahopřání bratra
vzácné doklady a fotogra
starosty k udělení čestného uznání.
fie doplňovaly zajimavé vy
právěni. I čelné misto na stěně obývaciho pokoje, kam předanou pla
ketu umísti, nám bratr Mileč ukázal.

Pohled na řeku a městečko St. Priest Taurion, kde
bratr Mileč nyní již řadu let žije na odpočinku.
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Bylo toho ještě mnoho, co bychom si byli vzájemně ještě rádi ře
kli, na rmohé památky bychom se ještě rádi podávali, neúprosný Sas nás
ale nutil k rozloučená. Bratr Milec, stále ještě zkušený a přesný so
kolský organizátor, včas zařádil dopravu delegace na nádrazávLimoges,
vyprovodil cleny delegace k automobilům a po konečném rozloučená a poslednám stisku rukou sledoval odjázdějácá vozy az mu zcela zmizely z
dohledu.
Chvále s bratrem Milecem prožité, pro nás všechny tak radostné,
končily přánám, aby nám všem byl ještě dlouho zachován ve zdravá a
naše setkaná s nám nebylo poslednám.
A i kdyby tomu ták bylo, jsme přesvědčeni, ze brázda na poli so
kolském i národnám, bratrem Leošem Milecem vyoraná je dosti hluboká,
aby sámě, které do ná vložil, vzrostlo a přineslo bohatý užitek.
Rudolf Fiala a jf.

úspěšné závody v st.

gallenu

Pátý ročník závodů v nářaEovém tělocviku Evropské oblasti Cs. so
kolstva v zahraničí se konal 4. června v St. Gallenu ve Švýcarsku za
účasti 54 závodníků všech složek z Basileje, Curychu, Mnichova, Paří
že, Solothurnu a z Vídně. Na prvním snímku blahopřeje náčelník Ústře
dí bratr J. Kolínský k vítězství žáku Kadrmasovi z Basileje, druhý zá
běr je z nástupu k vyhlášení výsledků. Podrobnější zprávu přineseme
příště.
Foto St. Hladák

73

ŽIVOTNÍ JUBILEA
KAROL BEDNÁŘ -

85

Dne 1. července dožívá se 85 let bratr Karol Bednář,dlouholetý
vynikající sokolský průkopník a vůdce v Americe, který se od svého
příchodu do Ameriky v r. 1924 významně zasloužil o rozmach sokolské
myšlenky ve Spojených státech.
Bratr Bednář byl dlouholetým náčelníkem Slovenské Tělocvičné Jed
noty Sokol v USA, byl autorem mnoha tělocvičných skladeb, vedl řadu
cvičitelských škol a celostátních sokolských sletů - Slovenského So
kola i Svazu sokolstva v USA, mezi nimi zejména památný slet r. 1939
na Randalls Island v New Yorku, kde za přítomnosti presidenta dr. E.
Beneše byl zahájen druhý čs. odboj v Americe.
Zasloužil se o účinnou propagaci sokolského tělocviku v americ
kých odborných tělocvičných kruzích anglickým překladem Tyršovy sou
stavy. Od r. 1944 byl redaktorem "Slovenského Sokola", týdeníku Slo
venského sokolstva v USA, v němž uveřejnil nesčetný počet článků a
úvah. Ve všech svých funkcích zastával zcela zásadně a nekompromis
ně stanovisko ryze sokolské, československé a demokratické. Od usta
vení Ústředí čs. sokolstva v zahraničí byl jeho upřímným podporovate
lem a spolupracovníkem0
Přejeme mu mnoho dalších let v plné tělesné a duševní svěžesti.

FRANTIŠEK BARTOŠ -

75

Pětasedmdesátku oslavil 21. května výzmaný představitel Sokola v
Kanadě, zasloužilý zakládající člen Sokola Montreal, bratr František
Bartoš.

František Bartoš zahájil sokolskou dráhu jako žák v jednotě Konopisty u Mostu, později v Konobrži, kde byla založena sokolská jed
nota zásluhou jeho otce. Bratr Bartoš byl vynikajícím nářaůovcem a
všestranným sportovcem, několik let byl místonáčelníkem a vedoucím
dorostu, během vojenské presenční služby působil v jednotě Praha-Újezd,
později byl členem jednoty Vemeřice v župě Krušnohorské-Kukanově.
Po komunistickém puči v r. 1948 odešel do exilu, byl členem jed
noty v Bagnoli v Itálii, po emigraci do Kanady stal se zakládajícím
členem jednoty Montreal, v níž zastával mnohé funkce - starosty, místostarosty, místonáčelníka, hospodáře, vzdělavatele, zástupce jedno
ty v župě. V župě Kanadské byl několik let vzdělavatelem; byl rovněž
zakládajícím členem Sokolského údolí v Laurentských horách.
Za jeho dlouholetou záslužnou činnost bylo mu letos uděleno čest
né uznání Sokolské župy Kanadské.
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čestný člen výboru ústředí

BRATR JOSEPH J, HORVÁTH -

75

Začátkem tohoto roku dožil se 75 let
zasloužilý dlouholetý sokolský a národní
pracovník, slovenský vlastenec a upřímný
Čechoslovák, bratr Joseph J. Horváth.
Bratr Horváth, narozen 14. ledna 1908
v Berlíně, vstoupil do Sokola v roce 1921 v
Banské Štiavnici, kde také složil sokolský
slib, byl členem cvičitelského sboru a ab
solvoval v r. 1927 cvičitelský kurs. Za
tuto jednotu se také zúčastnil sletových
závodů v pětiboji VIII. všesokolského sle
tu v Praze r. 1926, umistil se na druhém
miste a získal vavřínový věnec. V r. 1929
přestoupil do sokolské jednoty v Košicích.

Za II. světové války byl jako známý a
neohrožený zastánce československé jedno
ty pronásledován úřady Slovenského státu
a účastnil se činně Slovenského národního
povstání.

Bratr Horváth při proje
vu zahajujícím sletovou
soutěž v odbíjené na V.
Jubilejním sletu čs. so
kolstva v zahraničí ve
Vídni v r. 1982.

Po válce byl zvolen poslancem Čs. národního shromáždění a patřil
v parlamentě k důsledným odpůrcům komunistů. Během své poslanecké
činnosti byl členem Sokola v Praze. Po únorovém komunistickém puči v
Praze 1948, kdy byl na listině nepřátel nového režimu, se mu podařilo
uniknout do Západního Německa, kde ihned pokračoval ve své činnosti
politické a sokolské; byl náčelníkem sokolské jednoty v uprchlickém
táboře v Ludwigsburgu a členem předsednictva župy dr. E. Beneše v exi
lu, kterou zastupoval ve výboru tehdejšího Ústředí čs. sokolstva v
exilu. Při ustavení Ústředí čs. sokolstva v zahraničí byl zvolen čle
nem výboru a ve výboru Ústředí již od té doby zůstal; v letech 1959
až 1964 byl matrikářem Ústředí, od r. 1976 byl místostarostou Ústředí.
Bratr Horváth rovněž působil a dosud působí v Radě svobodného Če
skoslovenska, v Stálej konferencii slovenských demokratických exulantov a v řadě dalšich spolků a organizací.

Výbor Ústředí čs„ sokolstva v zahraničí na své jarní schůzi t.r.
v Paříži zvolil bratra Horvátha čestným členem výboru Ústředí v uzná
ní jeho dlouholeté záslužné sokolské činnosti a jeho zásluh o česko
slovenskou jednotu. Bratr Horváth je čtvrtým čestným členem výboru
Ústředí; dalšími členy jsou: bývalý starosta Ústředí bratr dr. Anto
nín Hřebík, bývalá místostarostka a náčelnice Ústředí sestra Marie
Provazníkovi a bývalá jednatelka Ústředí sestra Jarmila Uhlířová.
Do mnoha dalších let přejeme bratru Horváthovi stálé pevné zdraví!
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OHLASY A NÁZORY
Co soudíš, milý čtenáři, o těchto osobních názorech?
ještě

k

"Únorovému zamyšleni"

Článek bratra Vrcovského v únorovém čísle vyvolal větší odezvu,
což bylo jistě úmyslem autora a stal se také předmětem úvah v jiných
časopisech.
Článek položil několik otázek, jejichž zodpověděné od za
svěcených osob by bylo nejen zajímavé, ale také potřebné.

Vítáme proto, ze můžeme uveřejnit alespoň stručné vylíčení teh
dejších poměrů sestry Marie Provazníkové, posledně svobodně zvolené
náčelnice ČOS, která do této nejvyssí funkce byla zvolena na jaře r.
1931, tedy ještě za starostenství velkého sokolského vůdce, pobočníka
a následovníka Tyrše,dr„ Josefa Saheinera.
V této funkci zůstala až
do srpna 1948, kdy vedla družstvo zen ČOS na Olympijské hry v Londýně
a odtud se již do Československa nevrátila. Je tedy osobou nejvýše
povolanou a plně zasvěcenou, aby se k věci mohla vyjádřit. Její člá
nek alespoň poněkud vysvětluje tehdejší události a okolnosti i ovzdu
ší v němž k nim došlo.
V průvodním dopise sestra Provazníková vysvět
luje, že až dosud osobní útoky předem zaujatých kritiků ignorovala;
teprve útok mnichovské Národní politiky v souvislosti se sletem ve
Vídni ji přesvědčil, že se nejedná o její osobu, ale o dobré jméno So
kola a proto považuje za povinnost uvést několik slov v odpověd na
článek bratra Vrcovského.

