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Město Pittsburgh ve státě Pennsylvania, známé středisko americ
kého ocelářského průmyslu, které je také významným střediskem sloven
ského krajanského života ve Spojených státech, bylo dějištěm letošní
ho nejvýznamnějšího podniku sokolstva ve svobodném světě - XIX.
sletu Slovenské Tělocvičné Jednoty Sokol v USA, který se konal ve
dnech 29. června až 1. července 1983.

XIX. SLET
Pittsburgh, vybudovaný v horečnatém průmyslovém rozmachu koncem
minulého a začátkem tohoto století, prochází v současné době údobím
nové výstavby, následkem čehož se nachází v dostavbě větší počet
velkých budov, buduje se podzemní dráha a pořizuje se nový povrch
mnoha ulic.
Četné ulice jsou uzavřeny dopravě, což cizím návštěv
níkům značné ztízilo orientaci v neznámém městě, zejména těm, kdož
dojížděli do Pittsburghu v noci.
Sletové dění bylo zahájeno již ve středu 29. června večer,
kdy ve velké tělocvičně pittsburghské university byly zahájeny sleto
vé závody v nářaňovém tělocviku a to v nejvyšší soutěži členstva
a dorostu - o prebor. V této zajímavé soutěži ve volných sestavách
jsme viděli sympatického vítěze loňských sletových závodů ve Vídni
bratra Pavla Látá a zkušenou, dlouholetou závodnici sestru Ellen
Kováčovou-Babuškovou.
Sletové závody pokračovaly celý den ve čtvrtek 30. června,
kdy v povinných sestavách závodilo členstvo a dorost v nižším, střed
ním, ve vyšším oddíle, o přebor, i v závodech staršího členstva.

Ve čtvrtek byla také již celý den otevřena
instalovaná v hotelu William Penn, v němž byla také
a kde byla ubytována většina sletových účastníků.
upoutaly ve výstave mnohé, desítky let staré vzácné,

sletová výstava,
sletová kancelář
Velkou pozornost
dobře Zachovalé

fotografie, dokumentující bohatou činnost slovenského sokolstva ve
Spojených státech.
Ve velkém sále hotelu se ve čtvrtek večer také
konal slavnostní sletový banket za účasti zastupcfi žup a^jednot pořá
dající Slovenské Tělocvičné Jednoty Sokol v USA, jakož i zástupci!
pozvaných organizací - Americké obce sokolské, Dělnického amerického
Sokola a Ústředí čs. sokolstva v zahraničí, jež na banketu zastupova
li starosta bratr J. Waldauf s manželkou a členka výboru Ústředí
a náčelnice župy Kanadské sestra A. Janoušová z Toronta.

Pro sokolskou mládež byl ve čtvrtek uspořádán společný večerní
výlet lodí, z níž byl krásný pohled na osvětlené město i vrchy, jimiž
je Pittsburgh obklopen.
Výlet byl mládeži navíc zpříjemněn chutným
jídlem a občerstvením a pěknou náladovou hudbou lodního orchestru.

V pátek 1. července byly sletové závody ukončeny - dopoledne
se konaly závody žen a dorostenek v moderní gymnastice, odpoledne
byla zahájena sletová soutěž mužů a žen v odbíjené.
Zaverecnym pod
nikem pátku byl "Večer vítězů" s vyhlášením výsledk8 a předaním cen
vítězfim sletových závodů.
V sletových soutěžích závodilo celkem 540 příslušníků - 105
mužů, 121 žen, 86 dorostenců a 228 dorostenek. V nářačovém tělocviku
soutěžilo celkem 435 závodníků, v moderní gymnastice 21, ve volejbalo
vé soutěži 84.
Největším počtem byla zastoupena Americká obec sokol
ská (AOS) - 306,
pořádající Slovenská Tělocvičná jednota Sokol v
USA (STJS) měla 189 závodníků, Dělnický Americký Sokol (DAS) 36.
Ústředí cs. sokolstva v zahraničí (ČS) zastupovalo 9 příslušníků
z Montrealu a Toronta, jednot župy Kanadské, z nichž se nejlépe umí
stila sestra Míla Waldaufová z Toronta, jež získala prvenství ve
vyšším oddíle zen. Vítězové obdrželi velmi vkusně provedenou upomín
kovou plaketu, ozdobenou sokolským monogramem a znakem sletu, na
niz byl připevněn symbol místního průmyslu - průřez kolejnice, jež
se v Pittsburghu vyrábí pro americké železnice.

Úroveň závodů na nářadí byla dobrá, průběhu by se však dala
vytknout nepřehlednost, způsobená tím, že divákům byl dovolen vstup
na závodní plochu, což působilo velmi rušivě; chyběl také hlasatel,
který by byl alespoň občas diváky i závodníky informoval o dalším
poradu.
Nedostatkem také bylo, že universitní tělocvična, v níž
se závody konaly, byla daleko od hotelu, příliš daleko pro cestu
pěšky, jízda autem vedla přes poměrně sešlou část města a budova,
v níž se závody konaly, nebyla nijak označena, takže četní diváci
i závodníci ztratili mnoho času jejím hledáním.
Přehled výsledků (s uvedením pořadí a
příslušníků Ústředí - označených zkratkou ČS):

docílených

bodů

všech

DOROSTENKY - nižší oddíl "B":
1. L. Weightová, Monessen, STJS 41.60
bodů,
2. D. Kowallová, Monessen, STJS 41.00,
3.
B. Borková, Farrell, STJS 40.95,
98. K. Forstová, Toronto, ČS 21.15.
Celkem závo
dilo 98 dorostenek a 20 družstev.
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DOROSTENKY - nižší oddíl "A":
1.
B. Hodgeová, Č.Síň, Cleveland,
AOS 45.10 bodfi,
2. S. Malinová, DAS 44.10,
3. L. Lancasterová,
Č.Síň, Cleveland, AOS 43.75.
52. A. Glavašová, Montreal, ČS 36.00,
62. T. Nesvadbová, Montreal, ČS 33.25,
68. K. Tmejová, Toronto,
ČS 29.70. Celkem závodilo 69 dorostenek, 16 družstev.
DOROSTENKY - střední oddíl:
1. R. Kurdillová, Monessen, STJS 44.95
bodS,
2. D. Kowallová, Monessen, STJS 44.10,
3. N. McLaughlinová,
Jižní Omaha, AOS 44.00. Celkem 38 dorostenek, 9 družstev.

DOROSTENKY - vyšší oddíl: 1. K. Elsasserová 39.10 bodů,
hausová 37.80,
3. S. Fuksová 36.40 - všechny Jižní
Celkem závodilo 7 dorostenek ve vyšším oddíle.

2. M. OsterOmaha, AOS.

DOROSTENKY - přebor:
1. S. Sleithová, Monessen, STJS 75.40 bodfi,
2. C. Petrová, Monessen, STJS 74.20,
3. K. Wilsonová, Baltimore,
AOS 74.10. Celkem závodilo 9 dorostenek o přebor.
DOROSTENCI - nižší oddíl:
1. S. Berg, Velký Cleveland, AOS 63.75
bodfi,
2. P. Gilea, Sokol Slávský, AOS 63.70, 3. R. Gonzales, Guttenberg, STJS 63.05. Celkem 49 dorostenci!, 13 družstev.
DOROSTENCI - střední oddíl:
1. M. Dellapena, Guttenberg, STJS 63.25
bcdů,
2. P. Loupakis, DAS 63.05,
3. T. Demeras, DAS 62.95.
18.
M. Sypták, Toronto, ČS 54.25. Celkem 27 dorostenců, 6 družstev.
DOROSTENCI - vyšší oddíl: 1. J. Hinz 61.70 bodů, 2. T. Carmichael
60.85,
3. S. Bagsted 59.95 - všichni Omaha, AOS. Celkem 8 dorosten
ců, 2 družstva.
DOROSTENCI - přebor:
1.
100.25 - oba Omaha, AOS.

S.

Houlton

100.40

bodů,

2.

N.

Lanphier

ŽENY - starší:
1. J. Gathyeová, Omaha, AOS 45.15 bodů,
2. J. Smithová, Guttenberg, STJS 43.80,
3. M. LaVereová, Detroit, AOS 43.30.
Celkem 11 žen, 1 družstvo.
ŽENY - nižší oddíl "B":
1. V. Tokerová, DAS 40.95 bodů,
2. J. Černanská, Velký Cleveland, AOS 40.70,
3. D. Kotlanová, Č.Síň, Cleve
land, AOS 40.35. Celkem 11 žen, 2 družstva.

ŽENY - nižší oddíl "A":
1. P. Cunninghamová, Monessen, STJS 45.10
bodů,
2. C. Yatchyshynová, Monessen, STJS 44.35,
3. D. Carpentierová, New York, STJS 44.00. Celkem 21 žen, 4 družstva.
ŽENY - střední oddíl:
1. L. Malíková, Guttenberg, STJS 43.50 bodů,
2. D. Summersová, Č.Síň, Cleveland, AOS 42.25,
3. L. Maggiová, DAS
42.00. Celkem 17 žen, 4 družstva.
ŽENY - vyšší oddíl:
1. M. Waldaufová, Toronto, ČS 41.85 bodů,
2.
C. Chillová, Chicago, STJS 41.20,
3. L. Walkowiaková, Velký Cleve-
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land, AOS 40.80.

Celkem 6 žen, 1 družstvo.

ŽENY - přebor:
1. B. Flocková, Monessen, STJS 76.80 bodfi,
2. E.
Kovářová, Union, STJS 72.25, 3. J. Nietova, Jižní Omaha, AOS 70.35.
Celkem závodilo 5 žen o přebor.
MUŽI - starší:
1. D. Kotlán, Č.Síň,
Černek, Č.Síň, Cleveland, AOS 59.70,
58.85. Celkem 8 mužfi, 1 družstvo.

Cleveland 63.80 bod8,
2. J.
3. M. Trnka, Chicago, STJS

MUŽI - nižší oddíl:
1. J. Wengerter, Guttenberg, STJS 63.50 bodfi,
2. C. Hrbek, New York, STJS 62.00, 3. A. Forest, Toronto, ČS 61.70.
5. L. Slusarczyk, Toronto,
ČS 61.30,
20. K. Gordon, Toronto, ČS
55.75.
Celkem závodilo 26 mužfi, 6 družstev (družstvo župy Kanadské
se umístilo na 3. místě).
MUŽI - střední oddíl:
1.
J.Vrzalík, Baltimore,
2. B. Fender, Detroit, AOS 58.75,
3. V. Benák,
57.55. Celkem závodilo 8 mužfi.

AOS 60.00 bodfi,
Jižní Omaha, AOS

MUŽI - vyšší oddíl:
1. T. Swoboda, Jižní Omaha, AOS 56.50 bodfi,
2. B. Kusper, Sokol Slávský, AOS 54.05,
3. M. Piazza, DAS 53.40.
Celkem závodilo 6 mužfi.
MUŽI - přebor:
1. P. Lát, St.Louis, AOS 115.35 bodfi,
2. H. Loupakis, DAS 114.05, 3. J. Albert, DAS 112.70. Celkem 6 mužfi.

ZÁVODY V MODERNÍ GYMNASTICE -

DOROSTENKY:
1. R. Kurdillová, Monessen, STJS 6.85 bodfi,
2. R. Bonová, Leechburg, STJS 6.75,
3. T. Munková,Leechburg, STJS
6.60.
Celkem závodilo 7 dorostenek.
ŽENY:
1. C. Driscollová, Little Ferry, STJS 8.30 bodfi,
2. M. Panackiová, Detroit, AOS 8.10,
3. J. Bachnová, Velký Cleveland, AOS
7.60. Celkem závodilo 9 žen.

