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V ZAHRANIČÍ
Časopis

ústředí

Na
9.
seJí

šiljna

československého

valné

hnomadLe

1983,

TleduLen.

již

sokolstva

Sokola

v

zahraničí

Pařížského,

konané.

dosavadní stxuiosta Hnatn.

TnarcLL-

a

ulíoncU.

kandldatu/iu

rve.pn.ljai

tím pozotuihodnou. vynikající cUitihu. dlouholetého
clnovnldví,
kJLenú v pomínjech nasí zahraniční
sokolbkJe činnosti snad nemá. o&cLoHy.

svého

B/iclía. Tledle/i oslavil letos
nejvCjse
plodného
"života,

v lednu 84 let
/ttesiý
doslova

zásvitu. Sokolu a
činnosti nAnodni.
takždca nep/iedstavltelné množství p/ib-ce,

Vykonal
PňjLslus-

ní/<&m Sokola je plní/ch 14 let, z toho 54 Id
v Sokole Pařížském, jehož, jednatelem Hyl 30 let
a stxuLOstou dalÄích T 3 let.
Né/íoll/í let ziecLlguje
taJíé vestnUí Sokola PasJLksl-íého "S.O.S." (StnucnCj
Oznamovatel Sokola),

v nímž po

valné hn.om.adji uveřejnil ívahu nadepsa

nou "K. zävesiu", ktenů. má vseoLecsiou platnost a zasluhuje sl nozsViení
v nasí zahnanlíní sokols/íé. o&icl.

ŽIVÁ SLOVA
Jako odstupující starosta jednoty a než položím péro
redaktora Oběžníku,
pokládám také za účelné připomenouti
všem bratřím a sestrám, jaké máme, vedle práv, povinnosti
s hlediska postoje, za dnešní situace, k nasí celé sokol
ské obci, k nasí rodné i k naší druhé vlasti a budoucnosti
v ní .
Sokolské zásady krásné úrovně a základy demokratické
ho uspořádání, dflmyslne položené před 121 léty Miroslavem
Tyršem,
zůstávají stále v platnosti.
Je třeba,
abychom
si je co nejlépe osvojili, vraceli se k nim a snažili se
o jejich uplatňování v kruhu sokolském, ale také v soukro
mém a veřejném životě.

ta,
kde

V tom dnešním neustálém vrení rozvrátí a prerodfl sve
každý opravdový Sokol má své místo jen na té straně,
jsou ctěny, šlechtěny a hájeny ty nejlepší mravní hod

noty a vymoženosti lidského ducha,
rozumu a citem a to
nikdy nemůže být naklonená plosina (k propasti) komunistic
kého totalitarismu.
Sám vývoj za poslední desetiletí přine
sl jasný dôkaz, ze theorie komunismu (Marx-Leninismu) sama
o
sobě vábivá,
není žádným ideálem,
ale jest jen utopií
nikdy nedosažitelnou pro lidi, jací jsou a jakými zfistanou:
stvoření
slabosti,
sklonfi
a
tužeb
všech
odrůd,
stvořeni
závisti i zla a jinak narušená, prostě stvoření nedokonalos
ti,
nebot dokonalost není s tohoto světa pro nikoho, ani
pro ty "vynálezce" takových theorií o "dokonalém uspořádá
ní" lidské společnosti.