Je zajímavé, že kritikové sokolského postupu v únoru 1948 zcela
přehlíží skutečnou tehdejší situaci. Jestliže se komunistům podařilo
ovládnout policii a zajistit armádu a jestliže se jim podařilo záku
lisním terorem a lživou, až dosud neznámou bezcharakterní taktikou
oklamat a udržet v nezodpovědné dřímotě vedení v ostatních politických
stranách, včetně jejich zástupců ve vládě - nemluvě o naprosté nein
formovanosti veřejnosti, je možné svalovat vinu na jednu národní ci
vilní organizaci, při čemž je známo, jak sestra Provazníková správně
poznamenává, že Sokol nebyl organizací militaristickou? Selhalo veš
keré zodpovědné vedení a to nejen politické, ale i armádní. Pravda studenti v Praze se pokusili o demonstraci, ale s jakým výsledkem?
Pozdější sokolský sletový průvod byl demonstrací daleko větší a přes
to neuspěl - bez krveprolití a s holými rukama proti tehdejší vládní
moci, která dokázala v únorových dnech izolovat a fakticky internovat
i presidenta Republiky. Musíme si snad přiznat, že i kdyby tehdejší
vedení sestávalo ze sarných Scheinerů a Vaničku a dokonce i Tyršů - vý
sledek za takových okolností by nebýval byl jiný.
Tyto úvodní poznámky k článku sestry Provazníkové nejsou výtkou
úvahy bratra Vrcovského; jeho článek rozhodně nepovažujeme za negativ
ní kritiku nebo dokonce útok na Sokol, ale za jasně kladené a bolest
né otázky týkající se nás všech, na něž se nám stále nedostává odpo
vědi.
Dočkáme se objektivního úsudku, který by plně odpovídal tehdejší
situaci a vyvaroval se při tom stranické nebo osobní zaujatosti a de
magogie ?
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POSLEDNÍ DNOVÉ SOKOLSTVA V ČESKOSLOVENSKU
Marie Provazníková

Není možné hovořit o událostech poúnorových, bez předchozího se
známení se situací roku 1945. V celém předválečném Československu ne
bylo organizace ideově a vlastenecky tak zaměřené jako bylo sokolstvo.
Jsme si vědomi, že vstupem do Sokola nestal se jednotlivec hned dobrým
sokolem, měli jsme však silné jádro nadšených a spolehlivých vzděla
vatelů a cvičitelů kteří Tyršův odkaz brali vážně, čehož výsledkem
byla nejen vysoká zásluha na programu národního zdraví ale i vysoké
ocenění mezinárodního světa, pokud se týče inteligence a kulturní vy
spělosti čsl. národa, prostřednictvím všesokolských sletů. Ústřední
výbory Československé obce sokolské, at už samotné předsednictvo, náčelnictva a vzdělávací sbor, byly koncentráty těch nejkvalitnějších
sokolských osobností a plně odpovídajících morálním, technickým a ná
rodním požadavkům Tyršových ideálů. Je na místě podotknout, že jsme
nebyli organizace militaristická.
Bohužel konec války v květnu 1945 postavil sokolskou organizaci
před tragickou skutečnost. Nejen, že za války byla sokolská činnost
nacisty zastavena a veškerý majetek zabaven ale naši nej lepší a nej
schopnější vedoucí pozatýkáni a popravováni.

Obnovování Československé obce sokolské v r. 1945 za tohoto sta
vu bylo opravdu problematické a to nejen nedostatečným výběrem kvalit
ních jednotlivců z řad zdecimovaného původního vedení ale ihned z po
čátku brzděno komunistickými zásahy a to nejen z věnčí ale i z vnitř
ku. Záhy jsme poznali, že zatím co poctiví národovci se soustřeůovali na porážku nacismu, komunisté už během války (a je možné i před
válkou) měli už své připravené instrukce jak okamžitě pronikat do po
litického vedení ale i do důležitých organizací0 Sokol byl jejich
významným terčem.
Máme doklady a svědectví, že už v koncentračních táborech existo
valy komunistické organizace, které rozhodovaly o tom, kdo se domů ne
smí vrátit. Nemůžeme proto vyloučit možnost, že sokolští pracovníci
byli jedni z těch, kteří se domů vracet nesměli a že to nebylo proto
vždy jen z rozhodnutí německého vedení.
V Praze v ten čas byl pouze bratr Hřebík ve funkci třetího náměst
ka starosty. Pokoušel se ihned svolat členy bývalého předsednictva,
pokud byli dosažitelní„ Bratr Truhlář, jako za války dosazený staro
sta se teprve vracel z koncentračního tábora někde v Německu, Náčelnictvo mužů ztratilo popravami více než polovinu členů. Zůstal jen
druhý místonáčelník bratr Kavalír, který bohužel i při svém poctivém
sokolském zaměření, nebyl osobou vyzařujícím sílu a rozhodnost v tak
těžkých dobách. Stejné to bylo i v předsednictvu. Osobnosti jako:
Pechlát, Benda, Keller, Pelikán, Pecháček, Dosoudil, Štrunc, Bukovský
atd. nebylo možné nahradit.
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Největší překážkou plné obnovy sokolské bylo úsilí komunistů o
úplné sjednocení tělesné výchovy. Patrně to bylo už následkem urči
tého jednání dr. Beneše se Stalinem o podmínkách návratu londýnské
vlády.

Den po příjezdu presidenta Beneše mi telefonoval kancléř Smutný,
že má pro mně vzkaz presidenta Beneše a žádal mne o návštěvu v jeho
hotelu. President mně vyřizoval, že se marně bránil Stalinovu poža
davku sjednotnit všechnu tělesnou výchovu a sport„ Na konec ustoupil
nátlaku pod podmínkou, že sjednocení bude dobrovolné se zachováním
jména Sokol a sokolské ideje. Žádal, abychom trvali na těchto podmín
kách a upozornil, že komunisté budou vyžadovat funkce s možností roz
hodovat „
Sjednocení tělovýchovy bylo tedy včleněno do košické ústavy a
COS musela zahájit jednání s jednotlivými svazy tělocvičnými a sportovními„ Celá tíha nekonečných schůzí ležela na mně. Starosta a ná
čelník (dr. Kavalír) se jednání příliš nezúčastňovali. Na štěstí tr
vala jsem na podmínkách presidenta Beneše: dobrovolný vstup do Soko
la pod jeho jménem a ideou. Díky této podmínce jednání nevedlokžád
nému konci. Některé svazy odmítly dobrovolný vstup do Sokola.
V prosinci COS oznámila, že jednání ztroskotalo a že v důsledku
toho obnovuje svoji organizaci a činnost. V prosincové schůzi byli
zvoleni činovníci kteří přežili. Za popravené, přežívající místosta
rosta a místonáčelník (dr. Hřebík a dr. Kavalír). Bylo současně ozná
meno rozhodnutí konati XI. všesokolský slet v r. 1948. V té době při
jetí poslaneckého mandátu starostou dr. Hřebíkem nebylo v souladu s
míněním převážné většiny tehdejšího předsednictva.

Nové vedení sokolstva skutečně nebylo, a za stávajících okolnos
tí ani nemohlo být očekáváno, že může být, na úrovni vedení předváleč
ného. V těchto těžkých dobách byli bychom potřebovali typů Scheinerů
a Vaníčků. Osvědčení pracovníci byli většinou mrtví. Už tehdy jsme
poznávali, že někteří ze zbylých členů náčelnictva měli sklony ku ko
laboraci s komunisty. Byl to v první řadě dr. Bláha, PennigeraSterc
a i takoví, kteří naivně věřili, že se s komunisty dá rozumně hovořit
a dělat kompromis (Klinger a Kavalír). Do předsednictva a výboru při
šli noví lidé, které jsme ještě neznali, ani co do charakteru, ani co
do schopností. Možnost výběru byla omezena jen na Prahu a blízké oko
lí a nebylo možné docílit od komunistických ministerstev přeložení do
Prahy těch, které si sokolové sami zvolili.
Dozvěděli jsme se, že komunistická strana dala svým členům výz
vu, aby vstupovali do Sokola a přijímali funkce. V jednotách se brá
nili využíváním čekacích lhůt při přijímání nových členů, ale v pová
lečném názorovém chaosu, kdy mnoho lidí následkem Mnichova bylo hodně
protizápadně zaujato, bylo takřka nemožné všemu a všude zabránit.