ŽENY - starší:
1. J. Dušková, Velký Cleveland, AOS 8.20 bodfi,
M. Milá, Detroit, AOS 7.50, 3. M. Peterková, Velký Cleveland 5.80.
Celkem závodilo 5 starších žen.

2.

SOUTĚŽ V ODBÍJENÉ ŽENY:
1. Zupa Střední AOS^,
2.__ Detroit,
AOS. Celkem soutěžilo 6 družstev žen.

AOS,

3.

MUŽI:
1. Velký Cleveland, AOS,
2.
Brookfield, AOS,
Hodža, STJS. Celkem se zúčastnilo 8 družstev mužfi.

ze

Sokol

Slávský,

3. Zupa M.M.

Sletove ^závody byly zdařilým úvodem sletu, zejména také proto,
se vyznačovaly radostnou a do budoucna nadějnou velkou účastí
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sokolské mládeže a velmi dobrými výkony mnoha z nich, což svědčilo
o tom, že cvičitelé v jednotách své svěřence na závody poctivě a
pečlivě připravovali.

Hlavní sletový den byl v sobotu 2. července, kdy se konalo hlav
ní sletové vystoupení ve velké kryté hale "Civic Aréna", výhodně
položené ve středu města, v bezprostřední blízkosti střediska veške
rého sletového dění, hotelu William Penn a jež již jednou, v roce
1962, brzy po jejím dostavění, byla dějištěm sletu Slovenského sokol
stva v USA, konaného tehdy na oslavu stoletého výročí založeni Sokola.
Obvyklé zkoušky všech složek se konaly v neděli 2. července
dopoledne, odpoledne byly sehrány finálové zápasy sletové soutěže
v odbíjené, vyvrcholení sletu - hlavní vystoupení, se konalo v neděli
večer za umělého osvětlení.

Pořad byl zahájen společným nástupem všech účastníků, kteří
po dokončení nástupu vytvořili na ploše haly pestrý obrazec barevné
směsi sokolských a národních krojů a cvičebních úborů.
Po hymnách,
americké, kanadské a československé, byly připnuty pamětní stuhy
na prapory ústředních sokolských organizací - Americké obce sokolské,
Ústředí československého sokolstva v zahraničí, Dělnického amerického
Sokola a pořádající Slovenské tělocvičné jednoty Sokol v USA. Cvičence a diváky poté uvítal bratr Martin Strnisko, starosta místní jedno
ty Slovenského Sokola v Pittsburghu (sbor č. 276) a představil bra
tra Edwarda Benu, sletového ceremoniáře, který, po představení vedou
cích sletu, náčelníka a náčelnice Slovenského sokolstva v USA, bratra
S.J. Banjaka a sestry C. Yatchyshynové, pak uváděl všechna čísla
bohatého pořadu sletu.

Prvním vystoupením byla skladba žactva, nazvaná "Sokolové kolem
světa", jež byla pro diváky i cvičící velmi vtipně a zajímavě řešena.
Vhodně voleným cvičením, jež uvedl a také během cvičení doplňoval
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výstižný slovní doprovod, byl zajímavým způsobem podán přehled dějin
a růstu sokolské myšlenky a jejího rozšíření do mnoha zemí.
Cvičení
82 žákyň a 25 žáků, pozorně sledováno diváky, bylo zcela očividně
cvičeno s radostí a patřičnou vervou a autoři skladby, bratr Banjak
a sestra Yatchyshynová, si zaslouží velké uznáni za dobré promyšlenou
skladbu, jež vhodně skloubila prvky tělovýchovné s činnosti propagacně-vzdělávací.
Úspěšná prostná žactva byla nejvýše zdařilým úvodem
hlavního sletového vystoupení.
Následující cvičení růzností 16 cvicenců a cvičenek bylo velmi
dobré úrovně, živě a dobře předvedeno a bylo výbornou ukázkou sokol
ské všestrannosti a zdatnosti.
Zdařilé cvičení růzností bylo vystří
dáno zvláštním vystoupením 32 cvičenců, mužů, žen a dorostu, Dělnické
ho amerického Sokola v skladbě prostných, jež vynikala přesností
a zjevnou dobrou průpravou všech cvičenců.
Obojí vystoupení byla
po právu odměněna velkým potleskem diváků.

Rušná cvicení byla následována vystoupením 27ti členné krojované
slovenské taneční skupiny, jejíž malebné kroje dobře vynikaly na
ploše sletiště, a která tance zčásti doprovázela, zčásti střídala
zpevem slovenských písní.
Pěkné vystoupení bylo však poněkud dlouhé.
Velký potlesk diváků pak vítal nastupující sokolskou mládež,
sokolský dorost, jehož počet - 345 (240 dorostenek, 105 dorosten
ců), zcela zaplnil cvičební plochu. Prostná, složená na hudbu americ
kých popěvků z různých období dějin sokolstva, působila velmi živě
a radostné i když v některých částech skladby bylo vidět, že nácviku
nebylo věnováno tolik pozornosti, jak si přesné provedení vyžadovalo.
Dorost svým poetem a živým, při tom ukázněným vystoupením si nesporně
získal prizen obecenstva, jež ji projevovalo opětovným potleskem
behem cvicení a dlouhotrvajícím potleskem po jeho ukončení.
Cvicení byla nato vystřídal hlavním projevem starosta Slovenské
ho sokolstva v USA bratr William Merrill, který zdůraznil nutnost
telesné výchovy a zdatnosti v současné době, poukázal na hrdou minu
lost slovenského sokolstva ve Spojených státech a vyzdvihl důležitost
sokolské činnosti ve svobodném světě v době, kdy tato činnost byla
komunisty znemožněna v zemi zrodu sokolské myšlenky, v Československu.
Po projevu bratra starosty byli představeni přítomní zástupci ústřed
ních sokolských organizací - náčelník Americké obce sokolské bratr
Paul Lebloch, starosta Čs. sokolstva v zahraničí bratr Jan Waldauf
a starosta Dělnického amerického Sokola bratr Craig Duda.
Následující ukázky cvičení na nářadí - 8 mužů a dorostenců na
hrazdě a na bradlech, 10 žen a dorostenek na kladině a na bradlech
o nestejné výši žerdí, cvičili vítězové sletových závodů.
Cvičení
bylo vesměs^ velmi dobré úrovně a předností tohoto vystoupení bylo,
ze i jeho časový rozsah byl dobře volen a dodržen, takže všechna
cvicení byla obecenstvem pozorně a s uznáním sledována.

Po

cvicení

na nářadí

bylo velmi
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výstižným způsobem vzpomenuto

Nahoře: záběr ze zaha
jovacího nástupu.
Vlevo: cvičenci americ
ké obce sokolské z Clevelandu vytvořili při
zvláštním vystoupení
sokolský monogram.

Dole:
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prostná dorostu.

85. narozenin bývalého dlouholetého náčelníka slovenského sokolstva
v USA a vynikajícího záslužného představitele sokolské myšlenky ve
Spojených státech bratra Karla Bednára, jež připadly na sobotní sleto
vý den, 1. července.
Stalo se tak udělením zvláštní "Ceny Karla
Bednára", určené pro zvlášt zasloužilé cvičí tele a jež byla na tomto
sletu udělena po prvé. Zdravotní stav bratra Bednára bohužel nedovo
lil, aby cenu předal osobně, předala ji v jeho zastoupení jeho sna
cha, sestra B. Bednářová, která sama na sletu také cvicila.

Dalším číslem pořadu bylo zvláštní vystoupení 36 příslušníkfi
americké obce sokolské z Clevelandu, jednoty Česká síň, kteří na
ukončení dobře zacvičené skladby vytvořili na plose cviciste sokolsky
monogram.
Slovenská taneční skupina z Pittsburghu nato vystoupila v pásmu
slovenských tancfl a písní. Také toto vystoupení 19ti clenne krojované
skupiny bylo poněkud příliš dlouhé a tím utrpělo na pfisobnosti.
Následující vystoupení 20 žen a dorostenek se stuhami bylo ladné
a při tom přesně zacvičeno a rovněž právem odměněno pochvalným potles
kem diváků.
Závěrečná prostná členstva cvičilo 336 cvičenců - 224 žen a
112 mužů.
Skladba "Kde domov můj?" sestávala ze čtyř oddílů - I.
Cechy,
II. Morava,
III. Slovensko,
IV. Hold republice.
Přestože
prostná neměla příliš štastně volenou synchronizaci pohybu s hudbou,
byla celkově dobře zacvičena, vhodně voleným vyvrcholením sletu a
také zcela zaslouženě odměněna dlouhotrvajícím potleskem diváků.

Po ukončení cvičení mužů a žen byla představena vítězná druž
stva sletové volejbalové soutěže, jejíž finálové zápasy byly sehrány
odpoledne, před zahájením hlavního vystoupení.
Konečným bodem pořadu hlavního vystoupení bylo "sletové finále",
při němž ženy a muži vytvořili na ploše haly kruh, do jehož středu
vběhlo 14 dorostenek, které za zvuku závěrečné hudby cvičily se širo
kými pestrobarevnými stuhami. Provoláním zdaru další sokolské činnos
ti, výzvou k návštěvě VI. sletu župy Kanadské v Torontě v příštím
roce a odchodem cvičenců, byl slet ukončen.

Účastníci sletu se brzy po skončení hlavního vystoupení opět
scházeli v hotelu William Penn, kde byly rušné sletové dny ukončeny
přátelskou besedou, spojenou se zpěvem a tancem ve dvou sousedících
velkých sálech, pri cemz pro sokolskou mládež vyhrával orchestr s
moderní hudbou, zatím co ostatním k poslechu a tanci vyhrávala hudba
tradičnějšího rázu.

V nedeli 3. července nastalo všeobecné vzájemné loučení a účast
nici se různými dopravními prostředky opět vraceli do svých domovů
v různých částech Spojených států a Kanady.

Další sokolský slet skončil a svým průběhem se čestně zařadil
do dlouhé rady úspěšných sletů amerického sokolstva.
1O4

Prostná mužů a žen a "finále sletu"
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SLETOVÉ

POZNÁMKY

0 vážnosti, jíž se teší Slovenský Sokol ve Spojených státech
svědci, že k sletu vydalo město Pittsburgh zvláštní proklamaci, jíž
prohlásilo týden v němž se slet konal, "Týdnem Slovenského sokolstva
v USA".
Podobné proklamace vydala i další města ve státě Pennsylvannia - New Kensington, Monessen, Farrell, Leechburg, jakož i okres
Allegheny.

K sletu byl vydán obsažný sletový památník s hodnotnými články
ideového a informačního rázu, se stručným přehledem dějin Slovenského
Sokola v USA, se sletovým pořadem a částí insercní.
K sletu byl
rovněž vydán sletový plakát a rada upomínkových předmětů, jez byly
prodávány během sletových dnů v sletové kanceláři.

Účastníci sletu, kteří se také zúčastnili posledního sletu Slo
venského sletu v Pittsburghu - před 21 lety, k oslavě 100. výročí
založení Sokola, se nemohli ubránit pocitu zklamání nad malou účastí
diváků na letošním sletu v porovnání se sletem tehdejším.
Jestliže
tehdy bylo přítomno několik tisíc divákfi, letošní počet ztěží dosaho
val poctu 1,500 všeho obecenstva.
•3S-

Litovali jsme, že zdravotní stav nedovolil na sletu účast bratra
Karla Bednára, čestného náčelníka Slovenského Sokola, bývalého dlou
holetého představitele sokolstva v USA, který svou vynikající činností
cvicitelskou a překladem Tyršovy soustavy do angličtiny se pronika
vým způsobem zasloužil o rozvoj Tyršovy myšlenky ve Spojených státech.
Jestliže jsme postrádali bratra Bednára, byli jsme potěšeni účastí
bývalých dlouholetých náčelnic Slovenského Sokola, sester Betty Klimowé a Mary Kadrikové.
Velmi potěšilo účastníky sletu také, že byl
přítomen bývalý dlouholetý starosta Slovenského Sokola v USA a vždy
upřímný přítel a podporovatel činnosti Ústředí čs. sokolstva v zahra
ničí bratr Andrew Valúsek.

