ČESKOSLOVENSKÝ

SOKOL

v zahraničí

ČASOPIS ÚSTŘEDÍ ČESKOSLOVENSKÉHO SOKOLSTVA V ZAHRANIČÍ

Číslo 10 (330).

Ročník XXXIII.
Prosinec

1983

Po sletě ve Vídni v roce 1982, vynořily se úvahy jaká
je budoucnost sletů a eventuelní jejich další vývoj či změ
ny.
Během letošního roku jsem si na tyto úvahy několikrá
te vzpomněla v souvislosti s našim nácvikem na I. veřejné
zupní cvičení v Austrálii.

Naše vystoupení, ve srovnání se slety ci zupními slety
kdysi doma, bylo zcela nepatrné, srovnéváme-li jeho obsah
a rozsah.
Na straně druhé však vyžadovalo tolik osobní
obětavosti každého z nás, at už to byl čas, osobní pohodlí,
ci značné finanční náklady, ze jim mfize být rovno.

SLETOVÉ

ÚVAHY

Zora Kašpárková

Myslím, že mnozí z mladších ročníků mají určitý, mně
těžko blíže definovatelný poměr k prostným, které pro nás,
pamětníky nezapomenutelných sokolských sletů jsou samozřej
mostí, ba radostí.
Když jsem tentokráte začala nacvičovat
naše společná prostná, v pořadí již třetí (slety v Curychu
a ve Vídni), cítila jsem, že k nim není nelibosti, ale také
ne radosti, spise jakási nutnost.
Překvapila mne tedy veli
ce reakce zúčastněných při dalším nácviku a to v rychlém,
necekaném sledu.
Po chladném začátku, nejprve zájem a urči
té uspokojení z pohybu sladěného s hudbou, hodnocení, že
to není jen tak zcela snadné, že je nutná absolutní přes
nost.
Další nácviky již mohu označit, že každý "hořel"
a snažil se o přesný pohybový detail v souladu s hudbou,
projevili zájem porozumět popisnému textu, žádali o vysvět
lení a upřesnění názvosloví a pak, aniž vím kdy a jak, tu
byla snaha, ze vse musí být dokonalé.
Zmizela slůvka: já,
ty, on, ona, a byli jsme jen my ženy a muži, prosycení tím

tím
těžko
popsatelným
ovzduším
sokolské
sounáležitosti.
Snad největším překvapením nakonec bylo, ze se našli další,
co by se rádi přidali v poslední chvíli a také mnozí, kteří
řekli "a príste nacvičujeme také".

Ten společný projev prostných v sobě tají určité tajem
né kouzlo "moci býti jedním z mnoha ve společném díle".
Tento cit se musí v člověku probudit, nelze jej naučit ani
jinak prosadit.
Visuální poznatek strhává k činu.
Tuto domněnku ve mne utvrdila i zkušenost zpozorovaná
po odpoledním vystoupení, kde se na programu podíleli jak
ti nejmensí od 2 a půl let nahoru, tak starší žáci a žačky,
pres dorost po členstvo.
Když bylo po programu a následova
la volná zábava, vzájemné sdělování dojmů, byly nestřežené
žíněnky okupovány dětmi v nedělních šatech, které se pokou
šely napodobit cviky viděné při odpoledním vystoupení a
ti nejmensí napodobovali starsí.
A tak shrnuto mohu říci, že staré přísloví: "Příklady
táhnou", stále platí.
Všechny oslavné projevy nejsou mnoho
platné, není-li jedinec strhnut prostředím a touhou "být
pri tom".
Děti a mládež navíc potřebuje sdružování v spor
tovním všestranném zápolení, za smíchu a radosti, kdy nejde
o ceny, nervové vypětí závodů, ale radost z pohybu a dětské
společnosti .

Jako předvoj jsou nutná veřejné vystoupení, akademie
v jednotách, které ukáží činnost jednoty, pak je již jen
-krůček k přípravám na slet.
Slety jsou přehledem společné práce a života sokolů
v širokém národním i mezinárodním měřítku.
Jsou nutností.
Jejich rozsah a nápln podléhá vývoji, jako každý živý orga
nismus.
Budou obohaceny o věci, které my dnes třeba ani
neznáme, tak jako o mnohých nevěděli před 50 i více lety.
Jádrem vsak zůstane ta působivá mohutnost společného vystou
pení, kdy každý se zříká sám sebe, pro dokonalé spojení
všech a přece právě proto je každý sám velmi odpovědný a
důležitý, aby celek byl dokonalý.

"Za dvojím účelem uspořádána slavnost dnešní.
Sami chtěli jsme účty
sloziti sobe, i radujíce se z toho kam jsme dospěli i vědouce co nám
schází utuziti se v snažení svém. Dále vsak chceme i vás, dosud nečin
né na nás se dívající, získati pro věc svoji.
Ukázati jsme vám chtěli,
jak z volných, snadných a každému přístupných začátků, soustavným cvi
čebním postupem dostoupiti lze až k oněm stupňům síly a pružnosti jež
potom upoutaly pozornost vaši. - Doufáme, že co jste zde viděli i u
vás způsobilo práni podobné, ze mnohý z vás octne se brzy v řadách na
šich."
Dr. M. Tyrš, doslov u veřejného cvičení 26. 3. 1865.
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HLÍDKA VZDĚLÁVACÍ

JAK

JSME

OBSTÁLI?

Jan Fellmann

Koncem kalendářního
roku každý starostlivý hospodář
velmi peclive zkoumá stav a výsledky své celoroční práce.
Sokolové by to měli dělat také, dříve než se o tom začne
jednat na výročních valnách hromadách.