Přípravy ku XI. sletu probíhaly v celém národě velmi nadšeně.
Oficielní zahájení sletu se konalo v Tatrách zimními sletovými hrami
za přítomnosti většiny členů předsednictva i náčelnictva, poněvadž už
samo uskutečnění samostatného sokolského sletu bylo považováno větši
nou národa za úspěšnou výhru nad komunistickým tak zvaným sjednocením
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tělovýchovy. Bohužel, právě uprostřed slavnostního průběhu sletových
zimních závodů, rozvíjela se v Praze politická kříse.
Když v průběhu závodů rozhlasové zprávy hlásily, že situace v
Praze se vyvíjí v nebezpečné napětí, ujištoval starosta bratr dr.Hře
bík znervóznělé přítomné, že právě hovořil s Bratislavou a byl ujiš
těn, že vláda má situaci pevně v rukou a že není žádné nebezpečí. Po
slední závod ale končil u hotelu, ze kterého bylo otevřenými okny sly
šet přímé vysílání ze Staroměstského náměstí. Ihned po skončení zá
vodu jsme pakovali a všichni odjeli večerním rychlíkem domů. Byli
jsme všichni tak rozrušeni, že nikdo nemohl ani dřímat.
Přijeli jsme do Prahy ráno, převlékli a spěchali do Tyršova domu.
Tam tajemník hlásil, že mu byl doručen dopis, ve kterém je předsed
nictvo ČOS žádáno, aby poslalo své delegáty do schůze předsednictva
Národní fronty. Československá obec sokolská nebyla členem Národní
fronty a nikdy o tom ani neuvažovala, věrna staré sokolské zásadě ne
zasahovat do politiky. Sokol měl být podle Tyrše nezávislý na vlá
dách. Dohodli jsme se, kdo jsme byli přítomni, svolat schůzi před
sednictva na týž den večer a to třeba i bez starosty, který měl prud
ký zánět okostice.

Schůze se sešla až v úterý ráno, na které už byl přítomen i sta
rosta. Po dlouhé a rozčilené debatě, ve které proti vstupu do Národ
ní fronty mluvil hlavně dr. šíp z Plzně a já, usneseno zítra ráno ve středu - vyslat deputaci k presidentovi a nabídnout mu pomoc. V
důvěrné schůzi jsem žádala, aby v delegaci nebyl náčelník, který je
příliš měkký a proto nespolehlivý. Protože náčelník i náčelnice byli
členy užšího výboru, v zájmu snazšího rozhodnutí, jsem byla ochotna
se vzdát účasti v delegaci. Návrh byl přijat bez protestu náčelníka.

Ve středu večer byla pravidelná schůze předsednictva ve které
bratr starosta referoval, že deputace nebyla k presidentovi připuš
těna a komunikovala s nim jen prostřednictvím kancléře Smutného. Pre
sident zřejmě byl izolován. V téže schůzi bylo oznámeno, že president
přijal resignaci demokratických členů vlády a pověřil sestavením vlá
dy Klementa Gottwalda. Po této schůzi jsem prohlásila členkám náčel
nictva, které na mně čekaly, že je to konec Sokola a že jsem rozhod
nuta resignovat. Sestry mně prosily abych je neopouštěla. Na konec
jsem slibila, že zůstanu a rozhodnu se definitivně až uvidim,' je-li
vývoj tak zlý, jak se mi jevil.
Ve čtvrtek jsem ráno jela do Krkonoš dokončit přípravy na zimní
sletové hry dorostu. V pátek za mnou přijely členky zimního odboru
od kterých jsem se dozvěděla, že se utvořil akční výbor, který sesa
dil starostu, náčelníka a řadu členů předsednictva a dosadil za ně
komunisty z nichž mnozí nikdy nebyli sokoly. Řekly mi také, že jsem
byla na listině těch, kteří měli být vyloučeni ale upustili od toho,
když někdo řekl, že nebudu-li náčelnicí - nebude slet.

Znovu byly dlouhé a těžké debaty a úvahy. Mezi těmi kdo byli
pro pokračování Sokola i ve změněných poměrech, byli většinou oddaní
zasloužilí sokolové, přesvědčení demokraté. Nechtěli připustit, aby
předsednictvo hromadným odchodem samo zabilo sokolskou organizaci.
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Věděli, že členstvo je velkou většinou demokratické a proti diktatuře.

První čin nové vlády byl zákon o sjednocení tělesné výchovy a
sportu. Až do té doby bylo sjednocení mařeno trváním na požadavku do
brovolného vstupu do Sokola i s jeho ideou, jak si to vyhradil presi
dent Beneš v Moskvě. Akční výbory byly zřizovány ve všech sokolských
jednotách a župách s pravomocí měnit usnesení demokraticky volených
orgánů. Náčelnictvu žen nařídil akční výbor přijmout za členky komu
nistky podle přiloženého seznamu.
Pro nás sokoly, bylo nutno se rozhodnout má-li slet být uskuteč
něn nebo ne. Mezi členstvem se šířilo hnutí zmařit slet absencí. Uva
žovali jsme o tom v soukromých kroužcích. Věděli jsme, že komunistům
záleží na sletu, aby ukázali světu, že národ souhlasí se změnou. Přes
to obě náčelnictva přijala názor, že zmar sletu by byl těžkým trauma
tem pro celý národ. Vzhledem ku překonání války, ještě žádný slet ne
byl tak vytoužen a uskutečňován s takovými obětmi jako tento. Věděla
jsem, že slet bude rozloučením národa se Sokolem. At slet ukáže co
Sokol chtěl a at zůstane ve vzpomínkách účastníků i diváků v plné
kráse.

Ihned v době po převratu bylo mezi členstvem velmi rozjitřeně de
batováno zda na slet do Prahy jet a nebo zůstat doma. Hodně jich oprav
du účast odřeklo ale přece jen převládnul názor, že "sokolové si slet
připravili a sokolové si slet provedou". Zajímavý byl výrok bývalého
náčelníka III. kraje D.T.J. v Plzni, v té době již zarputilý komunis
ta a z rozkazu strany už i členem Sokola, že: "At se nikdo nemýlí, že
by slet mohl být bojkotován - my ten slet uděláme i bez sokolů!" Uvě
domili jsme si jasně, že by byli schopni zaplnit sletiště armádou, improvisovaným vystoupením škol, závodních milicí a i v placené pracov
ní době nacvičeným dělnictvem a to všecko pod použitím sokolského jmé
na. Tomu jsme nemohli nechat dopustit!
Akční výbor také uložil vzdělavatelům, aby agitovali pro účast
na volbách a pro volbu jednotné kandidátky. Dostali jsme zprávu, že
někteří to skutečně dělali. Uplatňoval se v tom osobně dr. Klinger,
který jezdil po veřejných cvičeních jednot a v tomto smyslu dělal
přednášky. Bylo mu na mnoha místech prudce odporováno. Nikdy se
předtím nestalo, aby byla veřejně projevena nekázeň představiteli z
ústředí. K tomu jsme také nemohli mlčet.

Svolala jsem neformální poradu sokolských členů předsednictva,
kteří nebyli dosud funkcí zbaveni, na které jsme se usnesli, na schů
zi výboru ČOS předložit návrh na zrušení sokolských akčních výborů.
Návrh byl přijat - výbor byl ještě sokolský. Nově dosazení členové
předsednictva tvořili ještě malou menšinu, ale to na věci nic nezmě
nilo. 0 tom, co my jsme rozhodovali, se do tisku stejně nikdy nic ne
dostalo.

Hned druhý den nás přišel ministr Čepička vypeskovat jako nepo
slušné žáčky. Prohlásil, že dá do novin prohlášení právě opačné.Pro
hlásila jsem, že v tom případě musí zbytek předsednictva resignovat,
protože nemůžeme být zodpovědni za to co se děje. Snad to účinkova
lo. Čepička hrozbu neuskutečnil (bylo to v pokročilém času před sle
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tem). Hned na to ale utvořil při Národní frontě t.zv. Sokolskou komi
si, která měla dozírat na předsednictvo a obě náčelnictva ČOS. Do so
kolského věstníku se dávala prohlášení a články které byly v naprostém
rozporu s našimi zásadními usneseními a nejhorší na tom bylo, že pod
to dávali podpisy těch, kteří by to nikdy nenapsali a s tím naprosto
nesouhlasili.
V posledních měsících jsem už vůbec nečetla noviny. Byly jsme
plně zatíženy v technických výborech. Nebrala jsem na vědomí zda ně
jaký akční výbor existoval. Nikdy jsem nedostala nějaké pozvání do
schůze jakéhokoliv akčního výboru a žádné takové schůzi jsem nebyla
přítomna. Strana mně mohla jen veřejně ignorovat. Připouštím, že
jsem měla pro ně určitou důležitost a věděli na čem se mnou jsou. Pro
mně slet byl tou nejdůležitější záležitostí.