*
Čs. sokolstvo v zahraničí bylo zastoupeno 50ti člennou výpravou
župy Kanadské, příslušníků jednot Montreal a Toronto, kterou vedl
zupní starosta bratr Ing. Vladislav Zajíc z Montrealu. Ústředí zastu
povali z předsednictva bratři starosta J. Waldauf, jednatel Z.M.
Dobrovolný, pokladník Z. Mimra a členové výboru bratři A. Fogl a
J. Kořistka z Montrealu a sestra A. Janoušová z Toronta.
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HLÍDKA VZDĚLÁVACÍ

NAŠE

SLETY

Jan Fellmann

Všechny
složky
naší
rozptýlené zahraniční sokolské
obce se připravují k účasti na sokolských veřejných vy
stoupeních nebo sletech, které jsou důležitými přehlídka
mi
naší činnosti a přitahují nejen cvičence,
ale také
diváky.

Jak
potvrdil
úspěch
vídeňského
sletu,
krajanská
a
exilová
veřejnost
očekává od Sokola poradam těchto
našich nejnárodnějších slavností, jez jsou projevem sily
a zdraví národa a ověřováním skutečnosti, ze ve zdravém
těle žije zdravý duch.
Ukázněné řady cvičenců v sokol
ských krojích a cvičebních úborech působí velmi kladné
na povzbuzování a prohlubování národního ducha a sebevědo
mí a sounáležitosti sokolské i národní.
Mělo
by
proto
být
hlavní
starostí
cvičite1ských
i vzdělávacích sborů získávat nejen co nejvíce dobrých
cvičenců,
ale
také
dobré
jádro
přihlížejících
diváků,
z nichž by mnozí mohli a měli být získáni jako cvicenci
k prospěchu jejich vlastnímu i Sokola.

V
této
souvislosti
je
nutné
zdůraznit
důležitost
oznamování našich podniků v sokolském věstníku i v krajan
ském tisku, alespoň stručně, kdy, kde a co se v našich
jednotách a župách chystá;
cestující příslušníci Sokola
a krajané rádi navštíví sokolské podniky v jiných městech
a
zemích,
budou-li
o nich
předem vědět,
aby si podle
toho upravili a přizpůsobili své cestovní piany.
Našim
členům nemusíme zdůrazňovat, že si určitě zkrášlí dovole
nou, budou-li se na některém sokolském podniku v rozsahu
jejich možností podílet.

Bude
to
určitě
krásný
požitek
vidět
jak v mnoha
zemích
našeho
působení
vystupují
a
předvádí
výsledky
sokolské výchovy a činnosti "Sokolíci v dlouhých, hustých
řadách ..."
Sokolským sletům zdar!

Cím menší náš počet, tím více se s každým z nás počítá.
Dr. Miroslav Tyrš.
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ST.GALLEN
Z.

1983

Bidlo

Když byly na jaré v roce 1979 uspořádány první nářačové závody
mezi župou Vídeňskou a jednotami Basilej a Mnichov, bylo tajným přáním
jejich organizátorů, aby tato premiéra mela co nejvíce repríz, aby
po tomto závode následovaly další, s ješté větším poetem zúčastněných
jednot.
Toto tajné přání se splnilo pouze částečně - sice byly uspo
řádány závody další, ale počet zúčastněných jednot se nezvětšoval
(s výjimkou ojedinělé účasti jednoty Bern na závodech v roce 1980).
AŽ letos, jak se sluší a patří na jubilejní 5. nářačové závody, byla
tato neslavná tradice přerušena, takže jsme mezi sebou mohli přivítat
závodníky a závodnice hned tří nových jednot a to Paříž, Curych a
Solothurn!
Budiž jim účast na těchto nářaďových závodech závazkem
pro účast i na závodech dalších a ostatním jednotám pobídkou pro
to, aby se příštích závodů v Mnichově v roce 1984 zúčastnily i ony.
Před podrobnými výsledky závodů ještě několik technických údajů:
Závody pořádala švýcarská sokolská župa, technické zajištění
závodů Sokol Basilej, technické zajištění na místě a občerstvení
Sokol St. Gallen.
Závody byly pořádány v tělocvičně Zil u St. Gallenu, 4. června
1983, začátek 14.05 hod., konec 18.00 hod.
Ředitelství závodů:
bratr Svoboda (Mnichov), bratr Kolínský
(náčelník zupy Švýcarské a Ústředí). Hlavní rozhodci: sestra Svobo
dová (Mnichov).
Poctářský sbor: bratři Zadrobílek a Macků, sestra
Karlová.
Rozhodci sbor: bratři Svoboda (Mnichov), Slavík, Zoder,
Sysel, Materna, Thun, Mendík, Dvořáček, sestry: Svobodová (Mnichov),
Svobodová (Solothurn), Zadrobílková, Ulrichová, Oplatková B., BHumli,
Vránová, Mendíková, Vyskočilová.
Celková účast závodníků a závodnic:
Basilej 13, Paříž 11, župa
Vídeňská 10, Curych 10, Solothurn 6, Mnichov 4.

Malé zhodnocení závodů:
závody byly velmi úspěšné, jak poetem
zúčastněných jednot, tak všeobecným technickým zajištěním (včasné
zahájení i ukončení závodů!).
Závažným nedostatkem (poprvé v krátké
historii těchto závodů) bylo nezajištění diplomů (pro všechny účastní
ky) a medailí (pro vítěze).

A nakonec, srdečný dík všem. Budiž jim odměnou vědomí, že dobrá
věc se podařila. Na shledanou příští rok v Mnichově!
Přehled výsledků závodů:

ŠESTIB0J (přeskok, hrazda, bradla, kůň na šíř, kruhy, prostná)

ŽÁCI - 1. M. Kadrmas, Basilej 34.8 bodů,
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2. P. Kossatikoff, Paříž

34.0 bodfi,

3. M. Bystřičky, Paříž 27.2.

-

Celkem 6 závodníků.

DOROSTENCI - 1. A. Florián, Vídeň 40.1 bodfi,
2. T. Frey, Vídeň 39.1,
3. M. Fischer, Vídeň 37.3. - Celkem 5 závodníků.
MUŽI - 1. P. Svoboda, Mnichov 52.9 bodfi,
2. J. Osecký, Basilej 49.1,
3. Z. Bidlo, Basilej 45.1. - Celkem závodilo 17 mužfi.

ČTYŘBOJ (přeskok, bradla nebo hrazda, kruhy nebo kladina, prostná):
ŽÁKYNĚ - 1. K.
Solothurn 25.0,

Procházková, Solothurn 25.1 bodfi,
3. C. Breptová, Solothurn 19.9. -

DOROSTENKY - 1. D. Maternová, Vídeň 30.3
Solothurn 26.3, 3. K. Polatová, Paříž 25.9.

2. D. Svobodová,
Celkem 14 žákyň.

bodfi,
2. E. Svobodová,
- Celkem 6 dorostenek.

ŽENY - 1. I. Fárová, Vídeň 26.9 bodfi,
2. I. Kadoriková, Curych 23.9,
3. S. Radová, Paříž 22.9. - Celkem závodilo 6 žen.

ZÁVODY DRUŽSTEV:
2. Sokol Solothurn 96.6,

ŽENSKÉ SLOŽKY -

1. Sokol Paříž 97.8 bodfi,
3. Sokol Curych 74.9 bodfi.

ŽENSKÉ SLOŽKY -

1. Sokol Basilej 163.7 bod8, 2. Sokolská župa Vídeň
ská 153.4 bodů, 3. Sokol Mnichov 145.4 bodfi.

*

Postřehy z nářaďových závodil v St. Gallenu:
Očastí přes 50 závodníkfi, žen, dorostenek, žákyň, mužfi, dorosten
ců a žákfi sokolských jednot Basilej, Curych, Solothurn, Paříž, Vídeň
a Mnichov, ukázněným vystupováním a bojovným srdcem udělali radost
neúnavným organizátorům nářaáového tělocviku manželům Svobodovým
a bratru Bidlovi, což také bratr náčelník Kolínský v krátkém hodnoce
ní zdůraznil.

Dle vyjádření bratra Bidla poprvé při těchto tradičních závodech
dobře fungoval soudcovský sbor jako takový - 10 rozhodčích mužů,
8 rozhodčích žen a 3 počitači, což jistě přispělo k dobré organizaci
závodů.

Organizační práce Sokola Basilej a St. Gallen se projevila jak
při dodržení časového programu, tak i rychlého vyhodnocení výsledků
jednotlivých disciplin.
Pět žen Sokola St. Gallen připravilo přes 100 vynikajících chle
bíčků a několik druhů moučníků, takže zázemí fungovalo na výbornou
a mnozí z nás zde poprvé ve Švýcarsku opět po dlouhých letech ochutna
lo "Turka".

1 O 9

Miláčkem obecenstva závodfl se stal 12ti lety žák z Pařížského
Sokola, Pierre Kossatikoff, snědý po své bolivianské matce.
Přišel
do Sokola Paříž z Ruského Sokola v Paříži (jeho otec je ruský emi
grant);
překvapil všechny ohromným nadáním a zájmem.
Česky zatím
umí jen sokolskou povelovou terminologii a tak ti, kteří neznali
francouzský se s ním domlouvali ruský a Španělsky.
Nakonec několik postřehů, nasbíraných v tělocvičné a po závodech.
Čeho jsme si povšimli?
*
mladých družstev Sokola Paříž (11 žáků a dorostenců), zupy
Vídeňské (10 závodníků) a Sokola Solothurn.
Chlapci a děvčata vytr
vejte!
*
nově utvořených družstev Sokola Curych, mužů a žen, kten
teprve necelý rok jsou v členstvu jednoty. Kde zůstali všichni "sta
ří" borci?

*
nadprůměrné výkonnosti některých
a Sokola Mnichov. Jen dál a výs!

závodníků

Sokola

Basilej

* obrovského potlesku, který sklidil téměř šestasedmdedsátiletý
závodník župy Vídeňské, bratr Knotek, při vyhlašování závěrečného
umístění.
Celkem závodilo 17 mužů, bratr Knotek získal obdivuhodné
8. místo. Hodně zdraví a za rok na shledanou!

*
radosti dětí při
budou rozeslány dodatečně.

vyhlašování

výsledků,

přesto,

ze

diplomy

* děvčatům a ženám blahopřála sestra Svobodová a mužům a chlap
cům náčelník Ústředí bratr Kolínský.
Dotaz:
mohli by si při příš
tím vyhlašování bratr náčelník a sestra náčelnice jejich role vymě
nit?
Někteří muži si "stěžovali", že je nikdo nepolíbil.
Výměnu
ohlaste předem, počet závodníků bude ještě větší!
*
kolem padesáti labužníků povečeřelo společně v Kongreshausu
a nerado se rozcházelo kolem 23. hodiny domů.
* celá řada těchto účastníků si při rozloučení řekla "Na shleda
nou v dubnu 1984 v Mnichově!".

(Postřehy nasbíral; J.D.)