Úkolů máme mnoho;
sestry a bratri činovníci nesou
společně zodpovědnost za vše, co se stalo či nestalo.
Zkou
mejme s uvážením, co jsme nedodělali v končícím roce, ci
co jsme neudělali dobré a hledejme cestu, jak to napravit
v roce následujícím.
Hledejme také uz nyní cesty a zp8sob,
které zabrání opakování nemilých chyb.
Vzdělavatelé by měli při této příležitosti zdůrazňovat
členstvu, co znamená zodpovědná spolupráce všech.
Příklad:
máme všichni vyrovnané příspěvky za běžný rok i za roky
minulé?
To není jen povinnost či vina jen pokladníka, ale
liknavého neplatiče také.
Víte nejlépe, co ve svých jednotách chcete mí lepší.
Hledejte cesty a způsob, jak to udělat a hledejte už nyní
cleny výboru, kteří tyto žádoucí výsledky umožní.

Tak začnete Nový další rok správně.

Hodně zdaru všem a hodně zdraví a síly!

"Svobodným v společnosti býti jest jenom zákon její nad sebou uzná
vat, avšak zároveň zákonu tomu z vlastní vůle všude se podrobit.
Kde
není rádu, není svobody, volnosti trvalé a zabezpečené. Volně, bratrs
ky a rovné obcujmež spolu, jednejmež v spolcích svých, avšak učmež se
téz každým dnem ve prospěch řádů nutných sebe opanovat, osobnost věci
a celku podřídit, marnivost co vlastnost muže nedůstojnou potlačovat.
Kázeň, jiz každý takto sám sobě ukládá, šlechtí srdce, vychovává charak
tery pevné, činí nás schopny k sebezapření a k obětem, když prospěch
všeobecný to vyžaduje."

Dr. Miroslav Tyrš v "Sokole", č. 1., ročník 1881.
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ŽALOV

JAROSLAV LÍZÁLEK

V Londýně v Anglii zemřel dne 25. listopadu po delší těžké nemoci
významný bojovník za svobodu Československa, čestný předseda Ústředního
výboru Čsl. obce legionářské v zahraničí, bratr pplk. Jaroslav Lízálek.
>
Bratr Lízálek byl významným příslušníkem čsl. zahraniční armády
za II. světové války ve Francii a v Anglii;
v r. 1944 byl velitelem
cs. vojenské styčné mise u 21. skupiny armád polního maršála Montgomeryho.
Byl vyznamenán mnoha válečnými řády československými, anglickými
i francouzskými a po válce byl profesorem na čsl. válečné škole v Praze
az do r. 1947.
V exilu působil v Csl. obci legionářské v zahraničí, jejíž byl
čestným předsedou; byl čestným členem Svazu letců svobodného Českoslo
venska a členem Klubu československé kolonie v Londýně.
Po celý život
byl věrným příslušníkem Sokola, od roku 1948 v Sokole Londýn.

Zemřel nám všem skutečný národní hrdina.
památce!

Budiž čest jeho světlé

FRANTIŠEK KUBINA

Ve středu 30. listopadu zemřel v Chicagu v USA významný představi
tel krajanské veřejnosti ve Spojených státech, vynikající hudebník,
sbormistr, hudební skladatel, varhaník a národní pracovník, profesor
František Kubina.

Prof. Kubina pocházel z Náchoda, kde se před 86 lety narodil.
Absolvoval pražskou konservatoř a působil několik let v Moravské Ostra
vě. V roce 1923 se vystěhoval do Spojených států, kde se za dobu svého
sedesatileteho blahodárného působení zasloužil vynikajícím způsobem
o rozvoj ceske hudby a zpěvu - především jako dlouholetý sbormistr pě
veckého sboru Lyra v Chicagu, ale také jako hudební skladatel a dirigent
mnoha orchestrů. Byl sbormistrem řady dalších krajanských sborů i jugo
slávského slovinského pěveckého sboru Přešeren, jehož zkoušku ještě
den před svou smrtí, 29. listopadu, řídil.
Prof. Kubina se podílel významně na mnoha podnicích krajanské Ame
riky, včetně amerického sokolstva; složil také hudbu k několika tělo
cvičným skladbám pro slety Americké obce sokolské a byl m.j. autorem
hudebního doprovodu pro prostná členstva IV. sletu Čs. sokolstva v za
hraničí r. 1976 v Curychu.
Jeho památka a veliké záslužné dílo na poli národním budou dlouho
s velkou vděčností vzpomínány.
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Tělovýchova,

nástroj

propagandy

V. H.

Příští celostátní spartakiáda bude uspořádána v roce 1985. Proza
tím vyšla jen stručná oficiální zpráva.
Az se vsak začne přibližovat
termín tohoto propagandistického velepředstavení, uslyšíme stále častě
ji obvyklé fréze o "masovosti" a o "radostné manifestaci", zakrývající
skutečnost, že dobrovolných zájemcfl o účast na spartakiáde by se našlo
jen pramálo a že její úspěch zaručí nakomandovaní cvicenci ze skol,
internátů a vojenských jednotek. Takové to bylo za předchozích spartakiád a nic nenasvědčuje, že by se tentokrát cosi změnilo.

Tělovýchova a sport se v komunistickém režimu staly nástroji propa
gandy. Vrcholnou ukázkou této koncepce byla olympiáda v Moskvě; česko
slovenské spartakiády se šijí podle stejného střihu.
Sotva můžeme ce
kat, že příští spartakiáda bude podnětem k vážnému zamyšlení nad stavem
československé tělovýchovy a sportu.
Nějaké ty mistrovské tituly nebo medaile o nem mnoho neříkají;
přivážejí je občas i reprezentanti zemí, postižených bídou nebo také
hladomorem.
Hromadná vystoupení cvičenců - počtem předstihující všech
no na světě, plánoval nedlouho před svým pádem indonéský diktátor Sukarno;
sotva kdo by proto uvěřil, že tělovýchova v Indonésii je na vyso
kém stupni.
Do československé bilance před spartakiádou by pri minimální objek
tivitě muselo patřit zjištění, že po únoru 1948 byla zničena skutecne
vyspělá soustava telesné výchovy, vytvořená Sokolem. Po našich mestech
a vesnicích dnes uz připomínají jen staré sokolovny, na jakých zásadách
byl Sokol vybudován, že slučoval tělesnou výchovu s kulturními cíli,
když s tělocvičnami a hřišti stavěl také knihovny, kina a divadelní
scény. Z toho všeho zůstal jenom pražský Tyršův dům, ovsem témer nikde
se nemluví o tom, kdo byl Miroslav Tyrš, jakou organizaci s Jindřichem
Fllgnerem založili, čeho Sokol dosáhl a proč byl komunisty zlikvidován.
Vznikla tzv. "sjednocená tělovýchova" a bylo vydáno heslo "za masovost,
za rekordy", jež vedlo k jedinému rekordu:
vskutku masové se rozmnoži
li dobře placení aparátníci na sekretariátech tělesné výchovy a sportu.