Proto - nikdy nezapomeňme, jak zákeřně byl Sokol komu
nisty stihán a nakonec
zničen!
Lenin
(za své rozkladné
práce mimo hranice Ruska), když se vyhříval na výsluní v
Capri ve společnosti Šmerala, tehdejšího vůdce českých komu
nistů,
upozornil tohoto,
"aby si
'všímal'
hlavně Sokolů,
kteří
představují
jedinou
organizovanou
sílu,
jež
by se
mohla stavět do cesty mocenských cílů komunistů".
Tento
Leninův příkaz byl přesně sledován.
Došlo to až ke Stalino
vi,
který v rozhodných jednáních s presidentem Benešem v
Moskve, za účasti zrádců Gottwalda, generála Svobody, Fierlingera
a
jiných,
dôrazne
žádal
uskutečnění
připraveného
plánu "sjednoceni telovýchovy" hned po osvobození Českoslo
venska
(a
tím likvidace Sokola).
Je to smutná historie
v živote a práci presidenta Beneše a některých zodpovědných
cinitelô s ním.
Vzdor všemu úsilí o záchranu sokolství,
komunistický plán byl nakonec důsledně proveden.
"SOKOL",
to nejlepsí co národ mel pro výchovu a radost mládeže, pro
zdraví, bratrské tvořivé soužití slušných lidí všech "tříd"
a dobré vôle, byl zničen.
Přivlastnili si, pro "Svaz T.V."
jen to jméno Sokol, které tak zprofanovali!
Nebyl to jediný zločin komunismu u nás, bylo jich mno
ho na národe, které nelze zapomenout ani odpustit.
Proto
postoj
nás,
Sokolů
v
zahraničí,
kde
Sokol žije,
zvláště
k dnešní vládě a komunistickému totalitarismu v naší rodné
vlasti
zůstane
trvale
odmítavý,
neuznávající
zákonnou
a
morální její platnost.
Jest to vláda, která (i s presiden
tem) nebyla svobodně,
demokraticky zvolena lidem pro lid,
ale násilně nastolena,
proti vůli národa,
pod "ochranou"
tisíců tanků a kulometů hord Kudé armády.
Je to vláda loka
jů
sovětských
imperialistů
a
usurpátorů
všech
lidských
práv.
I když dnes nevraždí popravami, ničí národ morálně,
duchovně, existenčně - proto, ze vyžaduje, aby se dodržova
la ústava (jimi zavedená), aby se dodržovaly závazky pode
psaných mezinárodních úmluv o lidských právech, aby se také
obnovil důstojný řád svobody a demokracie.
Při
tom nesmíme
zapomínat,
jaké máme štěstí,
žít v
zemích svobodných, které však také nejsou zaručene opevnený
proti nebezpečí komunistické rozpínavosti a (podzemní) útoč-
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nosti, a jí slíbené z Moskvy "bratrské pomoci"!
Jest proto
také nasí povinností si nejen vážit té svobody, ale být
stále v pohotovosti přispívat účinně, za každých okolností
a všemi prostředky k její obrane.
K tomu upoutávejme pozor
nost zvláště mladých a mladších, kteří neměli možnost proži
ti (hlavně od osvobození) všechny ty neřesti, to zločinné
rádení komunismu v praxi, od theorie na hony vzdáleného.
Proto
STRÁŽ!"

la,

víte,

to

sokolském

našem

v

jak on vAechny Hoky na pomoc pnoAll,

Hesiahta A

táhl väz,
Ae

je

jak

odznaku - "NA
_
Y
F. X. Fiedler.

" Necelte.jme na divy, Avípomoc jeAÍ he.AÍ.0 nad j-iné. ApáAné. a OAvídceZnníe tu &új o kecJíém vozkovi, jehož kána v močálovité pCklí uváz

ní.

ho

-

Aám'.

úpením. vyzývat.

ReA.akLe.A

A Allný

jak mezi nimi tíž Allné-

I

Atajto

Spojení

Ae.

AÍly

odhodlaní

vozka,

Apíeženl a vůz pod AeJLou pevnou zen,

dCeíl.

Opkt

Ae

Aám.',

-

Jedy

žádný

chaJLý,

Ae

AvaoJí ne.vyPoíldnl koní a opřít

o(Ljevil.

Ae

ale. zahžintíl mu. v AÍuch. a v cLllÁI malÍLÍaou:

napjaly

a

záhy

míli

po /cLeJté lychle k cJill ujížotšielý,

nemužný

nášiek,

ný&Již

neúnavný nový udatný čin!"

D/i.