My nejsme jen k tomu, aby se jiní na nás dívali a snahám našim
přizvukovali;
časem musí veškeré obecenstvo vstoupit na závodiště
a po jistá léta se na něm tužit.
Dr. Miroslav Tyrš.
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KRONIKA
CARZANSKÁ

A KCE

Na loňském vídeňském sletu bratr dr. M. Vauhnik, mezitím bohužel
již zesnulý
člen předsednictva Jugoslávského Sokola ve svobodném
svete, nám v kratší rozmluvě připomněl pozoruhodnou sokolskou akci
z I. světové války, jež podstatně přispěla k vytvoření čs. legií
v Itálii a k uznání československé odbojové osvobozenecké činnosti
vládou Itálie.
■Sf

Osnovatelem a vůdcem tehdejší akce, známé dle místa kde se udá
la, jako "Carzanská akce", byl bratr dr. L. Pivko, jihoslovanský
sokolský pracovník a nadšený vyznavač Tyršových myšlenek, který se
seznámil se sokolstvím již ve svém rodném Slovinsku a později během
svých studií svou věrnost k němu prohloubil a utvrdil v Praze.

Ihned po vypuknutí války a povolání do služby v rakouské armádě,
dr. Pivko, nadporučík v záloze, chtěl projevit činně svůj odpor proti
tehdejší monarchii;
nechtěl však jen při nejbližší příležitosti
přejít na stranu Spojenců, chtěl svůj přechod spojit s činem daleko
sáhlejším a významnějším.
Pojal proto plán, jehož smělé provedení,
za pomoci italské armády, by znamenalo velký průlom rakouské fronty.
Smělý plán velmi podrobně vypracoval a v několika tajných schůzkách
s ním seznámil velitelství italských vojsk, u něhož však musel překo
návat stálou nedůvěru, neboř Italové nemohli pochopit, že by bylo
možné, ab7 se po jejich boku proti Rakousku postavili Slovinci, Češi
nebo Chorváté, kteří vždy za Hádeckého a během bojů o italské sjedno
cení, tvořili jádro rakouského vojska.
Dr. Pivko se ve své odbojové akci opíral především o české spolu
pracovníky - důstojníky a poddůstojníky, kteří s ním sloužili u stej
ného pluku, jakož o spolupracovníky jihoslovanské, mezi nimiž byl
také tehdy dobře známý sokolský závodník Vidmar. Odhodlání dr. Piv
ka k boji proti Rakousku vyjadřují výstižně slova, jimiž získal k
odbojové práci českého poručíka Kohouta: "My, Slované, nemůžeme od
Rakouska ničeho očekávat, i když mu pomůžeme vyhrát válku.
Tomu
nás ucí dosavadní zkušenosti.
Nezbývá nic jiného, než zdvihnouti
vysoko prapor odboje.
Co Čech, to hetman, a spojíme-li se všichni
Slované ke společnému boji, zvítězíme.
Doma je persekuce, nikdo
není jist ani před svými známými.
Zvítězí-li Němectvo v této válce,
čekají na nás ještě tužší zkoušky než Cechy po Bílé Hoře.
Na ruské
frontě české pluky přecházejí k Rusům. My, bohužel, neměli to štěstí
dostati se na severní bojiště, ale ani zde nemusíme složit ruce v
klín.
Pravda, Italové jako vojáci nemají právě dobré pověsti, ale
přesto snad s jejich pomocí něčeho dosáhneme.
A potom, až budeme
v Itálii, vymůžeme si, abychom mohli odejít do Francie nebo k Soluni
do srbských řad".
Tak získal dr. Pivko svého prvního "Carzance",
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za nímž následovali další, mezi nimiž byli Zelený, Jirsa, Martinec,
Jiránek, Lahvička, Mlejnek, Čačič, Melčánek...
Nejoddanějším byl
šikovatel Mlejnek, který pak svfij odboj v legiích zaplatil životem.
Dr. Pivko musel být při vypracování a projednávání plánů velmi obez
řetný, aby věc nebyla předčasné vyzrazena, k cemuz téměř došlo, když
jeden český ustrašenec, desátník Urban, jehož chtěl Mlejnek získat
pro akci, věc udal;
nebylo mu však uvěřeno.
Pečlivostí a neohrože
ností Pivkovou a jeho spolupracovníků podařilo se nejen uchovat plán
v tajnosti až do "carzanské noci" ze 17. na 18. září 1917, ale dr.
Pivko byl dokonce ještě vyznamenán představením císaři Karlovi, když
tento navštívil jeho úsek fronty.
Plány carzanské akce předpokládaly, že Pivkovi spolupracovníci
povedou italské oddíly průlomem, který jim bude otevřen Pivkovým
oddílem Bosňáků u Carzana v údolí valsuganském.
Fronta mela být
rozražena směrem k Tridentu čímž by bylo docíleno oddělení jihotyrolských vojsk od východnější fronty alpské.
Podle těchto plánů měla
jedenáctá rakouská armáda padnout celá do rukou Italů.
Italské veli
telství bohužel nepochopilo a nedocenilo dalekosáhlý plán akce, pri
níž se italská vojska mohla zmocnit Trentina a navíc mohla zajmout
celou nepřátelskou armádu.
Svěřilo provedení neschopným velitelům,
jakým byl na př. velitel divise gen. Zincone a velitel armády gen.
Etna, kteří disposice navržené dr. Pivkem přijali jen zčásti.
Dr.
Pivkem vyslaná hlídka se měla sejít s Italy, společně s nimi dorazit
do Scurelle, kde na ně čekal dr. Pivko;
společně měli po zmocnění
se posádky v Castellare postupovat úsekem, v němž dr. Pivko se svým
oddílem již předem rozbořil rakouským vojskem postavenou zeá, uvolnil
španělské jezdce s ostatnými dráty a přeřezal přívodní kabely elek
trického proudu, jímž byly napojeny drátěné překážky, takže ani v
případě poplachu by nebyly účinné. Italská vojska, vedena důstojníky,
kteří do poslední chvíle dr. Pivkovi nedůvěřovali, postupovala příliš
opatrně a pomalu, takže se ztratilo tolik času, že se o průlomu dově
dělo rakouské velitelství a další postup uzavřelo dělostřelbou, při
níž padlo mnoho nahromaděného italského vojska.

Po nezdaru akce se Pivkovi "Carzanci" smutně scházeli na italské
straně a putovali do Verony, kde v říjnu 1917 utvořili první oddíl
rozvědčíků - Esploratori na italské frontě - rotu Pivkovu.
Italské
vrchní velitelství dodatečně ocenilo strategický i taktický význam
akce a zavedlo vyšetřování jejího nezdaru, následkem čehož bylo něko
lik vyšších důstojníků okamžitě zbaveno velení a pensionováno.
Vý
znam akce ocenil gen. M.K. Stefánik, který dr. Pivkovi řekl: "Nevím,
jak by se byla v Itálii rozvinula otázka československého vojska,
kdyby nebylo Vás a Vaší pomoci.
Znám Vaši práci.
Je málo apoštolů
československé myšlenky, jimž náleží po právu tolik uznání našeho
národa jako Vám, jenž jste Slovinec." V Masarykově Světové revoluci
čteme: "K formování vojska přispěla nám událost u Carzana v září
1917.
Tam důstojník Pivko - Slovinec - zosnoval potichu přechod
svých vojáků k Italům.
Našich Čechů mezi přeběhlíky byla značná
část.
V Itálii udělala vec dojem a v parlamente (vídenském ovšem)
Němci interpelovali.
Brzy po Carzanu, v říjnu, byla uznána Národní
rada a dovoleno zřízení oddílů."
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VIVAT

VINDOBONA

( Vzpomínky na sletovou Vídeň )
M.

F.

Kašpar

"You see, I think it would be a good
thing if all the world were Sokols."

(Mrs. Dawson Scott, zakladatelka
mezinárodního PEN klubu, po náv
štěvě VIII. sletu r. 1926 v Praze)

Vídeň hrála dlouho, příliš dlouho, v minulých třech stoletích
významnou a prevážne smutnou roli v našich národních dějinách, at
již svou germanisaění politikou, národnostní nesnášenlivostí a útla
kem, centralistickou byrokracií či zneužíváním církve k politickým
cílům.
Snad to cítil nejhfiře, protože bezprostředně, Josef Svatopluk
Machar, jenž jako rakouský státní úředník, pracující v hlavním městě
mocnářství, viděl vše z blízka.
Svoje pocity a bolest vyjádřil v
roce 1893 - čtvrt století před našim osvobozením - ve sbírce Tristium
Vindobona. Byl to jeden z hlavních důvodů proč byl za světové války
vržen c. a k. justicí do žaláře, z něhož vyšel až po 28. říjnu, aby
se zakrátko v r. 1919 stal generálním inspektorem čs. armády...
Podobné myšlenky, vzpomínky a souvislosti kroužily hlavou, když
dopravní letoun nesoucí valnou část londýnské výpravy na vídensky
slet, zakroužil nad Moravským polem před přistáním ve Schwechatu
a umožnil v oparu červencového odpoledne, zahlédnout Malé Karpaty
nad Děvínem a Bratislavou, odkud jsem 15. března 1939 vyrazil na
sever do Polska do odboje...

V den našeho příletu byla situace jiná, tak zcela odlišná. To,
co jsme viděli v modravé dálce byla sice vlast, ale vlast obsaze
ná tentokráte jinou mocností, která se zrodila na troskách říše jiné
ho dvouhlavého orla - toho carského.
Vlast, tentokráte nikoliv ve
spárech "černožlutého mumraje", ale rudého impéria, jakéhosi asiatského Gulagistanu.
Sokolové v roce 1982 se neslétávali v nepřátelské metropoli,
ani nepřicházeli z vlasti Sokolů, kde se jeho zakladatel narodil
před 150 lety, aby dal národu tělesnou zdatnost, mravní sílu a z
nich pramenící brannost, potřebnou k osvobození.
Přicházeli jsme
z celého světa, ne z nesvobodné vlasti.

bojů

Vídeň, která nás vítala, to nebyla Vídeň jak jsme ji znali z
o naše národní, historické, ústavní a státní právo.
Byla to
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Vídeň nikoliv cernozlutá, ale cerveno-bílo-cervená,
příbuzná Havlíčkovu heslu i Nerudově básni.

#

*

barvami

jaksi

#

Sletové dojmy, jejichž podrobné vypsání by vystačilo na sletový
památník, začaly krátce po přistání ve Schwechatu, na východ od Víd
ně, smerem na Bratislavu.
Autokar s londýnskou výpravou se sotva
pohnul, po krátkém ale vřelém uvítání vídeňským bratrem Siónem, a
uz se jelo po sokolsku, se zpěvem Kolíne, Kolíne,
Nade mlejnem,
Šly panenky, Čtvrtého července, Lví silou, Spějme dál - všechny ty
písně kdysi sokolských výletfi, s jakousi vzpomínkou na slovutného
sokolského kapelníka Františka Kmocha z Kolína.

Projížděli jsme napříč Vídní od východu až k západu, ale v jejím
středu nás vítala nad obchody jména o jejichž původu nebylo pochyb:
Swoboda, Hruschka, Jellinek, Watzsek, Wessely, Hrdlitschka, Korzineck, jména jen natolik přizpůsobená, aby jejich fonetická výslovnost
zněla vxce česky, nez jejich domácí vídeňská fonetická transkripce.
Byli jsme výborně ubytováni po dvou, po třech v Europa-Hausu,
kde v zahradě voněly lípy, jako u nás počátkem prázdnin.
Spát se
nikomu nechtělo a tak - když se s námi naši bratři-ubytovatelé rozlou
čili - táhlo na jedenáctou a "vyrazili jsme do ulic".
K našemu,
hlavně žaludečnímu zklamání, jsme narazili na zavírací hodinu (Jó
hersaften, ka' ma' nix machen, spérstunde šlágt) a tak z toho gulášku
seslo.
Hladovým demonstracím na štěstí předešel náš londýnský bratr
uzenar, jenž takový případ zřejmě předvídal a v ubikaci vybalil svoje
znamenité výrobky.