Že se z tělovýchovy a sportu stal prostředek cesty ke kariére,
k laciným doktorátům a ke stejně levným důstojnickým hodnostem, to je
pouze jeden aspekt věci. Také nedávné aféry s hráči a rozhodčími zrcad
lí jen část rozsáhlého problému. Nejzávažnější je, jak hluboce poklesl
zájem o tělesnou výchovu a sport i tam, kde drive po desetiletí úspěš
ně působil Sokol nebo Orel či DTJ a sportovní kluby. Důsledky se veřejne přiznávají zpravidla jen jednou ročně - pri odvodech a když do armá
dy nastupují branci, jejichž fysická kondice je znepokojivé slabá.

1 6 5

Odborný "Sociologický časopis" konstatoval v solidní studii o vy
užívání volného času nevelký zájem o aktivní tělesnou výchovu a sport.
Vysvětleni je ovšem příznačně komunistické; cituji: "zde je dosud urči
tou překážkou málo rozvinutá institucionální základna." Konec citátu.
Tohle může napsat komunista, ne opravdový sociolog, analyzující
fakta.
Celou tělesnou výchovu a sport umrtvila právě institucionalizace, komunistický systém sjednocené tělovýchovy s centrálním řízením
a s byrokratickým dohledem, systém, ze zásady vylučující, aby něco
vzniklo spontánně a nezávisle.
Sociolog by mohl po pětatřiceti letech
existence režimu vědět, proč je tak málo zájmu o členství v jednotách
nebo klubech, manipulovaných shora a donucovaných politicky indoktrinovat svoje členy.
Tělesná výchova a sport sdílejí osud celé československé společ
nosti. Je to jen jedna z mnoha oblastí, v nichž potlačení a znemoznení
spontánní a samostatné činnosti ochromilo jakoukoliv živou aktivitu.
Politický vliv a manipulace přinášejí pak následky daleko za hranicemi
politiky - v tomto případě v oblasti zdraví a odolnosti celého národní
ho kolektivu.

Loni ve Vídni na V. sletu exilového Sokola jsme viděli co dokáže
opravdu dobrovolná aktivita svobodných lidí.
Vídenský slet - stejne
jako kdysi slety doma - byl souhrným obrazem stálé činnosti svobodného
Sokola v tuctu zemí od Rakouska po Kalifornii a od Skandinávie po Švý
carsko.
Pražské spartakiády jsou jenom pracně a nákladné narezírovaná a
nakomandovaná příležitostná představení, v podstatě trapné imitace to
ho, co u nás dříve žilo spontánně, dobrovolně a vskutku radostné.
(Původně otištěno v Amerických listech.)

Za účelem zajištění spartakiády byla uzavřena a vyhlášena "Dohoda
ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy, ministerstva
školství České socialistické republiky, ministerstva školství Slovenské
socialistické republiky a ústředního výboru Svazu pro spolupráci s armá
dou o přípravě a provedení CSS 1985." V dohodě je uvedeno mimo jiné:

"Československá spartakiáda 1985 bude pod vedením KSC společným
dílem společenských organizací, resortů, národních výborů a dalších
instituci...
Za zabezpečení příprav ve školství a Svazarmu odpovídají minister
stva školství, odbory školství krajských a okresních národních výborů
a územní orgány Svazarmu...

Ekonomické zajištění bude zahrnuto do usnesení vlád CSSR, CSR a
SSR...
Při zajištování CSS 1985 bude opět uplatněno jednotné ideově
výchovné působení na mládež všech stupňů škol a výchovných zařízení
a všech TJ a základních organizací Svazarmu..."
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Ještě tři sletové

M. T. Kalšpar

Na konci noku v nímž jsme si pňipomnelí vý/ioéí oněch nadostných,
velkých, událostmi naplněných a zdá se 1 sluncem ozáíených dní - vzdo/i
oné- Loudil v nectili dopoledne. - té! dnoLné hlstontiy mní znovu vyskočily
v paměti.
Nezdnáhám se sdílet! je A účastníky 1 A těmi, jimi to vloni
A Vídní nevyšlo.

I.

O té žehlličce

V nedí.11 /lůno, na ono tnacLlcní Aokolslié datum - ctvntého ěenvence,
kdy jsme ve Vídni očekávali podoLné počasí, na jaké jsme Lývalí zvyklí,
doma na Stnahově a jaké nám pnálo pni zájezdu do Klauthausenu, od /lána
lilo.
dva Ly nevyhnal, ale sokolové míli od /tána zkoušky na i let i. dl.
VIchí-lce zívala lipové kvity Se stnomS. v zahnadé, kdyAl zámecké, Eu/iopa
tLausu.
Rne&éhnutí z uLUiací do jídelny, pouhých tílAta metni, znamena
lo jisté p/iomocenl. Cekali jAme, ze p/iestane pnšet a že jde jen o /von
ní déšh, ktený, podoLné jako ženAký pláč, nemívá dlouhé tnvání.
P/ioto jsem Ae ja/esi zastyděl, když po dolihnutí do pnijímací kanceláée v hlavní Ludové, jAem tam zaAÍÍhl jednu sestnu dalelto pnomocenéjší a co víc - jíž zpátky ze z/toušeJc na nedalekém AtacLionu vídenského
“Altmeístna" Rapidu. Ačkoliv k jejímu popisu stadia dvě výstižná slo
va, zmoklá slepice, musím, z clňvodu p/ioveéení této histo/dey, uvéstí
důJLe, že ona sestna Lyla vyšší postavy, plavé, v tomto okamžiku Lední
splíhlé héívy, s okulá/iy většími, než je v línají zvykem a deltovým1
kapkami nap/iosto nep/iáhlednýmí.
OLnácena k pultu snažila se udivenému
VídeháJcovl na jeho dnuhé sinaní metodou názo/mou, cl znázonhovací vy
světlit oc jde a co Ly náda.
V její tváíi, lidyž jsem vešel, se jevily
pevní znám/cy Leznadíje, i když ne ještí zou-jalství: "ježíšmanjá, Lnatše, pnosím té, nevíš jatí se neline žehlička?
Taldxle p/iece nemohu jít
odpoledne na stadion.
jednak mne to neuschne a i lídyLy, talc to na mne
Lude viset jako žvanec",
"Tatí to zlcus a zeptej se ho, chceš-lí si to
"vypiglovat", nemá-lí po nuee Btígelelsen. . , "