V první sletový den žactva skupina žákyň skončila vystoupení vo
láním: "At žije president Beneš". Strana i vláda mně činila zodpověd
nou. Policie mně vyslýchala do jedné hodiny v noci. Od té chvíle
jsem byla pod stálým dozorem policie. Stáli za mnou na náčelnickém
můstku, v noci seděl jeden z nich u dveří mého bytu a jiný mi byl v
patách na každém kroku0

Za největšího vypětí našich sil během sletu svolával ministr Če
pička schůze Sokolské komise při Národní frontě s presidiem ČOS, aby
zastavil protikomunistické demonstrace, které se přenesly do ulic.
Vyvrcholily při sletovém průvodu, jehož cesta byla lemována komunisty
s falešnými páskami pořadatelů. Řev amplionů měl přehlušit hlas prů
vodu a diváků, ale nedokázal to. Hned po průvodu, jak se blížil ko
nec sletu, zesílila Čepičkova akce. Viděli jsme, že několik takových
falešných pořadatelů ve shluku při průvodu dostalo od diváků i namlá
ceno, ale bylo tam i mnoho agentů s fotoaparáty, kteří brali obrázky
bratří v průvodu. Tyto obrázky s domovenkami na krojích byly pozdě
ji rozesílány místním národním výborům ku zjištění z čeho pak později
po sletu nastalo velké zatýkání.
V první posletové schůzi žádal Čepička přítomné členy presidia
ČOS o jejich odsouzení sletových demonstrací. Trapná situace pro
nás. Na mně se obrátil naposled. Prohlásila jsem, že sletové demon
strace zavinila státní policie sama. Co se stalo? Někdo řekl dětem,
že president Beneš je na tribuně a děti volaly "At žije president Be
neš" - v tom nebylo nic špatného. Beneš má od nynější vlády doživot
ní titul presidenta za zásluhy o republiku. Kdyby byl přítomen, byli
bychom volali všichni. Řekla jsem dětem, že president Beneš není na
sletišti a volání děvčat přestalo. Tím to mohlo skončit. Ale tajná
policie prošpikovala sletiště i šatny žen s pořadateli s falešnými
páskami - "To není pravda", přerušil mně policejní ředitel Hora; od
pověděla jsem: "Jednoho jsem sama vykázala ze seřadiště" - "To nebyl
náš člověk" - "Ukázal mi odznak" - řekl: "Ten byl falešný". Řekla
jsem: "Jak mohou pobíhat lidé s falešnými odznaky bez Vašeho vědomí?"
Tady se do toho konečně vložil dr0 Bláha, který se snažil mezi námi
spolužít a měl důvěru komunistů, prohlášením, že falešné pásky skuteč
ně existovaly.

Na této schůzi byla vytvořena komise k sepsání prohlášení před
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sednictva ČOS a předložila koncept pro sokoly nepřijatelný. Obsahoval
paušální odsouzení demonstrací a seznam bratří a sester, kteří demons
trace podněcovali a žádal pro ně přísné tresty. V seznamu byla jména
bratří, kteří na sletu vůbec nebyli a jméno jedné z náčelnic, která z
obavy o mou bezpečnost žádala sestry, aby v průvodu mlčely. Návrh
jsme odmítli, načež bratr Bláha nám prozradil, že stejně takové pro
hlášení už je v rotačkách pro zítřejší noviny, ve formě právě tak, jak
je máme před sebou i s našimi podpisy. Členové předsednictva na to
odpověděli hromadnou resignací. Resignace byla odmítnuta, ale bratři
a sestry v zápětí resignovali stejně jednotlivě.

Večer před mým odletem s družstvem žen na mezinárodní závody v
Londýně a schůzi Kongresu, jemuž jsem měla předsedat, byla schůze So
kolské komise při Národní frontě, ve které jsem byla prohlášena nepří
telem číslo jedna.

Další už by mohlo býti známo. Následovaly protestní resoluce jed
notlivých žup proti vylučování zasloužilých sokolů lidmi, kteří nikdy
sokoly nebyli, ba naopak proti Sokolu vždy vystupovali. Bohužel, že
tyto resoluce adresované ČOS docházely už do rukou komunistických oku
pantů Tyršova domu a měly jen za následek zavírání župních kanceláří
a další persekuci a vylučování jednotlivců.

Tak bylo zlikvidováno národní hnutí, zrozené původně pro osvobo
zení národa a nerozlučně spojené s ideou Československa.
Dokud nebude nezávislého Sokola - nebude ani nezávislého Česko
slovenska.

JUBILEJNÍ TYRŠŮV SRAZ V OETZU
Letošní, desátý jubilejní sraz evropského sokolstva v Oetzu, pořá
daný jednotou Mnichov, utrpěl nezvyklým a necekaným počasím, neboi v
dnech jeho tradičního konání, o svatodušních svátcích, se chumelilo ja
ko o vánocích. Nálada asi 250 účastníků byla přesto výborná.
V sobotu odpoledne byl zahájen turnaj v odbíjené za účasti osmi
družstev mužů a pěti družstev žen a turnaj v nohejbalu. Na náměstí
před hostincem "Piburg" zatančila taneční skupina Sokola Curych, vede
na bratrem Petrem Horvathem, nově nacvičené národní tance a krásné ná
rodní kroje tančících byly předmětem obdivu přítomných cizích turistů.
Po táboráku večer byli účastníci pro zhoršující se počasí nuceni ode
brat se do vinného sklepa, kde ještě dlouho do noci seděli za zpěvu ná
rodních písní v doprovodu harmoniky a houslí.
V neděli ani prudký dest neodradil několik vytrvalých atletů a 8
mužů a 4 ženy dokončilo tradiční běh kolem Piburského jezera; ostatní,
vyzbrojeni deštníky, se vydali na plánovaný výlet k vodopádům.
V pon
dělí se mnozí zúčastnili slavnostní mse, kde místní farář připomněl ně
kolik podrobností z pobytu dr. Tyrše v Oetzu těsně před jeho smrtí, od
níž letos v srpnu uplyne již 99 let. Kolem 170 účastníků se seslo k zá
věrečnému aktu u pamětní Tyršovy desky, kde byly položeny kytice a vy
slechnuty projevy pana faráře a vzdělavatele Ústředí bratra R. Pialy.

82

Z ÚSTŘEDÍ
JARNÍ ZASEDACÍ ÚSTŘEDÍ V PARÍŽI

Ve dnech 22. až 25. dubna 1983 konalo se v Paříži jarní zasedání
flstředí československého sokolstva v zahraničí, jehož se zúčastnili
činovníci flstředí a zástupci sokolských žup z Anglie, Austrálie, Fran
cie, Kanady, Německé spolkové republiky, Rakouska, Spojených států a
Švýcarska. Obsažný pořad jednání, jemuž předsedal starosta flstředí
bratr Jan Waldauf z Toronta, byl zahájen v pátek 22. dubna schůzí před
sednictva flstředí. V sobotu se celý den konala schůze výboru flstředí,
jež pokračovala v neděli dopoledne, odpoledne byly promítnuty ukázky
sletového filmu. Jarní jednání bylo ukončeno v pondělí 25. dubna, kdy
se konala schůze nově zvoleného předsednictva flstředí.
schůze předsednictva ústředí

Schůze se konala v zasedací místnosti střediska "Centre Sěvres".
Přítomni byli sestra a bratři: Rudolf Fiala, Václav Haramul, Joseph J.
Horváth, Josef Kolínský, Jiří Lisner, Ludvík Musil, Josef Paul, Gisela
Sionová, Vladimír F. Svoboda, Jan Waldauf. Omluveni: bratři Jose Benko, Zdeněk M. Dobrovolný, Miroslav Doležal, Jaroslav Hanuš, Otto Steh
lík, Stanislav Žmola. Hosté: bratři Jindřich Chaloupek, František
Fiedler, Karel Staller.
Schůzi zahájil a řídil bratr starosta Waldauf, zapisovatelem byl
zvolen bratr Rudolf Fiala. Zápis minulé, listopadové schůze předsed
nictva byl schválen. Projednány a schváleny obsažné zprávy činovníků
flstředí - jednatele br. Z.M. Dobrovolného, náčelníka br. L. Musila,
náčelnice sestry G. Sionové, vzdělavatele br. R. Fialy, administrátora
br. 0. Stehlíka, matrikáře br. V. Haramula, redaktora a starosty br. J.
Waldaufa.

Schválena zpráva předsednictva pro nadcházející schůzi výboru, za
přímého člena flstředí byl přijat bratr Jaroslav Hanuš a závěrečná část
schůze byla věnována podrobnému projednání návrhů a námětů pro další
činnost a přípravě následující volební schůze výboru flstředí.
VOLEBNÍ SCHŮZE VÝBOR ÚSTŘEDÍ
Dvoudenní zasedání nej vyššího orgánu flstředí, jeho výboru, se ko
nalo rovněž ve středisku "Centre Sěvres".