*

*

*

Kontrasty zájezdu pokračovaly příští den při návštěvě bývalého
koncentračního tábora Mauthausen nedaleko Lince.
Krásný, teplý čer
vencový den;
dálnice vedla líbezným Vídeňským lesem, přes Svatý
Hypolit, Melk, s občasným zábleskem, v syté zeleni, stříbrného pásu
Dunaje.
Vpředu u řidiče sedící místní bratr vtipně komentoval průběh
cesty, co se kdy a kde, v tam těch zámcích stalo, který arcivévoda
ci vévodkyně se tam narodil, byl pokřtěn, pochován.

Pro mne bylo daleko důležitější, že před námi seděl vrchní sokol
všech zahraničních sokolů, starosta bratr Jan Waldauf z kanadské
Mississaugy, v tom slušivém slavnostním kroji s garibaldovskou červe
nou kosili, capce se sokolským perem a čižmami, téměř tak, jak si
to kdysi Tyrš sám představoval a navrhl.
Hle, vzácná příležitost
se seznámit, zprátelit a zbratřit s tímto výborným člověkem, od jehož
vedení, píle a důležitých rozhodnutí závisel hladký průběh a úspěch
sletu. Ty dve hodiny cesty tam i zpět snad byly jeho jediným odpočin
kem behem sletového období. Bylo to jakési bratrství na první potřes
pravici.
Byla téz příležitost seznámit se během jízdy s jinými častniky z celeho světa.
Bez okolků jsme si všichni navzájem tykali,
byli jsme proste jedna sokolská rodina. Zbytek cesty vyplnil, vedle
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mne sedící Josef Buršík, inspirován různými terénními celky, líčením
některých bojových operací od Sokolova až k Ostravě.
Na svou obvyk
lou výmluvu, ze mu parně t již neslouží, zcela zapoměl...

Ani dobrá nálada, která se zpravidla zmocní bezstarostných výletníkfl, ani žár červencového slunce však nezabránily náhlému chladu
hrůzy a smutku, který se nás zmocnil, jakoby v přítomnosti majestátu
smrti na velkých bojištích, při vystoupení z autokarfi před bránou
pověstného Mauthausenu.
To nebyl tábor, lágr, koncentrák, jak jsme
je viděli a poznali ve formě Gulagfl, zbahněných, zavšivených, obklope
ných provisorně-trvalými latrinami, v Sovětském svazu.
MauthausenMordhausen, to byla ponurá, sedá, kamenná pevnost smrti, vyhlazovací
továrna, vybudovaná "na věčné časy", kde dodýchalo přes 120,000 lids
kých bytostí, a z toho na pět tisíc československých občanů, většinou
sokolů, legionářů, vojáků, odbojové elity národa.
Byl jsem vděčen
bratru Waldaufovi, že mně, přes krátké návěští, dal příležitost po svém projevu, modlitbě bratra dr. J. Langa a odhalení desky k
zdůraznění postoje naší Obce legionářské k obětem nacistické bestiali
ty.
Jen ty strázní veze Mauthausenu připomínaly bratru Buršíkovi
a mne ony strázní veze gulagu v Oránkách, kam nás a celou čs. východní
skupinu zavedly stráže MVD počátkem března 1940, asi v době, kdy
došlo k masakru v Katynském lese.
Pro mne Mauthausen znamenal pout za šesti příslušníky mého příbu
zenstva, kteří zde dotrpěli...
* * *

Sletové protiklady pokračovaly téhož odpoledne po návratu do
Vídně.
Takřka přímo z bývalé bídy a nelidskosti koncentračního a
vyhlazovacího tábora na elegantní Ballhausplatz, kdysi srdce habsbur
ské ríse, dnes sídla spolkového presidenta, kde se v červenci 1914
rozhodovalo, po sarajevském atentátu, o osudu Evropy, bude-li válka
ci jenom místní represálie, zvláště když Kaiser Vilém připsal na
okraj vídeňské depeše "Nieder mit den Serben".

Pod vlídným a shovívavým úsměvem rakouské císařovny a naší kdysi
královny, která nám na věky proválčila Slezsko, Marie Terezie se
na nás dívala s malby v přijímacím saloně presidenta dra KirchschlMgra.
Přijal nás nadmíru přátelsky, dal nalít rakouské révy a nabídnul
vídeňské zákusky.
Hlavou mi proběhla představa první stránky Rudého
Prava s hlavičkou: "Sokolové, legionáři, zástupcové svobodného čs.
exilu z celého světa přijati rakouským presidentem v Hofburgu na
Ballhausplatze". To by myslím naše doma v jejich nynějším kafkovskosvejkovském rozpoložení náramně vzpružilo.
Aspoň tolik jako zpozdi
lý odchod strejčka Leonida.

President připil
nám i sletu, my připili jemu i jeho státu,
poděkovali mu za péci o naše i jiné politické uprchlíky a pak s námi,
téměř s každým osobně, přes hodinu pohovořil o svém úřadu, o svém
pobytu v Praze v úloze velvyslance, o minulosti a přítomnosti.
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Sletová sobota patřila zakladateli Sokola - dru Miroslavu Tyršo
vi. Dopoledne jsme s praporem Obce a spolu se zástupci jihoslovanského Sokola v zahraničí stáli čestnou stráž v sokolovně jednoty Vídeň
XVI.
Byl to pocit téměř dávno zapomenutý, stát opět na parketách
pravé sokolské tělocvičny.
Svaly takřka škubaly touhou po náskoku
do svisu na kruzích, do podporu o pažích na bradlech, po vzporu vzklopmo na hrazdě, či jen po pouhém podporu ležmo za rukama s několika
kliky. Tyršova deska, odhalená původně v roce 1932 ku stým narozeni
nám dra Tyrše, měla doslova "pohnutou minulost", jak nám starosta
jednoty XII-XV. bratr Císler vysvětlil a byla od roku 1959 v úschově.
Byla to stastná myšlenka, zasadit desku do stěny sokolské tělocvičny,
kde mfize dohlížet na věčný ruch, věčnou nespokojenost, na větší zdra
ví, sílu a krásu a růst dnes již šestého pokolení sokolské rodiny.

Odpoledne téhož dne jsme již zase na opačném konci Vídně, ve
Schmelzove universitním tělovýchovném středisku, kde od rána zápolí
družstva i jednotlivci v nářaáovém tělocviku o "snítku olivy".

V hlavní posluchárně se shromáždili zástupci a delegace organiza
cí, které mely co říci přítomným vůdcům Sokola - holdem Tyršovi.
Příbuznost, ba téměř totožnost ideovou i našich cílů, jednotu a bratr
ství obou Obcí, vpravdě celonárodní - sokolské a legionářské - obou
dnes doma rozpuštěných a zakázaných, protože režimu nepřátelských,
jsem úvodem zdůraznil představením praporu Československé obce legio
nářské, jehož líc nese -v dolním rohu při žerdi sokolský monogram.
Mezi bitevními poctami na rubu praporu je na prvním místě jmenován
Arras.
Je to připomínka, že v této bitvě, 9. května 1915, vedla
Pétainovu ofensivu v Artois, rota v síle praporu mající osm set sokolů-dobrovolců, rota zvaná Nazdar podle sokolského pozdravu, jímž
se její příslušníci zdravili a poznávali.
Tato rota dobyla návrší
La Targette, kde je dnes náš národní vojenský hřbitov, a hřbetu Vimy
Kidge, s jehož vrcholku Spojenci postoupili až o tři roky později
se čtyřmi kanadskými divisemi v čele, se ztrátami 60,000 bojovníků.
Rota Nazdar ztratila při svém útoku na dvě stě vojáků, vesměs sokolů.
U Zborova, v den datem jaksi sokolský - 2. července 1917, před šedesátipeti léty - byla to opět sokolská zdatnost, vedená nadšením sokol
ského hesla "Vpřed, zpátky ni krok!" našich prvních čtyř legionář
ských pluků, nesoucích husitská jména, která prolomila tři pásma
rakouského postavení.

Po tomto představení praporu Obce jsem přečetl poselství "Svoji
k svému", umělecky vypracované alšovským stylem bratrem Adolfem Vrá
nou, na zvláštním svítku pergamenu se stuhou a pečetí, a předal je
starostovi bratru Waldaufovi.
Převzal jej se slibem, že bude pečlivě
uloženo v sokolském archivu a jednou přineseno domů, do Tyršova domu.
* * *

Hlavní sletový den, 4. července, (mohlo být datum více přiléhavé
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tomuto vrcholnému svátku Sokola?) byl opět dnem kontrastů - tento
krát, bohudík, jen povětrnostních.
Dopoledne průtrž mračen, po obědě
tbyl-li naň čas při sušení a žehlení úborů) vichřice, ale nakonec
i obloha odpověděla na výzvu Suková pochodu "Slyš, polnice zní" a
v okamžiku kdy sokolská vlajka stoupala "výš, stále výš, smělým letem
slunci vstříc" na stožár, slunce zalilo stadion, zachytilo a zpestři
lo barvy krojů národních i sokolských, státních vlajek na okolních
tribunách a praporů, vlajících nad hlavami účastníků na cvičišti.
Byli jsme hrdi a vděčni pořadatelům - snad ani nemohlo být jinak
- že naše šestičlenná delegace, sestávající se z bratří Buršíka,
Babince, Ludikara, Maníčka, Pospíchala a Šebka, s třemi legionářskými
prapory byla zařazena v čelo slavnostního nástupu, ihned za sokolským
praporem.
Byli jsme unešeni gradací tělocvičného programu od Tyršových
prostných z I. sletu v Praze na Střeleckém ostrově, doprovázených
archaicky klasickým rytmem jediného bubnu, až po hudebně-tělocvičnou
báseň prostných mužů a zen v rytmu Dvořákovy "Novosvětské".

Vzdálenost sletového stadionu od středu Vídně spolu s dopolední
bouří odradily tisíce diváků z Vídně české i rakouské.
Ujištujeme
ale Sokol, ze plní svůj národní úkol dokud je cvičiště plné, byt
i diváků bylo pořídku.
Ty chybějící tisíce diváků, jejichž přítom
nost byla důležitá ke krytí nákladů, avšak nikoliv k úspěchu sletu,
se nikdy nedoví o jaký estetický požitek antické krásy se svou neúčas
tí připravili.

Po návratu z Vídně jsem poslal bratru starostovi Waldaufovi
blahopřání a poděkování.
Ujistil jsem ho, že "vídeňský slet nás
- všechny cleny delegace - posílil, povzbudil ba přímo nadchl celým
svým průběhem a náplní, jak ideovou tak i tělocvičnou.
Oč blíže
byl antickému ideálu Olympijských her, než jejich moderní metamorfosa.
Dodatečné si jeste znovu - jako vojáci - uvědomujeme to úžasné
organizační břemeno, které jsi tak statečně a zdárně zdolal spolu
se svými nadšenými spolupracovníky, hlavně od Vás ze zámoří a z kra
janské Vídně.
Cílem účasti naší delegace na sletě bylo, svou přítom
ností a symbolem našich legionářských praporů, připomenout všem účast
níkům - a hlavně mladší sokolské generaci - ono duchovní bratrství,
potvrzené obětmi obou světových válek, mezi Obcí sokolskou a legionář
skou.
Proto považujte naše Poselství za jakýsi druhý doktorát Miro
slava Tyrše - ten první byl za estetiku a filosofii, ten náš za sokol
skou brannost, kterou jeho myšlenky v národě v pravý čas vykovaly
a v legiích, v zahraničním vojsku a letectvu prokázaly.
Děkuji Ti
ještě jednou jménem naší delegace za čest, kterou jste nám prokázali
při všech příležitostech a hlavně jejím zařazením do čela slavnostní
ho nástupu na stadion.
Byli jsme tím - i když snad vám to přišlo
jako samozřejmé a přirozené - hluboce pohnuti."
Nemohu dnes, než zakončit slovy "ŠESTÉMU SLETU ZDAR!"
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VZPOMÍNÁM.....
Stanislav Žmola

Možno do jisté míry nazvat zlozvykem, jestliže nám určité datum,
jež právě prožíváme, vybaví vzpomínku na tu kterou událost, jiz jsme
třeba před rokem byli účastni.
Sled tehdejších zážitků, vázaných
na určité datum, nám vybavuje též příslušný den v tehdejším týdnu,
který však jistě nesouhlasí s běžným, tedy, řekněme, letošním.
Inu, před rokem jsme prožívali ve Vídni rušné dny příprav a jejich
vyvrcholení - V.jubilejního sletu.
Dny 1.-5. července 1982 měly
oproti letošnímu předstih jednoho dne.
Vloni začal měsíc čtvrtkem,
letos pátkem.
Vzpomínky však už běží a tehdejší dny dobře utkvěly
v paměti.