lo poslední slovo Lylo pánovi za pultem znejme snozumlielné a zmi
zel v zadních dveéích, aly se za okamžik oLjevil s p/iedmetem životně
důležitým k plnému zdánu hlavního sletového vystoupení,

Soko£s/<é heslo "Zdnaví, síla, knása" Lylo tehdy, zdá se, poněkud
pozměněno, pokud jde o ponadí naléhavostí, v myslí této sestny: Knása,
zdnaví (nedostanu-11 nýmu), síla (tu sokolky nepotéelujl, lide se dá
použít jiných ženských ctností).

167

II.

O té tramvaji

Hned po příjezdu do luropa Hausu nás vídeřiskí/ kratr ulytovatel
upozornil, ze. doprava ve Vídni je drahá a tím dražší, že jsme dale/co
na západ od středu města.
Doporučoval proto jako nejlevnějsí, i !<dyž
ne nejrychlejsí dopravní prostěedelc, tu jejích eleJctrJJcu.
“Vy, co zde. kudete jen tizl dny, AÍ kupte třídenní jízden/m. PrijcLe vím to nejméně o polovinu levněji.
Ale pozor'. (zvedl, ukazováček).
Hned pni první jízdě a na jejím zacátlcu, jak vAtoupíte to tramvaje,
dejte aí ji proštípnout automatem na přední plosině za řidičem.
Chodí
tu často kontroloři, někdy i tajní, a zneužita Ae trestá vyAokou poku
tou.
V případě nedokytnosti i Aoudem a kasou.
Cložná, že vám to, jako
"nicht einheimiAche" cizincům napoprvé jen. a důilcou prominou, ale já
kych jim neuěěil.
Znáte pěece starou rakouskou kyrolcracii?". Dokrá
/lada nad zlato, jen Ae jí držet,
A Idyž ním tento kratr VídenáJc nakídl, že má těch těídenních jízdenek něJcolik v zásokě p/io případ potře<Ly, oH.ch.od kyt nezištně (Ni zÍAk, ni Atávd.) uzavěen a lístJ-cy jAme aí
mezi sekou odJcoupili,

jenomže knote genój Buršík (rodem z P/ioAtěekova pod Klenci, župa
Západočeská), na to proštípnutí v návalu sleloví/ch dojmů nějak zapom
něl: "Víte hoši, mně ta palice ani paměl už tatí neAlouží, od tě doky,
co na mne Apadl ten příklop tankové věže před OAtnavou.. . "

V pondělí /láno, při poAlední Anídani v tu/iopa Huuau, volají, že
na pana Bursí/ca ně/do ceků. v necepci.
"Kilo, jdi Ae podívat Ido tam
je, ty Ae A nimi lepší domluvil", povídá josej.: Náhlé íákels/cé vnuknu
tí'.
V/iátil jAem Ae z recepce Ae " Atahanou tváěí" a povídám: "Vidíš
josef., já li říkal, že AÍ ten lÍAÍek musís dát procviknout, je ěu něja
ké/ pán v kuěince, p/iavděpodokně tajní/ od policie". josejL zakědoval:
"lo mně tak Acházelo a máma /tíkala, když jAem odjížděl, aJkych aí v té
Vídni dával kacha. Clilo, pojí Ae mnou, Anod to nějak vyžehlíme". Odešli
jAme zpět do recepce, kde nu kratra Buršíka cekal - jeho Aynovec, u
něhož josef. zirávíl v Icruhu rodinném, po sletovém shonu, velmi klidní/
a slastní/ - vskutku gemlitlich - tí/clen.
Před odjezdem se oknátil na mne: "ly chlape spatná, to se li A
tou policii náramné povedlo.
A já na to skočil, jaJto koza na zelí,
protože li po těch osmi měsících, co jsme vedle sele chrápali v lágru
na Ukrajině, moc věřím".

Dodnes si nejsem jist, zda mně to kratr Buršík, docela odpustil,
i když na mne mluví, jo, stará vojna - jeden nikdg neví'.