Přítomni - členové výboru flstředí, sestry a bratři: Jindřich CHA
LOUPEK z Paříže, Rudolf FIALA z Curychu, Vlasta FRflHBAUEROVÁ z Vídně,
Václav HARAltUL z Melbourne, Joseph J. HORVÁTH z Patersonu, USA, Fran
tišek KALOUSEK z Vídně, Josef KOLÍNSKÝ ze Solothumu, Jiří LISNER z
Vídně, Ludvík MUSIL z Vídně, Rudolf NEMECEK z Badenu, Josef PAUL z Mni
chova, Robert RADA z Paříže, Gisela SIONOVÁ z Vídně, Vladimír F. SVO
BODA z Curychu, Rudolf VESELÝ z Curychu, Jan WALDAUF z Toronta a Karel
STALLER, náhradník, v zastoupení bratra V. Vološčáka z Londýna.
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Dále bylo přítomno 20 hostů, příslušníků většiny evropských jed
not, jakož i dva zástupci Jugoslávského Sokola ve svobodném světě,
bratři France VADNAL, hlavní tajemník a Nikola DAŠKEVIČ, náčelník Ju
goslávského Sokola.
Zapisovatelkou schůze byla zvolena sestra L. Krakovičová z Vídně.
Zdravici hostitelské jednoty přednesl bratr František Fiedler, staros
ta Sokola Pařížského, který srdečně uvítal hosty z tří světadílů, vzpo
mněl sokolských sletů, které byly skutečnými olympiádami amatérů na
rozdíl od novodobých her, jež s myšlenkou olympijskou mají společné
již jen jméno. Poukázal také na význam sletu v Paříži v r. 1954, je
hož se mnozí z přítomných tehdy zúčastnili a přál jednání zdar.
Bratr starosta Waldauf, který jednání řídil, vyslovil potěšení
nad konáním schůze v Paříži, kde Sokol má tak bohatou a slavnou tradi
ci a působí úspěšně již 91 let -od roku 1892 a zasloužil se podstatně
o úspěch odbojových akcí za I„ i II. světové války. Byla to také prv
ní schůze flstředí v sídle jednoty župy Západoevropské - z dosavadních
68. schůzí výboru konaných od ustavení flstředí v r. 1951, konalo se 49
schůzí ve Spojených státech (44 v New Yorku, 4 v Chicagu, 1 ve Washing
tone) , 7 ve Vídni, 6 v Kanadě (3 v Montreale, 3, v Torontě) a 4 ve Švý
carsku - vesměs v Curychu. Dvě schůze byly jednáním písemným.
Bylo vzpomenuto sokolských sester a bratří v zahraničí i ve vlas
ti, kteří v uplynulém období navždy opustili sokolské řady a o jejichž
úmrtí byla flstředí podána zpráva. Byli to v Brazílii sestra Marta Her
manová; ve Francii sestra J. Leipoldová a bratři L.J. Lipský a J. Dvo
řáček; v Kanadě sestra Marie Hásková, bratři Karel Cvachovec, Jan
Červeňák a Josef Loska; v Rakousku sestra Věra Dobešová; ve Švýcars
ku sestra Anna Hoeltschi a bratr Ladislav Husák; ve Spojených státech
sestry Milada Ferjenčiková, Milada Prchalová, bratři Karel Finek, Alois
Lysý; v Československu bratr František Jiroušek. Jejich záslužná čin
nost pro Sokol a národ byla vděčně uctěna.

Sčitateli hlasů pro volby flstředí byli zvoleni bratři Jiří Lisner
za župu Vídeňskou, Rudolf Němeček za župu Švýcarskou a Karel Staller
za župu Západoevropskou.

Podána zpráva o výsledku voleb zástupců žup do výboru flstředí, jež
byly provedeny na podzim minulého roku, v nichž župy na základě počtu
členů v župě sdružených zvolily jim příslušící počet zástupců, kteří,
pokud byli přítomni, byli na schůzi představeni.
Schváleny zápisy dvou minulých schůzí výboru, konaných 24. a 25.
dubna a během sletu, 1. července, vždy ve Vídni.
Ve smyslu předešlého usnesení výboru a na základě vyjádření župy
Západoevropské a doporučení předsednictva, byla jednota Delft vHolandsku pro naprostou nečinnost škrtnuta z členského seznamu jednot flstře
dí čs. sokolstva v zahraničí.

Projednány a schváleny obšírné zprávy o činnosti dosavadního před
sednictva, cvičitelských sborů mužů a žen a sboru vzdělávacího. Vše
chny svědčily o vzestupné činnosti všech organizačních složek flstředí.
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Na návrh předsednictva projevil výbor Ústředi zvláštní uznání
dvojici dlouholetých zasloužilých sokolských činovníků:

Nejvyšší sokolské vyznamenání, "Čestné uznání Ústředí", bylo udě
leno bratru Leoši Milečovi, čestnému starostovi Sokola Pařížského a
bývalému místostarostovi Sokolské župy Zahraniční ČOS.
Dosavadní místostarosta Ústředí bratr Joseph J. Horváth byl za
svou dlouholetou činnost, zejména také ve výboru Ústředí, jehož je ne
přetržitě členem od jeho ustavení v r. 1951, jakož za své zásluhy o
československou jednotu zvolen čestným členem výboru Ústředí.

Podána konečná zpráva V.-Jubilejního sletu ve Vídni. Výbor vzal
s uspokojením na vědomí, že vzdor přímo katastrofálnímu počasí na hlav
ním sletovém dnu, jež odradilo značný počet diváků, skončil slet se
všemi jeho podniky úspěšně i po stránce finanční. Velikost sletového
podniku byla zřejmá ze skutečnosti, že konečný sletový rozpočet obná
šel 1,600,000 rakouských šilinků, tedy na 100,000 amerických dolarů;
zásluhou dobrého hospodaření sletového výboru a štědrostí darů na sle
tový fond, podařilo se vykázat sletový zisk přesahující 11,000 dolarů.
Na základě zprávy a doporučení hospodářských a účetních dozorců
byla schválena finanční zpráva Ústředí za rok 1982 a předsednictvo
Ústředí bylo zproštěno další odpovědnosti udělením absolutoria.

Stěžejním bodem jednání schůze byly volby nového předsednictva
Ústředí na čtyřleté období 1983-1986. Volby byly provedeny hlasovací
mi lístky, při čemž členové, jimž pro velkou vzdálenost nebyla možná
účast na schůzi, zaslali své hlasovací lístky přímo do místa konání
schůze, jednateli Sokola Pařížského bratru M. Špoutilovi.

Nové předsednictvo bylo zvoleno takto: starosta br. J. Waldauf,
I. místostarosta br. V.F. Svoboda, II. místostarosta br. M. Doležal,
náčelník br. J. Kolínský, náčelnice sestra D. Bergová, vzdělavatel br.
R. Fiala, jednatel br. Z.M. Dobrovolný, pokladník br. Z. Mimra, matri
kář br. V. Haramul. Těchto 9 členů předsednictva tvoří nový výbor
Ústředí společně s 21 zástupci žup, kteří byli župami zvoleni na pod
zim minulého roku. Jsou to - v župě Australské: bratři F. Čtvrtečka,
J. Jelínek, K. Jeníček, 0. Mařík, J. Schoenpflug, v župě Kanadské: se
stra A. Janoušová a bratři J. Benko, A. Fogl, J. Kořistka, v župě Švý
carské bratři S. Hladík, R. Němeček, R. Veselý, v župě Vídeňské: ses
try V. Frůhbauerová, A. Kofroňová, bratři V. Kadlec, F. Kalousek, L.
Musil, v župě Západoevropské: bratři J. Chaloupek, J. Paul, R. Rada a
V. Vološčák.
Schůze výboru zvolila rovněž hospodářské a účetní dozorce, bratry
J. Janků a J. Trávnička a rozhodčí sbor - sestry a bratry: K. Bartůňka, F. Císlera, V. Fruhbauerovou, F. Kalouska, L. Musila, G. Sionovou,
R. Soukupovou (všichni z Vídně), A. Brichtu, L. Březného, J. Jelínka,
L. Maříkovou, A. Nypl-Newmana (všichni ze Sydney).

V rozsáhlé rozpravě byl zhodnocen slet ve Vídni, při čemž přípra
va i vlastní průběh všech sletových podniků byly podrobeny kritickému
rozboru, jehož účelem bylo získání cenných poznatků pro pořadatele pří
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štího sletu. Rozpravy se zúčastnili všichni přítomní a mnozí členové
zaslali k rozpravě přopomínky písemné.

V průběhu dalšího jednání schůze bylo projednáno a usnesenom.j.:
Příští, VI. slet Čs. sokolstva v zahraničí bude uspořádán v roce
1986 a to bu3 v Paříži nebo ve Švýcarsku; konečné rozhodnutí o místu
konání bude učiněno koncem června t.r. na základě oznámení Sokola Pa
řížského a župy Švýcarské o

Župám a jednotám se ukládá konání valných hromad v období urče
ném stanovami, t.j. do konce měsíce února u jednot a do konce měsíce
dubna u žup.
Hlášení o činnosti jednot a žup budou požadována dvakrát do ro
ka a to do 20. září za období od 1. ledna do konce srpna a do 20.led
na za období od 1. září do konce prosince každého roku.