Ze se vám tu ve zkratce zmiňuji o svých vlastních dojmech a
zážitcích, jak jsem osobně prožíval loňské sletové dny, mne zbavuje
výtky, že opakuji líčení loňských událostí, zdostatek obsazených
v krásných úředních sletových pořadech a památníkovém trojčíslí věst
níku Ústředí "Československý Sokol v zahraničí".
Jediným úmyslem
těchto řádek je vyvolat u každého z čtenárů-úcastníků sletu jeho
osobní sletové vzpomínky.

Jako člen vídeňského sletového výboru mel jsem téz na starosti
několik úkolů, v nichž - jakož ostatně i v celkovém sletovém rámci
- nebyla nouze o překážky.
Kdykoliv procházím úzkou slepou uličkou
vedle vídeňského hotelu "Pošta" (známou Drachengasse) do menšinových
spolkových místností kolem čísla 1 (vchod do divadelní dvorany t.c.
"Kammeroper"), vybavuje se mně shon i ruch, jak zde vládl loňské
první červencové dny.
Ve vestibulu umístěná sletová kancelář stala
se informačním střediskem jubilejního sletu.
V zadním traktu uličky
na čísle 3. v I. poschodí Slovanská beseda, dějiště řady konferencí
pozvaných organizací a sokolských schůzí, jakož i valného sjezdu
a výstavní síně zapůjčené Českým srdcem pro sletovou výstavu.
Ruch
v tomto středisku jsem prožíval - mohu říci - plnými doušky. Vítaní
hostí na letišti, na nádraží, starosti s ubytováním, volejbalový
turnaj, nářaňové závody, odhalení Tyršovy desky v sokolovně Vídeň
XVI., hold Tyršovi a sobotní večer v Lidovém divadle - účast na všech
těchto sletových dějištích jsem si musel odepřít a spokojit se dodate
čně se zprávami příslušných odborů ve sletovém památníku.
Pro mne
první sletový den (patek 2. července) po zahájení byl vyplněn zájez
dem k odhalení pamětní desky sokolským obětem do bývalého koncentrač
ního tábora v Mauthausenu.
Pietní obřad na místě zanechal nesporně
nesmazatelný hluboký dojem v srdcích všech účastníků.
Jako clen
delegace na recepci u pana spolkového presidenta musel jsem se zúčast
nit spěšného návratu do Vídně.
Dojmy z recepce - pro většinu účast
níků snad jediná životní příležitost - jistě hluboké.
A se stejným
spěchem uskutečněná účast na seznamovacím večeru ve vídenské radnici
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dovršila překypující spoustu dojmů tohoto nadmíru rušného dne.

Když nadcházel onen významný sletový hlavní den - neděle 4.
července, nevěštící hned zrána příslušnou přízeň počasí, jistě nikdo
netušil, co za pohromu přinese již samotné dopoledne.
A snad právě
tato okolnost dodala tomuto jubilejnímu sletu tradičního lesku vsesokolských sletů pražských.
Obou nejslavnějších, posledních: X. a
XI. bylo mně dopřáno se zúčastnit jako řadový člen.
Kdo aspoň jednou
v životě stál dlouhé čtvrthodiny na prostranných seřadištích pražské
ho sletiště za větrného chladného času, zpestřeného deštovými přeháň
kami, kdy se zaháněla husí kůže vzájemným otloukáním a drkotáním
zubů ohlušujícím hlomozem, až náhle zazněl povel "Klid", "Na místa"
a "Pozor!", ten nezapomene na sotva uvěřitelný důkaz toho, co znamená
"dobrovolná sokolská kázeň", ono tajemství našich všesokolských sletů,
obdivované celým tehdejším světem. A když pak onen proud nespočetných
zástupů se tísnil branou borců, kde teprve bylo možno vnímat rytmus
sokolského pochodu a bylo možno na stále opakované "Levá, levá..."
na obou stranách rozestavěných cvičitelů si "vžiti krok", myslím,
že také nezapomene na ten zázračný hřejivý pocit, když ve vyřízených
"dlouhých hustých řadách" jednotlivé proudy vcházejí na "strahovskou
pláň", aby řízným pochodovým nástupem poznenáhlu zaplnily tuto mohut
nou prostoru.
Věřte, že jsem loňského 4. července při nástupu na
závěrečná společná prostná mužů a žen měl málem podobné pocity jako
tehdy - už je tomu dávno - na strahovské pláni. I když jsme se brouz
dali loužemi stojící vody - jedině to sluníčko si nás dodatečné chtělo
udobřit - pochodoval jsem jako pravý krajník ve své trojici až po
svou značku, kde jsem ztrnul jako všichni přede mnou v okruhu, jejž
jsem bez pohnutí hlavy pouze očima mohl přehlédnout, tak jsme tam
ku podivu všichni stáli jako sochy.
A stejný hřejivý pocit jako
tehdy na Strahově.
Jeden za všechny, všichni za jednoho, bratři
a sestry.

Když se mně zeptáte, kdy jsem se cítil lépe:
při zahajovacím
nástupu v sokolském kroji v čele průvodu, což nesporně povazuji za
velikou čest, jíž se mně zde dostalo u vědomí, že zastupuji župu
Vídeňskou, či jako řadový cvičenec v tom cvičícím útvaru?
Věřte,
že při tom hromadném výkonu cviků.
Ze cvičení ostatních složek jsem
shlédl jen některé úryvky.
Jedinečným zážitkem byly tentokráte šat
ny , jejichž neútulnost zvýšena ještě počasím.
Ty nejvýše vyvolaly
stesk po šatnách strahovských.
Přes řadu nedostatků, obzvláště když
si uvědomíme, že správa stadionu málem nedovolila pro stav hriste
konání veřejného cvičení, mohou jak pořadatelé tak i diváci s výsled
kem hlavního dne být spokojeni.
A že se veselice na rozloučenou
uchýlila též do paláce se starovídeňskou vznešenou příchutí, jistě
dala zapomenout na nepříjemnosti právě uplynulého dne. A tak k první
mu výročí jubilejního sletu oddejte se každý u sebe malému vzpomíná
ní na milé chvíle, prožité vloni v sokolském kruhu ve Vídni. Pokud
jste si neopatřili slavnostní úřední sletové pořady v krásné vazbě
se vzácným obsahem, župy je mají ještě na skladě. Sletové památníko
vé trojčíslí věstníku Čs. Sokol v zahraničí jest však bohužel již
rozebráno.
PŘÍŠTÍMU SLETU ZDAR!
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OHLASY A NÁZORY
Co soudíš, milý čtenáři, o těchto osobních názorech?

DOVĚTEK K ÚNOROVÉMU ZAMYŠLENI

Únorová úvaha vyvolala žádanou odezvu i když se nám nedostalo
odpovědi na kladené otázky.
( * 1.
Čí vinou nebyla delegace [ČOS
v únoru 1948] k presidentu připuštěna...
nebylo tehdy ještě možné
si přístup k němu "vynutit"?...
nebylo jiné možnosti zverejnení
nabídky pomoci...
nedal se odpor Sokola jinak verejne vyjádřit?
* 2.
Jak došlo k tomu, že ihned po komunistickém puči byli z výboru
ČOS "vyakčněni" dva hlavní představitelé Sokola, starosta a náčelník
ČOS dr. Antonín Hřebík a dr. Miroslav Kavalír?
* 3.
Jak bylo mož
né, že v únoru 1948 a v následujícím období trvajícím dodnes, se
našli sokolové, kteří se propůjčili k službě komunistům, nepřátelům
národa?).

Pozoruhodný byl příspěvek sestry Marie Provazníkové v minulém
čísle.
Byla čelnou představitelkou Sokola již v době, kdy jeste
žili sokolští 'velikáni' Scheiner, Vaniček, Benda, Keller, Malá,
Pechlát, Pelikán, Štrunc, Bukovský.
Již od roku 1919 byla členkou
náčelnictva žen ČOS, od r. 1925 členkou předsednictva ČOS, r. 1931
byla zvolena náčelnicí ČOS, kterou zůstala až do srpna 1948; podstat
ně velikou řadu let ovlivňovala a spoluurčovala vývoj sokolstva,
měla v něm vedoucí úlohu a zná proto pozadí a příčiny událostí a
poměrů v sokolském ústředí - ČOS jako málokdo, dnes dokonce snad
jako již nikdo jiný.

Je proto škoda, že se jí nepodařilo osvětlit nejzávaznejsi otáz
ku:
jak bylo možné, že se našli sokolové, kteří se propůjčili k
službě komunistům, nepřátelům národa? Není to otázka všetečná, nicot
ná nebo podřadná.
Kladli ji i mnozí významní představitelé národa
- v exilu na příklad Ladislav Kadimský, ve vlasti Prokop Drtina.
Je ovšem jasné, že poválečné vedení Sokola nemohlo být na úrovni
vedení předválečného, jehož představitelé většinou zahynuli v nacis
tických koncentračních táborech a na popravištích.
Otázky v 'únoro
vém zamyšlení' kladené (zejména otázka třetí - zásadní) se vsak týkaly
především zbylých představitelů vedení předválečného.
Nebot, pripustíme-li, že mohli zklamat nezkušení činovníci nově zvoleni do vedení
poválečného, není tím vysvětleno, proč zklamali na příklad dr. Miro
slav Klinger (člen náčelnictva mužů ČOS od r. 1925, zvolený r. 1927
místonáčelníkem a r. 1933 náčelníkem ČOS), Josef Truhlář (člen před
sednictva ČOS od r. 1925, zvolený r. 1931 místostarostou, r. 1939
starostou ČOS), dr. František Bláha (člen náčelnictva mužů ČOS, zvole
ný r. 1939 místonáčelníkem ČOS) - tedy vesměs významní vedoucí před
stavitelé Sokola před válkou, k nimž konečně patřili také dlouholetí
členové předválečného náčelnictva mužů ČOS dr. Jaroslav šterc a Evžen
Penniger.
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Poněkud překvapila výtka slabosti, naivnosti, snahy o kompromis
s komunisty a neúčast nebo nezájem v důležitém jednání o sjednocení
čs. tělesné výchovy, o něž komunisté usilovali ihned po osvobození
v r. 1945, adresovaná tehdejšímu náčelníkovi ČOS dr. Kavalírovi a
tehdejšímu starostovi ČOS dr. Hřebíkovi, neboř to byli právě tito
dva činovníci, kteří byli ihned po únorovém puči r. 1948 jako první
"vyakčněni" z předsednictva ČOS a nahraženi Evženem Pennigrem a Jose
fem Truhlářem, při čemž oba - Penniger i Truhlář - komunistům hanebně
sloužili zejména během XI. sletu a v následujícím období 'čistek';
jsou za to dodnes (r. 1983) komunistickým tiskem oslavováni.
A byli
to další předváleční vedoucí činovníci Klinger, šterc, Bláha, kteří
r. 1968 při pokusu o obnovu Sokola byli největšími odpůrci těchto
snah, zatím co dr. Kavalír, který po dobu 20 let, od r. 1948, měl
režimem zakázaný vstup do Prahy, se činně účastnil úsilí o obnovu
a byl také zvolen náčelníkem nově se tvořící ČOS;
dr. Hřebík je
dodnes terčem útoků čs. režimního tisku, který jej označuje za hlavní
ho odpůrce poválečného komunistického úsilí o zglajchšaltování čs.
tělovýchovy.