III. O tom krveprolití

AuerÁperskí/ palác kyt v neděli večer, po áspěsném hlavním sleto
vém dni, v plném les/cu. Okdivovali jsme se karokním a rokokoví/m ví/zdo-
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kám vÁech ozámených a AokolAtvem hlaholících Aátů,
Se Atěn na náo a
zdálo Ae í tait tmochu " Av/ichu", udivení žínali pnedkové po meči i po
pěeAlíct páni z Aueměpenků, vcetne oné. Apanílé hmakenJcy, kiená ve zvím
nodu a hlavně u cÍACLÍAkého dvona, za vlády Tncm.ce joAeja, klaze (mezi
pány) i neklaze (mezi dámami) pnoAlula tím, ze vzdon áztcoAtlívé Šlech
tické výchove, z,i nánamně oklíkila Paěíž na AÍ<torxku devatenáctého Atoleti; tnávila tam. pnavidelné ApolecenAké Aezony, kýla lvicí tamních Anto
nií, načež pňíjela do Vídně na zimní kannevaty, ověSena poAÍední paěítzAkou triodou a A chováním a zvyky, vhodnéjÁími pno cLemi-monde ApíÁe než
AOAcický kíedenmayen cÍAcdiAké Vídně,
Po htavním AchocLÍAti a kez ohldSování nodti, výAOAtných poAtávení
a vojenAkých hodnoaíí, Atoupali ten veěen Sokotové ze vÁech koutá Avokoclné Lvnopy, ze zámoní a dokonce i od pnotinožcLL,
Shledali jAme Ae
tam konečně i A naAÍrn milým knainem Louía Stáníčkem z Paěíže, jehož pníjezd na Alet Ae nějak opozdil,
Pnoto rděl mnohem méně Íclau a každým
aí p/Lomluvit, každého vidět, A Icaždým aí pniiu/cnout,
Byl jAem mu. vdě
čen, "ze mne ve jnancouzAlcém Aále pěedAtavil mladému pnojeAonoví Ivzenu
Václavovi Tauchenovi z univenAÍiy v Nancy, jemuž jAme nedávno udělili
ceAtné ělenAtví v Okci legionánA/cé;
Ayn ceA/cé matjcy a pwncouzAicého
genenála, Aéja piancouzAtcě vojenAkě mÍAe mezi o&ěma váDcamí v Pnaze
a jedné z p/iavých nukou pneAidervta SlaAanyka,

Bnain Louía Pláníce/t kyl pnoto hned zde, hned tam a jednou ho dokon
ce jeden známý, tdtený Ae nemohl doAtat dovníin, volal ke. vchodu,, ,
A tak, pneA vežkenou d&AtojnoAÍ jeho zdatné a Aokolpké OAmdbeAáttcy,
A ja/cou AeAÍupoval po nízkých Achodech hlavního eAcatien, uklouzl na
poněkud uvolněném kokenci, upadl a noznazil AÍ celo,
Knve kýlo to lide,
i na kokenci, že jAme věěili vážnoAÍi ánazu,
Zatím co jAme cetcali na
záchnanku, !<de Ae vzal tu Ae vzal, namanul Ae tam ceAký dokton, vídeňAký knajan a knain, jenž aí vzal dánícJca pod penát,

7nochu nám to ochladilo náladu,
kyl knain Louía nazpět u AuenApen/cí
hlavě, po AchodiÁti, jeho vlaAtními
"nález":
"Zaplat Pán BSh, že jAem v
má, jenom ne v RuAku, a pokud jde o
palici",

ale ne na dlouho.
Za put. hodiny
a Atoupal hndě, A jLlaAtěítcem na
Alovy nám Aclělil tento lékcdiAký
ceAlcé Vídni, Slovan vSude knainy
mne, já mám doAud tvndou ceAkou

SlyAlím tedy, že není nutné dodatečně zanéAÍ do Aletové knorvUcy,
ze "civniého cenvence letu Páně devatenáctAeioAmdeAátdva tekla ve Víd
ní ceAká tenev napoAled., ,

N. B.

Vzhledem k tomu, že zvukový záznam neJLyl po nace, pÍAatel nemučí
za doAlovné výnoky ácaAÍněných a poAÍÍžených dmamatÍA pemAonae,
Boujá p/ioto, že mu kudou. ně/ciené nepěeAnoAti knainAky "ci AeAtenky p/iominuty,

(Pávodne otÍAtěno ve veAÍníku Sokola Londýn "VZLE7")
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dále zajistila účast na sletovém
zájezdu hrazením výloh, a konecne
vyslala 3 dorostenky do letního
cvičitelského
tábora
Slovenského
Sokola v USA - "Sokol Woodlands"
ve státě New York.

ŽUPA

KANADSKÁ

Montreal

33.
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA se
konala v neděli 13.
listopadu
1983 ve spolkové místnosti České
ho misijního domu v Montreale,
kde
činovnici
jednoty
složili
úcty a podali zprávy o činnosti
a hospodaření jednoty ve funkč
ním období, které již řadu let
konci dne 30. září každého roku.

Z podaných zpráv, které činov
níci předložili výročnímu zasedá
ní bylo zřejmé, že jednota úspěš
ně pokračovala v činnosti tělo
cvičné, sportovní a společenské.
Početnou účastí přispěla k velmi
pěknému zastoupení zupy na slete
Slovenské Tělocvičné Jednoty So
kol v USA v Pittsburghu, zúčastni
la se všech zupních podniků, z
nichž pořádala zdařilé Letní hry
župy Kanadské v Sokolském údolí,
dále
tradiční
tenisový
turnaj
a zájezd na každoroční zupní náraáové závody v Torontě.
Hlavní výdělečný podnik jedno
ty - každoroční Šibřinky - byl
úspěchem
jak
společenským
tak
finančním:
zásluhou výnosu
ze
Šibřinek zůstalo kmenové i pracov
ní jmění jednoty na stejné úrov
ni,
přestože výdaje dosáhly v
uplunulém období rekordní výše.
Jednota podporuje činnost mládeže
tím,
ze cvicící mládeži hradí
cestovní
výdaje při zájezdech,

Jednota má závazný problém gene
rační:
v uplynulém období - kromě
příslušníků jednoty, kteří přešli
z dorostu do členstva, nezískala
ani jednoho nového clena - po prvé
v dějinách jednoty!
Úmrtí a stě
hováni celých rodin do kanadských
provincii, kde se mluví jen anglic
ky (Québec je dvojjazyčný) způso
bila, že počet řádných členů jedno
ty klesnul na 99.
V této souvis
losti rozhodla valná hromada, ze
nový výbor jednoty se musí věnovat
především
náboru
nových
členů:
mládeže
prostřednictvím
taneční
skupiny,
a osobním stykem mezi
členy věkové skupiny 30 az 50 ro
ků.