Sté výročí úmrtí zakladatele Sokola dr. Miroslava Tyrše bude
vzpomenuto v srpnu 1984 v místě jeho skonu, v Oetzu v tyrolských Al
pách, kde bude uspořádáno několikadenní pracovní symposium v němž bu
de zhodnocen význam dr„ M. Tyrše na všech úsecích jeho životního dí
la a význam jeho myšlenkového odkazu v dnešní době. Po ukončení sym
posia bude se konat schůze výboru flstředí.
Schváleny členské příspěvky flstředí, jež zůstávají v dosavadní
výši, t.j. $ 2.00 za člena, při čemž $ 1.00 je určen pro fond škol
flstředí.
Na XIX. sletu Slovenského sokolstva, jenž se bude konat koncem
června v Pittsburghu v USA, bude Čs. sokolstva v zahraničí zastoupeno
cvičenci župy Kanadské z Montrealu a Toronta.
Podrobně byl projednán a schválen rozpočet flstředí na čtyřleté
období 1983-1986.

Zástupci župy Švýcarské referovali o nutnosti předložení překla
du župních stanov švýcarským úřadům. Zásadou při tom je, že doslovně
přeložené stanovy se předloží k schválení příslušným úřadům. V přípa
dě, že úřady nařídí změny nebo odchylky, bez nichž by stanovy nemohly
být úřady schváleny, musí je župa (nebo jednota) přijmout; je však
povinna o těchto změnách ihned uvědomit flstředí a zaslat kopii takto
upravených stanov jednateli flstředí.

V rozpravě o časopisu bylo usneseno, že od prvního čísla na pod
zim, t.j. od září 1983, bude časopis zasílán na jednoty nebo župy hro
madně; župy nebo jednoty určí člena, který bude provádět místní dis
tribuci.
Další rozprava byla věnována snahám o získání a udržení mládeže v
Sokole; o tomto důležitém bodu bude jednáno opět na příští schůzi.

Podle schváleného rozvrhu schůzí flstředí bude se příští schůze
výboru konat v srpnu 1983.
*

Po ukončení zasedání, v neděli 24. dubna odpoledne, byly předve
deny ukázky z hrubého sestřihu sletového filmu, za účasti většího po-
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Zasedání v Paříži. Zleva: bratři Němeček, Kolínský, Veselý, Fiala,
Lisner. Fiedler (při projevu). Waldauf, Svoboda.

Zleva: sestra Frühbauerová, bratři Horváth, Haramul, Chaloupek, Spoutil. Peška. Rada, Paul, Sión, Staller, sestra Bergová.

Zleva: sestra Sionová, Bratři Musil, Kalousek, Kent, sestra Krakovičová.
Foto: V.F. Svoboda
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čtu příslušníků a přátel Pařížského Sokola a zástupců Jugoslávského
Sokola ve svobodném světě. Film byl promítán a komentován bratrem
B. Brejchou z Vídně, který byl pověřen zhotovením filmu, za spoluprá
ce bratra Bernarda z Mnichova. Hrubě sestřižený film, má celkovou
délku 5 a půl hodin; konečný sletový film bude upraven na celovečer
ní promítání v celkové délce 90 minut a bude zcela dokončen na jaře
příštího roku. Konečné provedení sletového filmu bude rovněž zhoto
veno na videokazetách, jejichž nižší cena umožní rozšíření sletové
dokumentace do všech jednot. Promítání filmu, sledováno s velikým
zájmem, bylo zakončeno přátelskou besídkou ve společenské místnosti
střediska "Centre Sěvres", umožněnou laskavostí správce České katolic
ké mise v Paříži dp. Petra Koláře. Chutné občerstvení připravily pří
tomným pařížské sestry v čele se sestrou Chaloupkovou a sestrou Prantlovou.
*
V pondělí 25. dubna ráno konala se schůze nového předsednictva,
jež projednala řadu běžných administračních záležitostí a zvolila
další potřebné činovníky, zástupce, odbory a komise.
*

Rovněž v pondělí 25. dubna odjela vlakem šestičlenná delegace do
městečka St. Priest Taurion, kde žije na odpočinku bratr Leoš Mileč,
k osobnímu předání plakety čestného uznání Ústředí, jež mu bylo výbo
rem Ústředí uděleno. Podrobnější popis návštěvy je na jiném místě
tohoto listu.
*

Schůzi v Paříži došla řada pozdravných dopisů, mezi nimi také
velmi srdečný pozdrav od sester a bratří ve vlasti, jimž se podařilo
získat sletové číslo našeho časopisu: "... nenalézáme ani dosti vhod
ných slov, abychom vyjádřili naše nadšení nad průběhem sletu ve Vídni
o němž jsme se dočetli v sletovém památníku, který je pro nás nesmír
ně drahocenným darem. Přejeme vám hodně úspěchu ve vaší další práci
a pevně věříme v sílu ducha sokolského, nebot v sobě nese pravdu a
život a věčný pohyb k metám nejvyšším - k metám pravdy a lásky...".

Další potěšitelná zdravice došla od čestné členky Ústředí, býva
lé náčelnice ČOS, místostarostky a náčelnice Ústředí, sestry Marie
Provazníkové, která v dopise starostovi Sokola Pařížského, bratru F.
Fiedlerovi, uvedla: "Protože mě letos poprvé slunce vylákalo na za
hradu, musím psát pérem a pokusím se psát čitelně. Bohužel - pozdě
mi připomněl (oběžník S.O.S. Sokola Pařížského) blízkost data schůze
Ústředí. Přesto zkouším štěstí. Dostanete-li toto včas, prosím po
zdravujte za mě schůzi výboru s přáním moudrého a štastného rozhodo
vání."
Jarní zasedání Ústředí Čs. sokolstva v zahraničí v Paříži bylo
velmi plodné a svědčilo o pokračujícím rozvoji sokolstva v zahraničí.
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NOVÝ VÝBOR ÚSTŘEDÍ
Ve smyslu znění §§ 10, 11, 14. a 16. stanov a v souladu s ustano
veními volebního řádu Ústředí, byly dne 28. září 1982 vypsány volby
flstředí československého sokolstva v zahraničí, jejichž první částí
byly volby zástupců žup do výboru Ústředí, provedené v župách koncem
minulého roku. Volby byly ukončeny na jarní, volební schůzi výboru
flstředí, konané 23. a 24. dubna 1983 v Paříži, kde výbor zvolil nové
předsednictvo, hospodářské a účetní dozorce a rozhodčí sbor.

Na čtyřleté období 1983-1986 byli zvoleni bratři a sestry:

PŘEDSEDNICTVO:
Starosta:
Jan Waldauf

2333 Kenbarb Road
Mississauga, Ontario, Kanada

L5B 2E9

I. místostarosta:
Vladimír F. Svoboda

Rietholzstrasse 56
CH-8125 Zollikerberg, Švýcarsko

II. místostarosta:
Ing. Miroslav Doležal

123 Oyster Bay Road
Oyster Bay, N.S.W. - 2225, Austrálie

Náčelník:
Josef Kolínský

Hermesbúhlstrasse 65
CH-4500 Solothurn, Švýcarsko

Náčelnice:

Dagmar Bergová

Winkelm^tt 813
CH-5726 Unterkulm, Švýcarsko

Vzdělavatel:
Dipl.Arch. Rudolf Fiala

Badenerstrasse 57/W.53
CH-8952 Schlieren, Švýcarsko

Jednatel:

Zdeněk M. Dobrovolný

9043 Logan Street
Pierrefonds, Quebec, Kanada

H8Y 2B4

298 Markland Drive
Etobicoke, Ontario, Kanada

M9C 1R8

Pokladník:
Zdeněk Mimra
Matrikář:
Václav Haramul

39 Woodland Drive
Melbourne-Cheltenham,VIC-31 92, Austrálie
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ZÁSTUPCI ŽUP VE VÝBORU ÚSTŘEDÍ:
Župa Australská

Fridolín Čtvrtečka

8/261 Old South Head Road
Bondi, N.S.W. - 2026, Austrálie

Jiří Jelínek

53 Alice Street
Sans Souci, N.S.W. - 2219, Austrálie

Karel Jeníček

66 Faraday Street
Padstow, N.S.W. - 2211, Austrálie

Oldřich Mařík

77 Waterview Street
Mona Vale, N„S.W. - 2103, Austrálie

Josef Schoenpflug

2 Malane Street
Ormond, VIC. - 3204, Austrálie

Zupa Kanadská:

Jose Benko

Manuela Pedraza 2639
1429-Buenos Aires, Argentina

Alois Fogl

4073 Hampton Avenue
Montreal, Quebec, Kanada

H4A 2L1

Anna Janoušová

26 Penwick Crescent
Richmond Hill, Ontario, Kanada

Jiří Kořistka

5063 Bourassa Street
Pierrefonds, Quebec, Kanada

H8Z 2K1

župa Švýcarská:

Ing. Stanislav Hladík

Wabersackerstrasse 25
CH-3097 Liebefeld, Švýcarsko

Ing. Rudolf Němeček

Bachweg 8
CH-5415 Nussbaumen, Švýcarsko

Ing. Rudolf Veselý

Zelgstrasse 61
CH-8134 Adliswil, Švýcarsko

župa Vídeňská:
Vlasta Frühbauerová

Tivoligasse 7—9/11/15
A-1120 Wien, Rakousko

Vilém Kadlec

Biedermannstrasse 26
A-2351 Wiener Neudorf, Rakousko

František Kalousek

Ratschkygasse 42
A-1120 Wien, Rakousko

Anna Kofroňová

Keinergasse 18
A-1030 Wien, Rakousko

Ludvík Musil

Kutschkergasse 2/20
A-1180 Wien, Rakousko
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L4C 5B4

Župa Západoevropská:
Jindřich Chaloupek

17, Allée Jean Nicot
F-92130 Issy-les-Moulineaux, Francie

Josef Paul

Edeltraudstrasse 39
D-8000 Munchen, Německá spolk. republika

Robert Rada

8 bis, rue de Koch
F-93460 Gournay s/M., Francie

Vladimír Vološčák

19 Butlers Grove, The Paddock
Great Linford, Milton Keynes, Anglie

HOSPODÁŘŠTÍ A ÚČETNÍ DOZORCI:
Dr. Jan Janků

Jan Trávníček

53 Arkona Drive
Agincourt, Ontario, Kanada

M1T 1X4

9 Strandhill Road
Scarborough, Ontario, Kanada

M1J 3A8

ROZHODČÍ SBOR:

Vídeň, Rakousko
Sydney, Austrálie
Sydney, Austrálie
Vídeň, Rakousko
Vídeň, Rakousko
Sydney, Austrálie
Vídeň, Rakousko
Sydney, Austrálie
Vídeň, Rakousko
Sydney, Austrálie
Vídeň, Rakousko
Vídeň, Rakousko.

Karel Bartůněk
Dr. Arnošt Brichta
Ladislav Březný
František Císler
Vlasta Frůhbauerová
Jiří Jelínek
František Kalousek
Lída Maříková
Ludvík Musil
Aleš Nypl-Newman
Gisela Sionová
Růžena Soukupová

Z předsednictva odaházi několik dlouholetých činovniků, kteři v
novém předsednictvu budou citelně postrádáni - mistostarostové bratři
J. Lisner z Vidně a J. Horváth z Patersonu (který zůstává ve výboru
jako čestný clen), náěelnik br. L. Musil z Vidně (zůstává ve výboru),
náčelnice sestra G. Sionová z Vidně, pokladnik br. J. Hanuš z Hen Yor
ku, administrátor br. 0. Stehlik z Toronta, bratři J. Henko z Buenos
Aires a J. Paul z Mnichova (oba zůstávaji ve výboru) a br. S. Zmola z
Vidně. Z výboru odcházi bratři V. Kent z Londýna, A. Nypl-Newman ze
Sydney a A. Sysel z Vidně.

Všem jménem veškerého členstva našeho Čs. sokolstva v zahraniči
upřimně děkujeme za vykonanou práci a jsme přesvědčeni, ze své veliké
vědomosti a zkušenosti budou nejen uplatňovat ve svých jednotách a žu
pách, ale zejména, že je budou předávat dalšim, hlavně mladšim členům,
našim nástupcům.

Členům nově zvoleným přejeme mnoho zdaru a pracovni vytrvalosti.
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D. Sieglová, D. Šrom. Ustavují
cí schůze nového výboru se kona
la 5. května.

ŽUPA AUSTRALSKÁ

Sydney

32. ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA jedno
ty se konala 17. dubna v sokolov
ně za potěšitelně velké návštěvy.
Mezi hosty byl přitomen br. Škapa
z Colorada, USA, pani Vilimovská,
zastupujici Společnost pro vědy a
umění a host zvlášt milý - jedna
sestra z vlasti.
Zprávy činovníků svědčily jak
o dobré činnosti tak i dobrém ho
spodaření, takže bylo možno sní
žit dluhy spojené s dostavbou so
kolovny, která stála jednotu cel
kově 320,000 dolarů o Hlavními pod
niky jednoty v uplynulém roce by
la slavnost otevření dostavěné
sokolovny za účasti široké kra
janské veřejnosti v Austrálii a
místostarosty Ústředí bratra J.
Horvátha z USA, a účast na V.-Ju
bilejním sletu ve Vídni.
Po schválení všech zpráv a udě
lení absolutoria odstupuj ičímu vý
boru byl zvolen nový výbor z těch
to bratří a sester:

Starosta M. Doležal, místosta
rosta A. Nypl-Newman, náčelník 0.
Mařík, náčelnice M. Bohdanová,
vzdělavatel K. Jeníček, jednatel
Jo Vilímovský, pokladník G.J. Je
línek, společenský referent R. Hosák. Členové a náhradníci výboru:
J. Jelínek, J. Dobrovský, M. Do
brovská, L. Březný, dr„ A. Brichta,
M. Kramář, VI. Kašpárek, P. Čermák,
K. Saltman, I0 Austerová, S.Trojan,
P. Brack, R. Černý, L. Maříková, M.
Jelínková, J. Zahrádka, Ju Holub,
E. Čermáková, V. Novák, K. Kilián,

Valné hromadě byla oznámena
radostná zpráva, že správa obce
v níž se sokolovna nachází při
pravuje vybudování sportovního
hřiště u sokolovny, takže bude
sloužit jednotě jako sportovní
stadion a bude na něm možné ko
nat veřejná cvičení jednoty.
ZDAŘILÝ SPORTOVNÍ DEN byl pořádán v sokolovně 15. května. Byl
zahájen zajímavým závodem žactva
na kolech, po nichž následovaly
další závody žactva na chůdách a
další hry a závody v tělocvičně.
Odpoledne, zatím co muži a ženy
se věnovali odbíjené, stolnímu
tenisu a nohejbalu, soutěžili žá
ci i žákyně ve střelbě vzduchov
kou do terčů.

KONCERT ČESKÉ HUDBY byl dalším velmi úspěšným podnikem v so
kolovně dne 22. května a účinku
jící i návštěvníci byli zejména
překvapeni výbornou akustikou no
vé sokolovny. V hodnotném pořadu
vystoupili členové Australské ope
ry v Sydney Ladislav Jásek na hou
sle, Tomáš Chvojka na klavír a
oblíbená zpěvačka Miluška Šimko
vá.

Mezi dalšími připravovanými
podniky v sokolovně jsou vepřové
hody 25o června, večer ze zpěvá
kem Karlem Krylem z Mnichova 30.
června a vystoupení komika Járy
Kohouta v říjnu.
VÉSTNÍK Cs. SOKOLA SYDNEY, dobře řízený zpravodaj jednoty le
tos vstoupil již do 31. ročníku.
Obsahuje zprávy o činnosti jedno
ty, župy i Ústředí a obsahuje ta
ké hlídku Legionářskou, Společno
sti pro vědy a umění a České ka
tolické duchovní správy v Sydney.
Věstník i sokolovna slouží tím ce
lé krajanské veřejnosti.
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ŽUPA KANADSKÁ

Schůze župního výboru

Župní závody na nářadí

V neděli 22. května konala se
v Torontě jarní schůze výboru žu
py Kanadské, jíž předsedal župní
starosta br. Ing. V. Zajíc z Mon
trealu.

Každoročně na jaře konané žup
ní závody v nářa3ovém tělocviku
se konaly 21. května v Torontě ve
škole Scarborough Collegiate za
účasti 37 závodníků všech složek.
Závody řídili župní náčelnice se
stra A. Janoušová a náčelník So
kola Toronta br. Ivo Sypták.
Přehled vítězů jednotlivých
složek:

Žákyně - káňata:
1. J. Valovičová, Toronto - 22.5 bodů.
Žákyně - nižší oddíl:
1. B. Valovičová, Toronto - 25.4 bodů.

Žákyně - střední oddíl: 1. R. Pi
lařová, Toronto - 25.4 bodů.
Žákyně - vyšší oddíl:
1. M. Bíl
ková, Toronto - 24.5 bodů.
Žáci - nižší oddíl:
1. M. Pilař,
Toronto - 31.0 bodů.

Žáci - střední oddíl:
1. M. Forest, Toronto - 31.8 bodů.
Žáci - vyšší oddíl:
1. S„ Forest,
Toronto - 33.7 bodů.

Dorostenky - nižšší oddíl "B":
1. K. Forstová, Toronto - 21.0 b.

Dorostenky - nižší oddíl "A":
1„ A. Glavašová, Montreal - 28.3.
Dorostenci - střední oddíl: 1. M.
Sypták, Toronto - 46.7 bodů.
Zeny - střední oddíl:
1. A. Ha
vlová, Montreal - 29.5 bodů.

Zeny - vyšší oddíl:
1. M. Waldaufová, Toronto - 29„5 bodů.
Muži - nižší oddíl:
1. A. Forest,
Toronto - 53.5 bodů.

Muži - starší:
1. J. Waldauf, To
ronto - 45„9 bodů.