Ztěžl pochopitelné naproti tomu je, že činnost dr. Klingra byla
charakterisována jen jako 'naivní víra, že se s komunisty dá rozumně
hovořit a dělat kompromis', neboř dlouholetá ohavná činnost dr. Kling
ra ve službách zločinného komunistického režimu byla zradou nejvyššího
stupně, jež v Sokole nemá obdoby.
Nespravedlivé se také zdá tvrzení, ze protestní resoluce zup
proti vylučování zasloužilých sokolů 'měly jen za následek zavírání
župních kanceláří a další persekuci a vylučování jednotlivců'.
Do
mnívám se naopak, že protesty žup patří k nejstatečnějším (bohudík
zachovaným) dokumentům tehdejší doby;
prokazují, že v župách a jed
notách bylo více sokolů, kteří slovy a odvážnými činy stvrzovali,
že zůstali vlasti věrnou stráží v duchu Tyršové, nez jich bylo ve
vedení ČOS po únoru 1948, které neodstoupilo ani poté, když jeho
jménem byla vydávána prohlášení s jejichž obsahem nesouhlasilo a
které si i resignaci nechalo komunistickým režimem zamítnout.

Odezva na úvahu bohužel také potvrdila obavu, ze skutecne nikdo
z představitelů Sokola se ani v zahraničí vůbec nepokusil o sepsaní
tehdejších událostí; mohu proto tento dovětek ukončit zase jen slovy
původního 'zamyšleni':
dopouštíme tím, že jediným vylíčením zůstanou
tendenční články a pojednání komunistických, nebo jim sloužících
"dějepisců" - Marků, Perútků, Přibáňů, Klingrů, Šterců....
Škoda,
opravdu velká škoda, že tomu dopouštíme.

Jan Vrcovský.
Každý národ zhynul jen svou vlastní svou vinou.
Na bojištích
se nerozhoduje osud národů, je rozhodnut již před bojem.
Ni jeden
národ, co jich na světě bylo, četný nebo nečetný, nezhynul ve své
jarosti a hodnotě, každý sklesl sešlý, netečný a povrhlý.
Dr. Miroslav Tyrš.
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ZTRACENÁ

GENERACE - PROČ?

V exilu přicházejí často na přetřes otázky, o nichž jsme se
domnívali, ze jsou dávno vyřešeny,
az se najednou ukáže, že tomu
tak není. Předkládá nám je mimořádná doba se vším, co zmítá neklid
ným světem ke konci tohoto století.
Klade si je také pisatel článku
"Ztracená generace" ve švýcarském Zpravodaji č. 5. Ztracenou genera
cí myslí ty imigranty, kteří přišli do ciziny ve velmi útlém věku,
nic si z domova nepamatují a zbyla-li jim nějaká matná představa,
je spíše zapomění hodná.
A nebo konečně ti, kteří se už v cizině
narodili. Nuže! Cituji:
"Když se vás někdo zeptá, kdejste doma?
Co mu odpovíte?
kdeže je vaše vlast? A ke kterému národu patříte?"

A

Doma jsem tam, kde právě žiji at sám nebo s rodinou, tam se
pravidelně vracím, tam jsem si domov vytvořil.
Jiná je otázka o
národu.
Co svět svetem stojí, byl postupem staletí obydlen lidmi,
kteří se behem vývoje a životních podmínek stmelovali v houfy, kmeny
- národy a usídlili se na určitém území.
Tak tomu bylo i s námi.
Od historických dob, kdy semkla české kmeny pevná ruka Přemyslovci!,
vytvářel se, přemáhaje velmi mnohé překážky, český národ. Tož struč
né řečeno:
jeho jsoucnost trvá přes tisíc let. Nechci zabíhat mnoho
do historie, ale přece se mnohému nelze vyhnout.
V ní jsou právě
ty páky, které nás přitahují a ukazují, z jakého prapůvodního hnízda
jsme nakonec vylétli a poučují nás o všem, čím jsme dýchali a žili.
Nedá se přece stavět jen na tom, co jsme sami prožili nebo čeho jsme
byli svědky. To by pak znamenalo jen pár let, které by se zase tří
štily, podle toho, co který účastník svědčil.
A kde jsou dějiny?
Kroniky, staré letopisy, svědectví Zemanských desk o životě národa?
Žádný původ nelze smazat. Za německé okupace českých zemí jsme muse
li úřadům předkládat doklady o svém arijském původu.
Museli jsme
běhat po farách, hledat v matrikách, ale leccos zajímavého jsme se
dověděli.
Naplnilo mě sebevědomím, že náš rod obou větví - otce
i matky v několika generacích, stále sídlel a měl své kořeny na Hané
okolo Vyškova a že to byly kořeny selské.
A tož tyto rodové znaky,
zděděná tradice, gény našich předků, jejich láska vrostlá ve zdědě
nou půdu - duch národa - přešel i na generace z jejich krve.
A to uz se naše myšlení slévá v jeden celek s názvem vlast rodná zeme - myšleno k původu předků.
0 vlasti a národu nás učili
naši učitelé ve školách, vyprávěly nám o nich pověsti, povídky, celá
obsáhlá literatura, české dějiny, které před námi otvíraly netušené
světy zápasů, úsilí, práce, utrpení, statečnosti, porážek i vítězství
a tím v nás stále obnovovaly to "cosi", co se nakonec v každém ozve.
To nam všecko říká, ze lásce a úctě k vlasti a národu se musí učit.
V exilu máme za naše národní školy jen slaboučkou náhradu jazykových
skol, ale jsou tu rodiče a nebo jiní schopní lidé, kteří mohou vyko
nat po té stránce mnoho dobrého.
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Amerika je země, kde se střetává tolik národností jako nikde
jinde na světě.
První český vystěhovalec přišel sem někdy po bitvě
na Bíle Hoře a jmenoval se Heřman.
Dnes jsou Češi po celých Spoje
ných státech, je tu množství českých spolkfl, Americká obec sokolská,
Čsl. Národní rada americká, mnoho českých škol, na některých univer
sitách se vyučuje češtině, jsou tu místní české rozhlasy a kol dokola
celé Ameriky najdete české podniky a společnosti.
Mnohokrát jsme slyšeli od vedoucích osobností amerického veřejné
ho života - i od presidenta - jak vybízeli rfizné etnické skupiny,
aby si zachovaly svou identitu, obohatily svými odlišnými národními
zvyklostmi a kulturním bohatstvím americký veřejný život.
Všichni
víme, ze občané té které země, jež se přestěhovali odjinud, jsou
své nové zemi loajálními občany, pracují pro ni a mohou jí jen pro
spět.
Nikdo po nich nežádá, aby odložili to, z čeho vznikli.
Opak
je pravda.
Už v minulosti se presidentu USA Jeffersonovi připisuje
výrok, který pronesl při nějaké slavnostní příležitosti:
"At mně
nikdo neříká, že miluje tuto zemi, dovedl-li zapomenout na tu, ze
které vyšel."

Americký odborný tisk lékařský přinesl koncem června zprávu,
že presidentem Americké Asociace lékařfi byl zvolen Dr. Frank Jirka,
který pochází z třetí generace americké českého pfivodu.
Jirkovi
dali Americe několik lékařfi.
Jeho matka byla rozená Čermáková.
Anton Čermák, který byl čsl. imigrant, byl v roce 1931 zvolen staro
stou Chicaga.
Dr. Jirka sám je si vědom, jak obrovskou práci jeho
rodina vykonala a oceňuje význam, jaký měl pro Chicago jeho děd Antonín Čermák. Je-li ještě dnes veřejná správa tohoto města v rukách
demokratické strany, je to zásluha jeho dědy.

A ještě jedna velká událost vztahující se k národu a vlasti:
Koncem května byl v Torontě kongres Československého národního sdruže
ní v Kanadě. Byla to nejvýznamnějši událost krajanské Kanady. Hlav
ním řečníkem byl Tomáš Bata, jehož jméno navždy zfistane spojeno s
moravským Zlínem, který jeho otec založil.
Tomáš Bata mimo jiné řekl:
"Kanada je velmi štědrá země, která
poskytuje příležitost k plnému uplatnění všem, kdož do ní přicházejí
a současně podporuje jejich úsilí o zachování národní svébytnosti
a kulturního dědictví, aby tak obohacovali kanadskou společnost."

Tak jaké pak strachy?

Umře národně jen ten, kdo chce!
Jarmila Uhlířová.

Provozujmež kritiku nade vším, co závazného se ve spolku děje,
ale provozujmež ji šetrně a věcně, pomíjejíce věci nedfiležité a vždy
jen k prospěchu celkovému hledíce.
Dr. Miroslav Tyrš.
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ŽUPA KANADSKÁ

ZE SOKOLSKÉHO SVĚTA

ŽUPA AUSTRALSKÁ

Jižní Afrika

DĚTSKY SPORTOVNÍ DEN, pořá
daný
jednotou tradičně každým
rokem, konal se 1. května 1983
a plně se opět vydařil.
Na
30 žáků a žákyň soutěžilo o
různé ceny.
Počasí dnu opět
plně
přálo
a
podpora
rodičů
byla příkladná.
Úspěch letošní
ho
dne
zajistil
jeho
opětné
pořádání v příštím roce.

NA MIMOŘÁDNÉ SCHBZI výboru,
konané 7. července, byl zvolen
nový
starosta
jednoty,
bratr
Jindřich Stikarovský, dosavadní
vzdělavatel, který bude funkci
starosty vykonávat až do příš
tí
valné
hromady.
Dosavadní
starosta bratr J. Drahota zůstá
vá nadále členem výboru.
POČET
PŘÍSLUŠNÍK6
jednoty
překročil 150;
jednota má nyní
97 členů (59 mužů,
38 žen),
14
dorostu
(5
dorostenců,
9
dorostenek), 45 žactva (26 žáků,
19 žákyň).

DALŠÍ
PODNIK,
připravovaný
jednotou
na
konec
srpna,
je
dvoudenní výlet do známého rekre
ačního
střediska,
vzdáleného
kolem 200 km od Johannesbergu.

Ottawa

VALNÁ
HROMADA
jednoty
se
konala 23. dubna 1983.
Z poda
ných zpráv činovníků byla zřej
má
vzestupná činnost
ženských
složek v tělocvičné, kde vykazo
valy průměrnou docházku 11 žen.
Průměrná
docházka
mužů
byla
10.
Oddíl odbíjené má 14 členů,
oddíl
nohejbalový
a
fotbalový
má 12 členů.

Po udělení absolutoria odstu
pujícímu výboru
byl
na
nové
období zvolen výbor, jehož hlav
ními
činovníky
jsou sestry a
bratři:
Starosta Karel PINKE, náčel
ník
Aleš
SMETANA,
náčelnice
Irena POHLOVÁ, jednatelka Milena
HOLÁ, pokladník Jan SKLENÁŘ.