Dále valná hromada zvolila komi
si, která dostala za úkol - spolu
se zástupci ostatních ceských a
slovenských
spolků v Montreale,
prozkoumat možnost zakoupení spo
lečného střediska (s tělocvičnou).

Výbor jednoty byl zvolen celkem
beze změn a v předsednictvu zůstá
vají vesměs osvědčení činovníci,
jen mezi členy výboru a náhradníky
je několik nových jmén.
Starostou
zůstává br. Ing. Vladislav Zajíc,
náčelníkem br. Jiří Koristka, ná
čelnicí sestra Alice Havlová, jed
natelkou sestra Kity Voleníková,
pokladníkem br. Dalibor Kosacký,
vzdělavatelem br. Zdeněk M. Dobro
volný.
- zmd.
PRAVIDELNÁ CVIČENÍ
se konají
každý čtvrtek večer ve škole St.
Laurent High School, vždy od 7
do 10 hodin.
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Toronto

Villa Dominico

V
LETNÍM
OBDOBÍ
uspořádala
jednota několik společných zájezdfi a sraz8:
na "Kasandovu" pláž
v Jiříkově zálivu Hurónského jeze
ra, do "Tyrolské vesnice" - kra
janského střediska rodiny Martín
kovy u města Collingwood a v parku
"Etobikoce Centennial", kde bude
v
příštím roce uspořádán VII.
zupní slet. - XX. ročníku župních
letních her, konaných 30. červen
ce az 1. srpna v Sokolském údolí
u Montrealu, se zúčastnila 23ti
členná výprava jednoty. - Krojova
ná skupina žen a dorostenek jedno
ty, vedená náčelnicí sestrou A.
Janousovou,
zastupovala
jednotu
na
protestní
manifestaci
před
torontskou
radnicí
19.
srpna,
u příležitosti 15. výročí sovět
ské okupace Československa v srpnu
1968.

V JIŽNÍ AMERICE dnes již jediná
sokolská jednota ve Villa Dominico
v Argentině, založená před 57 le
ty, vykazuje i nadále ve velmi
obtížných hospodářských i politic
kých podmínkách vzornou sokolskou
činnost, které je tím obdivuhodněj
ší, že jednota nemá prakticky žád
né možnosti styku s ostatními so
kolskými jednotami a nemá ani mož
nost účasti na našich sletech a
jiné naší činnosti. Přesto vykazu
je bohatou a rozmanitou činnost
tělovýchovnou, kulturní i společen
skou a má navíc mimořádně silnou
členskou základnu.

SLETOVÍ VÍBOR pořadal několik
organizačních schůzí za předsed
nictví
sestry
D.
Trévníčkové.
Výbor zajistil pro slet všechny
potřebné
objekty
tělocvičny
pro sletové závody, stadion pro
hlavní vystoupení (včetně kryté
haly pro případ nepříznivého poča
sí) a sály pro sletový banket
i pro sletovou veselici.

PRAVIDELNÁ CVIČENÍ všech slo
žek byla opět zahájena v září.
Dorost a členstvo cvičí každou
středu večer v tělocvičně George
Harvey Secondary School, žactvo
každou sobotu odpoledne ve škole
West Park Secondary School.
CVIČENÍ ŽACTVA, jez navazuje
na vyučování čs. doplňovací školy,
vykazuje potěšitelně vysokou do
cházku:
průměrná návštěva činí
75-45 žákyň a 30 žáků.
- jf-

Celkový
počet
příslušníků je
583 - jednota má 140 mužů, 156
žen, 82 dorostenců, 65 dorostenek,
45 žáků, 95 žákyň.
Nejvýše potě
šitelnou skutečností je velký po
čet mládeže, dorostu a žactva.

V
tělocvičné činnosti věnují
se mužské složky převážně cvičení
na nářadí a v tělocviku prostém,
ženské složky cvičení rytmiky a
prostných.
Jednota vykazuje také
čilou a úspesnou činnost v doplňko
vém tělocviku - v odbíjené, košíko
vé a ve hře "bolos" - kuželkářství
a pořádá každoročně turnaje v těch
to sportovních odvětvích.
Jednota pořádá každoročně čtyři
oslavy - 25. května (Národní svá
tek Argentiny), 9. července (Den
nezávislosti), 26. září (den zalo
žení jednoty v roce 1926), a 28.
října (Svátek čs. samostatnosti).
Jednota je dnes již jedinou cs.
organizací, jež vzpomíná 28. říj
na, což činí s hrdostí a pýchou
i když její příslušníci jsou větši
nou jiz v Argentině narození, syno
vé a vnuci původních emigrantů
z vlasti.

1 7 1

Župa

švýcarská

ŽUPA

VÍDEŇSKÁ

Sletový výbor VI. sletu

Župní pochod zdatnosti

Župa Švýcarská, jež byla Ústře
dím pověřena organizací VI. sletu
Cs. sokolstva v zahraničí v r.
1986 se usnesla, ze místem konání
sletu bude Curych, kde se již
v r. 1976 konal úspěšný IV. slet.

V neděli 26. října, v den ra
kouského státního svátku, uspořá
dala župa opět pochod zdatnosti.
Počasí,
trochu chladnější,
bylo
přímo ideální.
Pochodu se celkem
zúčastnilo
85 příslušníků všech
věkových skupin; zvlást potěšitelná
byla účast 32 dorostu a žactva
a 5 členů nejvzdálenější jednoty
- Vídeň XXI.
Pochod řídil, jako
vždy, bratr župní náčelník, který
se svými pomocníky také (jako kaž
doročně) předem celou trat prošel
a vytýčil a stručným uvítáním všech
účastníků pochod v 10 hod. dopoled
ne zahájil.