0 činnosti župy v uplynulém
období referovali náčelnice sest
ra A. Janoušová, která podala zprá
vu také za omluveného br. náčel
níka J. Kořistku, vzdělavatel br.
J. Fellmann, jednatelka sestra E.
Bundálková, pokladník a matrikář
br. Z. Mimra a starosta V. Zajíc.

Bratru F. Bartošovi bylokjeho
75. narozeninám uděleno čestné
uznání župy za jeho dlouholetou
záslužnou sokolskou činnost.
Podrobnou zprávu o přípravách
na 7. župní slet v roce 1984 po
dala sestra D. Trávníčková, před
sedkyně sletového výboru. Slet
bude uspořádán ve dnech 21.-24.
června v Torontě a bude zahrnut
do oficielních oslav 150. výročí
města Toronto v příštím roce. Po
zvání budou rozeslána Americké
obci sokolské, Slovenské Tělocvič
né Jednotě Sokol v USA a všem žu
pám Ústředí.

Příštím podnikem župy budou
Letní hry v Sokolském údolívLaurentských horách 30. a 31. červen
ce a župní tenisový turnaj v Kingstonu. Sletu Slovenského sokolst
va v Pittsburghu se zúčastní cvičenci z Montrealu a Toronta.
Župní valná hromada se bude
konat v Kingstonu 19. listopadu,
zimní hry jako obvykle v Ottawě
v únoru nebo v březnu příštího
roku, nářa3ové závody o týden dří
ve než obvykle, t.j. 12. května
1984.

Závody byly zakončeny společ
nou večeří a přátelskou besedou
všech účastníků.

Zprávou o jarní schůzi výboru
flstředí v Paříži byla schůze ukon
čena.
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Montreal

ŽUPA ŠVÝCARSKÁ

33. ŠIBŘINKY jednoty, konané
jako obvykle třetí neděli v lednu
se letos mimořádně vydařily po
všech stránkách - přálo nejen po
časí, ale hlavně také krajanská
veřejnost jak velkou účastí - 400
osob, tak i hodnotnými dary do tom
boly. Hudba kapelníka K. Biňovce
nadchla tančící i netančící a ta
neční skupina dorostenek a žen jed
noty předvedla líbivý "Valašský
tanec", který nacvičila prof. Yvona Lavalová za pomoci V. Voňky a
J. Valáška.

Župní turnaj

Na slet Slovenského sokolstva
do Pittsburghu připravuje jednota
zájezd členstva a dorostu.

Toronto
52. ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA jednoty
se konala 27. února 1983. Jednání
zahájil a řídil starosta br. Jan
Trávníček.
0 činnosti jednoty za uplynulé
období byla vydána obšírná tiště
ná zpráva v níž byla podrobně za
chycena bohatá činnost v minulém
roce, včetně přehledu záznamů v
kronice jednoty.

Nově zvolený výbor tvoří sestry
a bratři: Starosta Jan Trávníček,
I. místostarosta Radmila Locherová,
II. místostarosta Zdeněk Mimra, ná
čelník Ivo Sypták, náčelnice Anna
Janoušová, vzdělavatel a kronikář
Stanislav Kubík, jednatel Míta Lapin, pokladník Lubomír Hykel, ma
trikářka Eva Sabolová, předseda zá
bavního výboru Pavel Vidlák, styk
s ostatními spolky Zdena Hollerová. Členové výboru: Jan Waldauf,
James Hale, Božena Martinčeková,
Jan Matuška, Václav Menšík, Terry
Thornová, Drucilla Trávníčková,
Ivan Vaněk. Hospodářští a účetní
dozorci: Otto Stehlík, Vladimír
Hrdlička, Lidia Svobodová.
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v odbíjené

Basilej-Binningen bylo dějiš
těm župního volejbalového turnaje
smíšených družstev, který se ko
nal 15. května.

Vítězem se stalo družstvo jed
noty Bohemia, na druhém místě se
umístilo "C" družstvo Sokola Curych, na 3. místě družstvo jedno
ty Solothurn. Celkem se zúčastni
lo 8 družstev.
Turnaj probíhal ve správné so
kolské soutěživosti a pohodě, ta
ké zásluhou dobrého občerstvení,
které připravily ženy basilejské
jednoty. Družstva a všechny pří
tomné přivítal a na závěr turnaje
všem poděkoval za organizaci, uspo
řádání a průběh župní starosta br.
Rudolf Veselý.

Župní
Ž
upní

lyžařské závody

11. ročník lyžařských závodů
župy Švýcarské se konal 6. února
1983 v Unteribergu za účasti 98
závodníků všech složek. Členové
jednoty Bohemia, kteří byli orga
nizací pověřeni, zajistili dobrý
a plynulý průběh i přes nepřízni
vé povětrnostní podmínky. Vítězem
v nejvyšší kategorii mužů byl br.
Petr Fuchs ze Sokola Bohemia, u
žen sestra Eva Křenková z Vídně.

Winterhur

VALNÁ HROMADA jednoty se kona
la 25. ledna v Effretikonu za pří
tomnosti -místostarosty Ústředí br.
V.F. Svobody z Curychu. Po zprá
vách a udělení absolutoria odstu
pujícímu výboru byli do nového vý
boru zvoleni: starosta br. S. Švi
há, náčelník br. Gruncl, náčelnice
sestra Hájková, pokladník br. Pytloun, jednatel br. Hájek.

ŽUPA VÍDEŇSKÁ

Celý časový program školy pro
běhl podle programu, kázeň účast
níků byla vzorná. Na ukončenou
byly provedeny zkoušky a účastníci
obdrželi osvědčení o účasti.

Župní valná hromada
108. řádná valná hromada Sokol
ské župy Vídeňské se konala dne 6.
března 1983. Jednání valné hroma
dy zahájil a řídil župní starosta
br. Ant. Sysel přivítáním hostů a
vzpomínkou zesnulých členů.

Úspěšnou školu zorganizoval a
vedl br. dr. A. Lapin, přednášejí
cími byli bratr a sestra Svobodovi
z Mnichova, bratr a sestra Žraolovi
a bratr Lisner z Vídně. Po celou
dobu školy byli přítomni župní ná
čelník a náčelnice br. L. Musil a
G. Sionová, administrační práce
konala sestra M. Hornerová, o ob
čerstvení se staraly sestry R.Sou
kupová a Ho Fárová, školu zahájil
župní starosta br. Dkfm. A. Sysel.

Obsáhlé zprávy činovníků se za
bývaly V.-Jubilejním sletem, jehož
uspořádáním byla župa v minulém
roce pověřena, a který svým roz
sahem předčil a překonal původní
očekávání. Zprávy byly vesměs
schváleny a odstupujícímu výboru
bylo s uznáním uděleno absoluto
rium.

Vídeň III.
Na další období byli zvoleni
většinou dosavadní osvědčení či
novníci v čele se starostou br.
Dipl.Kfm. Ant. Syslem, místostarosty F. Císlerem a V. Kostohryzem,
náčelníkem br. L. Musilem, náčel
nicí sestrou G. Sionovou, vzděla
vatelem br. S. Žmolou, jednatelkou
sestrou V. Frůhbauerovou a poklad
níkem br. F. Kalouskem.

"TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ" byl název posledního předprázdninového
zábavného podniku jednoty, který
byl věnován Karlu Hašlerovi.

Vhodně upravené jeviště, dobře
volené kostýmy účinkujících a nad
šený přednes účinkuj ících za dopro
vodu hudebního souboru br. J. Sedí
- to vše vytvořilo krásné prostře
dí, jež přítomným živě přiblížilo
autora, jehož písně náš lid zpíval
i v dobách nej těžších a jehož na
cisté umučili v koncentračním tá
boře v Mauthausenu.

Za Menšinovou radu české a slo
venské větve v Rakousku pozdravil
valnou hromadu místospředseda kra
jan Matal, za ústředí Českého srd
ce krajan Josef Jonáš, za ústředí
Baráku jeho předseda br. Ing. Ota
Češka, za Slovanskou besedu její
předseda br. Krakovič.

Hlas Sokola

Župní pomahatelská škola
Župa Vídeňská uspořádala ve dnech
30. dubna a 1. května pomahatelskou
školu pro členstvo a dorost v tělocvičně Sokola Vídeň XVI, které se
zúčastnilo 27 příslušníků jednot
Vídeň III., XII-XV., a XVI. Škola
měla za úkol zvýšit všeobecnou úroveň a zlepšit odborné vlastnosti,
doplnit technické znalosti a zvýšit
ideovou kvalifikaci členstva župy.

Vídeňské svobodné listy a jejich
vydavatel "České srdce" umožnili
obnovení sokolského zpravodajství
na stránkách tohoto krajanského časopisu Menšinové rady české a slovenské větve v Rakousku pod shora
uvedeným titulem. Hlídka, vkusně
upravena sokolským znakem bude, jak
se praví v jejím prvním otištění,
"šířit Tyršovu myšlenku, jejíkrásné a ušlechtilé sokolské ideály a
zásady, které pomohly budovat samostatný Československý stát."
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