PRVNÍ ZÁJEZD nově utvořeného
hokejového
oddílu
jednoty
byl
velmi úspěšný.
Byl uskutečněn
ve dnech 8. a 9. dubna 1983
do Toronta na hokejový turnaj
čtyř českých hokejových mužstev
dvou
torontských,
jednoho
družstva z Chicagaa družstva
Sokola Ottawa.
Bratru Sklenářo
vi, který zájezd vzorně připra
vil a organizoval, bylo valnou
hromadou vysloveno uznání velkým
potleskem.
Oddíl byl již pozván
na turnaj, připravovaný v Chica
gu 2. prosince 1983.
- kp.

Toronto

Členské
příspěvky,
splatné
Ústředí, jsou vedeny na zvlášt
ním kontě az do doby, kdy jejich
převod bude možný.
Milan Wild.

VEŘEJNÉ CVICENÍ
jednoty
se
konalo 26. června, jako každoroč
ně v rámci Československého dne v
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krajanském
středisku
Masaryktown
v
torontském
předměstí
Scarborough.
V pořadu veřejné
ho
cvicení
vystoupilo
celkem
73
příslušníkfi
jednoty
12
muz8,
16
žen,
3
dorostenci,
6 dorostenek, 15 žákfi, 21 žákyň,
ve skladbách prostných a v cviče
ní na nářadí.

Jako každoročně, tak i letos
se příslušníci jednoty zúčastni
li podniků amerického sokolstva
- veřejného cvičení Sokola Cleve
land, sletu zupy Severovýchodní
v Detroitu a XIX. sletu Sloven
ského
Sokola
v
Pittsburghu.
- Dorostenka K. Forstová absolvo
vala cvicitelský kurs Slovenského
Sokola v letovisku "Sokol Woodlands" ve státě New York.
Jednota
byla
župou
pověřena
přípravou
a
uspořádáním
VII.
zupního sletu v příštím roce.
Pro tento účel byl ustaven sleto
vý výbor, jehož předsedou byla
zvolena sestra D. Trávníčková.

ve
finále urputně bojovalo s
družstvem Sokola Vídeň III "A",
jež se umístilo pak na druhém
místě.
Na třetím místě se umí
stilo
družstvo
Sokola
Vídeň
II., které se stalo i miláčkem
diváků.
Toto družstvo sestává
ze
starších
bratrů,
jejichž
celkový věk byl sečten na 350
let, a přitom dokázali vtipnou
hrou i nadšením porazit družst
va
věkově
mladší.
Umístění
na dalších místech:
A. Sokol
Vídeň XII-XV.,
5. Sokol Vídeň
XVI "B",
6. Sokol Vídeň XIIXV "B",
7.
Sokol Vídeň III
"B".
Turnaj se hrál systémem každý
s každým a nutno podotknout,
ze se jako novopečení rozhodčí
osvědčili
naši
dorostenci
a
mladší bratři,
kteří letos v
zimě absolvovali kurs rakouských
rozhodčích,
a
na
turnaji
se
nebáli tvrdě pískat chyby star
ších bratrů.

- JÚčast na nářaďových závodech

ŽUPA VÍDEŇSKÁ

Župní volejbalový turnaj

Župní turnaj v odbíjené mužů
0 putovní pohár se konal dne
26.
června
na
letním
hřišti
v Kierlingu u Vídně.
Turnaje se zúčastnilo 7 druž
stev mužů
(v některých hráli
1
dorostenci).
Počasí
bylo
slunečné a teplé, což přilákalo
také mnoho diváků, takže celkově
se sešlo na hřišti asi 100 osob.

vo

Putovní pohár vyhrálo družst
Sokola Vídeň XVI "A", které

Závodů v nářaáovém tělocviku,
pořádaných
župou
Švýcarskou
dne A.
června v St.
Gallen,
švýcarsko,
se
zúčastnila také
třináctičlenná
výprava
sokolů
ze župy Vídeňské,
složené ze
členstva
a
dorostu.
Výprava
odjela
dne
3.
června
nočním
rychlíkem
z
Vídně,
účastníci
se ve vlaku vyspali a časně
ráno jiz přestupovali v Bregenz
na místní vlak do St. Gallenu.
Pri přestupu byla volná hodina,
která stačila na ranní procházku
u Bodamského jezera, kde mládež
"kibicovala"
místním,
velice
úspěšným
rybářům.
Při
této
procházce
bylo
také
"minutou
ticha"
vzpomenuto
spolužáků,
kteří se nemohli zájezdu zúčast
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nit,
protože
ten
den
museli
ve škole psát písemnou práci.
Po příjezdu do St. Gallenu a
přivítání s místními cleny Soko
la,
bylo
rozděleno
ubytování
- dorostenci do ubytovny mláde
že,
dorostenky do soukromí a
členstvo do hotelu;
a posleze
odchod do tělocvičny.

Závodilo se ve dvou tělocvič
nách, s výhledem na město, orga
nizace
byla
dobrá.
Začínalo
se
poradou rozhodčích,
kterou
vedl bratr Svoboda, dále byla
porada se závodníky, pak závody
samotné, zahájené nástupem účastníkfi
a oficielním přivítáním.
Vídeň měla jedno družstvo doros
tenců a
jedno družstvo mužů.
Nejstarší
účastník závodů
byl
vídeňský bratr Fr. Knotek (73
let), který např. na koni získal
stejný počet
bodů jako mladý
bratr A. Lapin. Zeny a dorosten
ky
závodily
jednotlivé,
celé
závody probíhaly ve velice dobré
atmosféře.

Večer po závodech bylo přátel
ské posezení v místní "restaura
ci pro mládež", kterého se také
zúčastnila
výprava
pařížského
Sokola se svojí mládeží. Celko
vý věkový průměr závodů se změ
nil vůbec ve prospěch mládeže
a mladých bratrů, ale také ve
prospěch starších ročníků bratrů
(zvláště
ze
Švýcar),
kdežto
střední
generace
byla
slabé
zastoupena.
Negativní pri tomto
podniku byl jeho pozdní termín,
zasahující
do období
školních
zkoušek a červnových dovolených.
Pro příští rok bylo dohodnuto,
ze bude termín na závody nejpoz
ději koncem dubna, a s nácvikem
se může začít jiz na podzim.
Druhý den uspořádala vídenská
výprava výlet na místní koupališ

tě
"Lerchenfeld",
zúčastnila
se také výprava pařížská, která
se ovšem musela dříve rozloučit
k odjezdu.
Na koupališti byly
pořádány různé hry ve vodě i
na
suchu.
Vídenská
výprava
odjížděla
domů
navečer.
Při
přestupování
v
Bregenz
zase
vyplnila čas čekání na rychlík
poslechem
jazzového
koncertu
u
jezera.
Ještě
bylo
možno
obdivovat z vlaku nádherné pano
rama arlberských hor se zapadají
cím
sluncem,
a
protože
byla
naše výprava sama ve vagone,
následovala
veselá
zábava
až
do pozdních hodin, posléze něko
lik hodin spánku, a ráno štastný
návrat do Vídně.

V umístění na závodech získa
li vídeňští muži nejlepší místo
4. - bratr A. Lapin, dorostenci
- 1. místo Ant. Florián, ženy
1. místo sestra I. Fárová,
dorostenky - 1. místo Dana Maternová.
Nejstarší účastník bratr
František
Knotek
se
umístil
na 8. místě.
M. Há.

Vídeň XII-XV.

Jednota podnikla 18. června
autobusový výlet do GMnsedorfu
za
velké
účasti
příslušníků
jednoty a hostů, především mláde
že.
Cílem
výletu
byl
známý
"Safaripark", jehož mnohá exotic
ká zvířata byla především obdivo
vána nejmladšími účastníky zájez
du,
při cemz nejpopulárnejsím
místem byla dětská
zoologická
zahrada, v níž si mládež mohla
volně
hrát
s
mnoha
zvířaty.
Úspěšný výlet byl ukončen doslo
vem
starosty
jednoty
bratra
Císlera, který zdůraznil důleži
tost češtiny v Sokole.
- VSL.
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Paříž

KROJOVANÁ
SKUPINA
jednoty
(12 párů) vystoupila na pozvání
starosty VI.
okresu Paříže v
Lucemburské zahradě, kde předved
la
několik
národních
tancfi.
Toto vystoupení, v krásné pří
rodní
dekoraci
bohaté
zelene
a umělecké výzdoby, mělo velký
úspěch u velmi četných účastní
ků.
Podalo také svědectví o
životnosti
našich
národních
tradic také v zahraničí.
Souvislost smutná - v hodi
nách
tance
naší
skupiny
nám
odešel náhle náš velmi zaslouži
lý
bratr
Bohuslav
Starý
(66
let), zasažen na Sokolské louce,
při práci na řezání a štípání
poražených
topolů,
mozkovou
mrtvicí.
Od
svého
příchodu
do
Paříže,
po
puči,
působil
v naší jednotě, nehlučně a odda
ně.
V tělocvičně jako cvičitel
žactva, později ve výboru, jako
správce našeho hřiště na břehu
Marný v Gournay, zvaného "Sokol
ská louka Leoš Mileč", kde vyko
nal nesmírně
práce na úpravě
a udržování;
o našich slavnos
tech
se
pak
"přestrojil"
na
kuchaře a jeho českou kuchyni
každý oceňoval, ona také přivábi
la na naše slavnosti hodné přá
tel.
Byl také po několik let
mistostarostou jednoty a znovu
se ujal cvičení naší mládeže,
když nastal nedostatek cvičite16.
Jeho odchod jest pro jedno
tu těžko nahraditelnou ztrátou.
Náš bývalý dlouholetý náčelník
(žák
Erbenův)
o
něm
napsal:
"Bratr Starý nám odešel.
Tak
dobrý
člověk.
Snad
jsme
si
ani
dost
neuvědomovali,
jaké
štěstí to bylo pro jednotu mít
ho ve svých řadách;
kde ted
hledat nahradu za jeho pracovi
tost
a schopnosti,
doplňované

skrovností
nad průměr.
Bratr
Starý bral své členství v Sokole
jako službu dobré věci."

VEŘEJNÉ CVICENÍ (podle dávné
tradice), v neděli 26. června,
na "Sokolské louce", bylo nadmíru
zdařilé,
jednak
díky
pečlivé
přípravě náčelnictvem a cvičitelským sborem, jednak díky činné
účasti "Sokola Londýn".
Přijelo
jich autobusem, který přeplaval
Kanál
La
Manche,
celkem
50,
včetně skupiny legionářů, vedené
br. majorem Kašparem, předsedou
Čs.obce legionářské v zahraničí.
V
čele
sokolské
výpravy
byl
starosta
br.
Vološčák,
bratr
Borsuk, náčelník a sestra Dvořá
ková, náčelnice a její manžel,
místostarosta.

Dopoledne
se konaly
závody
jednoty
o
"Plaketu"
vydanou
k tomu účelu na památku bývalého
starosty br. Augustina Smutného,
který řídil jednotu po 36 let
do konce svého života.
Vzdor
potížím s nácvikem (hlavně časo
vým) všichni závodníci, od žact
va po dospělé, závodili s plnou
vervou.
Plaketa byla předána
bratru M. Leipoldovi, náčelníko
vi, který docílil nejvíce bodů,
a sestra náčelní, Jiřina Bystrická, obdržela upomínkový pohár,
jako první mezi ženami.
Výsled
ky
ostatní,
zvláště
omladiny,
se
podobaly
těm,
které
byly
získány na závodech župy Švýcar
ské v Saint Gallen.
Odpolední pořad byl zahájen
vzdáním pocty, u pamětní desky,
našim
padlým,
kde
Čs.O.L.
a
Sokol
Londýn
položil květiny,
dovežené z Londýna.
Br. Kašpar
přednesl výstižný projev k poete
našich
padlých
bratří,
mezi
nimiž je řada letců, které znal.
(Dokončení příště).
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