Na základě rozhovorů mezi zá
stupci jednot na schůzi župního
výboru, konané 3. září, byl usta
ven přípravný
sletový výbor z
těchto sester a bratří:
Předseda: Rudolf Veselý, staro
sta
župy
Švýcarské,
jednatel:
Rudolf Fiala, Sokol Curych a vzdě
lavatel Ústředí. * Komise - finan
ční: Erich Reinisch a Josef Sla
vík, propagační: Rudolf Němeček,
Ubytovací: Salvátor
Švihá, kul
turní: Karel Maras a Josef Dvořá
ček, ekonomická: Zdeněk Halama,
volejbalový
turnaj:
Jan Faltys
ml.,
závody na nářadí:
Zdenek
Bidlo,
pořadatelská:
Svatopluk
Vrána,
sletový
fond:
Stanislav
Hladík a Eva Svobodová, cvičební
úbory: Bernhard Zoder a Dagmar
Bergová, technická: Vladimír F.
Svoboda a Rudolf Veselý, posletový
tábor: Jiří Svoboda a Dušan Berg.

Pochod vedl podjezdem pod Htíhenstrasse do Schwarzenberského par
ku, za Bobřím rybníkem lesní ce
stou přes Červený kříž na Hameau
k restaurační budově Dreimarksteinu "HSserl am Roan", kde následova
lo občerstvení a krátký odpočinek
před zpáteční cestou k místu původ
ního startu.
Zm. - VSL.

Vídeň III.

Složení sletového výboru bude
předloženo
župní
valné hromadě
ke schválení a případnému doplně
ní a potom podáno jako návrh výbo
ru Ústředí.

OBLÍBENÉ KULTURNÍ VEČERY
ty se těší i nadále velké
členů i široké krajanské
nosti, jak dokazuje vždy
velká návštěva.

Přípravný
sletový výbor
již
zahájil činnost první schůzí kona
nou v sobotu 8. října, na níz
byly
rámcově
stanoveny
hlavní
úkoly výboru i všech jeho komisí.
Členstvo župy bylo v župním věst
níku vyzváno k podání námětů na
sletovou organizaci a náplň.
- Z.Z.

Po
říjnovém
promítání
filmu
o vídenském slete v roce 1982 byl
listopadový kulturní večer věnován
životu a zvykům Jižní Ameriky a
to zásluhou bratra Bohumíra Novot
ného, který promítal krásné záběry
z jeho cesty šesti latinsko-americkými zeměmi a své diapositivy dopl
ňoval poutavým vyprávěním o svých
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jedno
oblibě
veřej
jejich

zážitcích a zkušenostech. Zajíma
vá přednáška byla doplněna ukázka
mi hudby domorodého obyvatelstva,
jez zahráli koncertní kytaristé,
manžele Beranovi, jakož i argen
tinských
a
brazilských
tanců,
které předvedla balerina divadla
"Theater an der Wien" Blanka Mo
drá s partnerem, při čemž návštěv
níci večera se také dověděli,
že výtečná sólistka jednoho z
nejlepších
vídeňských
baletních
souborů je dcerou proslulého bran
kaře cs. národního mužstva v led
ním hokeji Boži Modrého. - Do
posledního
místa
zaplněný
sál
Slovanské
besedy přijal výkony
všech umělců s velkým nadšením
a spokojení návštěvníci se rozchá
zeli obohaceni o znalosti života
a kultury národů jihoamerického
kontinentu.
A. Kofroňová - VSL.

Vídeň XII-XV.
informační
Členský
večírek
spojený s promítáním filmu V.
sletu r. 1982 ve Vídni uspořádala
jednota v sobotu 12. listopadu
v sále Slovanské besedy.
Večírek
byl zahájen uvítáním přítomných
bratrem
starostou Fr.
Císlerem
a zprávou jednatele bratra P.
Floriána o práci výboru a činnos
ti jednoty.
Poté následoval sle
tový film, který natočili bratři
P. Hovorka, P. Seáa a kr. Fr.
Vařečka.
Pěkný film byl vhodné
doplňován hudbou a slovním dopro
vodem bratra V. Stejskala a nako
nec také ještě soukromým filmem
p.
Podlesáka.
Promítání
bylo
právem odměněno velkým potleskem
všech přítomných. - K zdaru večera
přispěl
bohatě
zásobený
bufet
a v predmístnosti vystavená sbírka
prospektů a informací bratra F.
Siona o zájezdu na slet do Kanady
v příštím roce.
JAFL - VSL.

Vídeň XVI.

SPOLEČENSKÁ
ČINNOST
jednoty
byla
zahájena zdařilým říjnovým
Vinobraním, po němž následovala,
5. listopadu, "Martinská".
Tuto
společenskou
činnost
provozuje
jednota vždy jednu sobotu v měsíci
a to ve své tělocvičně ve Steinergassé, která se vhodnou výzdobou
vždy dá účelně přeměnit v pěkný
a útulný taneční sál.
ČLENSKÝ VEČER jednoty byl uspo
řádán v sobotu 12. listopadu v
tělocvičně.
V rámci večera byl
promítán film IV. sletu Cs. sokol
stva v zahraničí r. 1976 v Curychu, jemuž předcházel projev bratra
vzdělavatele, zaměřený na příčiny,
které vedly národ a sokolstvo do
dnešní
tragické
situace.
Večer
byl také vhodným rámcem sokolského
slibu nových členů do rukou bratra
starosty. Úspěšný a dobře navštíve
ný večer byl ukončen poděkováním
bratra starosty autorovi sletového
filmu br. Arch. 0. Ceškovi a přáním
zdaru veškeré další činnosti.
Zm. - VSL.

ŽUPA ZÁPADOEVROPSKÁ

Londýn
PROTESTNÍ
DEMONSTRACE
k
15.
výročí
srpnové sovětské okupace
Československa,
kterou
uspořádal
Výbor
pro
obranu
nespravedlivé
stíhaných (VONS) a Naardenský vý
bor, zúčastnili se hojně příslušní
ci jednoty.
Početný průvod demon
strantů
vedl
k
velvyslanectvím
SSSR a ČSSR a byl přijímán Londýňa
ny velmi srdečně.
Před budovou
velvyslanectví CSSR byly vyslechnu
ty projevy organizátorů a zástupců
polské Solidarity.
VZLET
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J. ČÍSLO "VZLETU", dobře říze
ného a obsahové bohatého věstníku
jednoty, vyšlo v září.
Obsahuje
m.j.
úvodní článek "28.
říjen
a sokolstvo", popis zájezdu na
veřejné cvičení Sokola Pařížského,
zprávu o účasti na protestní de
monstraci k 15. výročí sovětské
okupace Československa, tři vzpo
mínky na slet ve Vídni, různé
články a zprávy kulturní, včetně
rozhovoru s Rafaelem Kubelíkem,
dopisy čtenářfi, zprávy z jednot,
žup i Ústředí a nově také "Dětský
koutek" a "Oznamovatel".
Jednota
i redaktor br. D. Borsuk zasluhu
jí uznání za dobré konanou práci.

Mnichov

"TYRŠŮV OETZ" pořádá mnichov
ská jednota každoročně o svato
dušních svátcích.
Letošní, 10.
jubilejní sraz, 21.-23. května,
velmi utrpěl nepřízní počasí.
Všechno začalo slibně. V sobo
tu 21. května byly podle programu
a za pěkného počasí zahájeny tur
naje v míčových hrách - k odbíje
né se přihlásilo 8 družstev mužů
a 6 družstev žen, na nohejbal
se přihlásilo 7 mužstev.
Záslu
hou sestry Fialové a bratra Siona z Vídně byly také již v sobotu
zahájeny
závodivé
hry
žactva,
třebaže
byly pfivodně plánovány
až v neděli.
V pět hodin byly
závody přerušeny, aby se účastní
ci mohli podívat na národní tance
a písně, které v překrásných kro
jích temperamentně předvedla ta
neční skupina Sokola Curych, vede
ná bratrem Horvátem.
Toto krás
né zpestření programu bylo překva
pením nejen pro účastníky, ale
i pořadatele.
S dalším překvape
ním přijely i sestry z Vídně:
ze zacvicí "Adelinu", která tolik
okouzlila
na
vídeňském
sletu.
Bylo domluveno, ze bude zacvičena

příští den, v neděli. To se ještě
netušilo, jak počasí plány zhatí.
Už při večerním táboráku foukal
tak silný vítr, že bylo možno při
pravit jen malou hranici, kterou
společně zažehly bývalá a nová
náčelnice Ústředí, sestry G. Sionová a D. Bergová.
Ráno již pršelo
jako z konve, dešt neustával a
vody bylo všude tolik, že bylo
nutno zrušit turnaje míčových her.
K obvyklému běhu kolem Piburského
jezera přesto nastoupilo 10 startu
jících i když trat byla kromě lijá
ku ještě "zostřena" mnoha překážka
mi ve formě spadaných větví a polá
maných stromfi.
Všichni vsak závod
dokončili - i sedmdesátník bratr
Pasián z Mnichova.
Nečasem se
nedalo odradit ani mnoho bratří
a sester, kteří se vydali na výle
ty do okolí.
Večer byly zase ho
stince plné a nálada dobrá.

V pondělí ráno se však nechtělo
věřit ani sluchu ani zraku: pod
okny hřměl sněhový pluh a celý
Piburg, louka, stromy, celé údolí
bylo pod sněhem! Následovala náv
štěva mše, na které místní farár
vzpomněl dr. Tyrše, a vzpomínková
oslava zakladatele Sokola na malé
pasece na okraji lesa nedaleko
Tyršovy desky, s pohledem na celý
Oetz a hory kolem - tak, jak jej
účastníci dosavadních srazů ještě
nepoznali:
pod
sněhem!
Místní
farář i tam opět pronesl tradiční
vzpomínku na poslední dny dr. Tyr
še v této tyrolské obci, bratr
Fiala, vzdělavatel Ústředí, vzhle
dem k nepřízni počasí,
pronesl
jen několik závěrečných vět z při
praveného projevu.
Vzdor špatnému
počasí se k vzpomínkové slavnosti
a cestě k pamětní desce, kde byly
položeny květiny a zazpívána národ
ní hymna, sešlo na 180 účastníků,
kteří si slíbili, že se zde opět
sejdou napřesrok a ze budou i na
sníh připraveni...
Sokolík - č. 31.
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NOVÁ

SOKOLSKÁ

JEDNOTA?

"Hlas Bohemie", velmi dobře řízený časopis vycházející letos již
desátý rok v Kolíně nad Rýnem, přinesl v posledních několika cislech
zprávy o pokračujícím úsilí o založení druhé sokolské jednoty v Nemecke
spolkové republice - v Kolíne.
Číslo 3-4 ze srpna 1983 obsahovalo zprávu nadepsanou "Konečně máme
tělocvičnu!" :
"Po velkých obtížích a s velkou dávkou štěstí se nám konečně poda
řilo získat v Kolíně-Kodenkirchenu školní tělocvičnu pro naše pravidel
ná cvičení.
Je to tělocvična u Gemeinschaftshauptschule v HebbelStrasse číslo 12 a bude nám k disposici každé pondělí od 17 do 19 hodin.

Zahájení je v pondělí 22. srpna v 17 hodin.
Na programu je asi
20ti minutová rozcvička a pak odbíjená.
Všechny čtenáře (a čtenářky)
z Kolína a okolí, kteří mají zájem o své zdraví a provozují sport a rádi se při tom zasmějí, zveme srdečně mezi nás. Přijáte v pondělí
do Hebbel-Strasse si zasportovat mezi krajany.

Zve přípravný výbor kolínského Sokola"

V říjnovém čísle Hlasu Bohemie bylo oznámeno, ze cvicení bylo pře
loženo z pondělí na pátek, protože pondělní termín některým zájemcům
nevyhovoval.
Přípravnému výboru přejeme hodně úspěchu v získání zájemců o sokol
skou činnost a doufáme, že v novém roce nám bude možné přivítat kolín
ské sokoly do naší zahraniční sokolské rodiny.

Silvestrovská hrůza z cvičení na kruzích...
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