ľilnoAĹav Tyrš

JAROSLAV HANUŠ - 65

Dne 27. února oslaví v New Yorku pětasedesátku dlouholetý vzorný
sokolský pracovník bratr Jaroslav Hanuš.
Pochází z Vrchovin u Nového
Mesta nad Metují, kde ve svých šesti letech vstoupil do Sokola, jenž
se mu od té doby stal jeho životní náplní.
Na XI. sletě r. 1932 již
cvicil jako dorostenec, na X. sletě r. 1938 jako muž.
Když po nastole
ní komunistické diktatury opustil v červenci 1948 svou vlast, byl něko
lik mesícfl v uprchlických táborech v Německu a v Itálii, kde se plně
zapojil do činnosti Sokolské župy dr. E. Beneše v exilu a byl činovní
kem jednoty Pagani u Pompejí.
Velmi těžce tam onemocněl a byl poslán
na léčení do Norska, odkud po několikaletém pobytu a vyléčení vyemigroval do Spojených státfl - do New Yorku.
V New Yorku byl zaměstnán u olejářské společnosti Texaco, päsobil
v Sokole New York a od roku 1963 také v Ústředí Čs. sokolstva v zahrani
čí;
členem předsednictva Ústředí byl plných 20 let a 8 let vykonával
vzorne funkci pokladníka Ústředí.
Ze zdravotních dflvodfi nastoupil v
roce 1982 predčasne do pense a po kratším pobytu na Floridě a ve Vir
ginii se opet vrátil do New Yorku.

Do dalších
pevného zdraví.

let

prejeme

Ti,

milý
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bratře

Jaroslave,

hlavně

hodně

HLÍDKA VZDĚLÁVACÍ

8.

SRPEN

1884

Rudolf Fiala

V tomto roce bude Sokolstvo v celém svobodném svete žijící, ale
také - a toho si bučíme vědomi jako závazku a povinnosti - i příslušníci
sokolské rodiny ve staré vlasti, kdysi svobodném Československu, ve
vzpomínkách a závěrech i odhodláních, upínat k tomuto datu, kdy byl
ukončen život duchovního otce našeho hnutí, Dr. Miroslava Tyrše.

Co vzešlo ze semene, zasetého před více než jedním stoletím?

Ta milionová armáda,
kolský prapor!

dobrovolně a s odhodláním se hlásící pod so

To velké množství tech, kteří žili, ale také pokládali životy za
idee, proklamované Tyršem.
Krédo, které bylo vyjádřeno ve spise "Nás
úkol, směr a cíl".
Je toho málo, co vzešlo z našich sokoloven za tuto dlouhou dobu?
Ti všichni, kteří na bojištích válečných, ale i na bojištích doma
i v cizině proti okupantům at již staré monarchie Rakousko-uherské,
doby nacistického teroru a v současné době, jejímiž jsme už svědky,
proti komunistickému moru, který se snaží zachvátit i nasi starou vlast.
Ale marné'.!!
To budiž nase pevná víra, přesvědčení a cíl našeho všeho
snažení.

Sto let od doby, kdy se národ musel rozloučit se svým velkým synem,
bylo dobou, kdy přes všechny vichřice hněvu a zloby nepřátel našich
národfi vzrostl strom do nebývalé velikosti a mfizeme i se skromností
sokolskou říci, i krásy.

Ta řada sletfl, od prvního, v malých rozměrech i prostredí, až po
XI. slet, který svojí velikostí i disciplinovaností v těžkých dobách
poválečných udivil svět, ale také i ty mezi námi, o kterých bylo možné
"j
tt >
j
j
ni
rici:
o vy male viry :
A jak se nám před duševním zrakem rozvíjí film všech peti sletfi,
uspořádaných Ústředím čsl. sokolstva v zahraničí ve svobodném světě,
kde myšlenka sokolská, počatá Tyršem a uskutečňovaná jeho spolupracov
níky a následovníky, se nám ukázala jako nejen života schopná, ale vítě/ j
zici.
Jak jinak by při těchto příležitostech se mohlo slétnout tolik
Sokolfl z celého světa - opravdu celého!
Jaké osobni i finanční oběti
jsou schopni ti, jimž je Sokol živou pochodní, ale take svetlem, za
kterým my všichni jdeme.
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Necht nase jednání bratrské a sesterské je v tomto roce prodchnuto
odhodláním, jít cestou, kterou nám Tyrš ukázal a necht dovedeme volit
správnou formu a zpflsob, jak jí životem naplnit.
V srpnu se sejdeme v Oetzu, abychom dílo Dr. Miroslava Tyrše pozna
li pri jednání symposia k našemu výročí uspořádanému, po všech strán
kách jeho bohaté činnosti a ucinme všechno, co je v našich silách, aby
výsledky našich úvah se staly dalšími prameny poznání a našeho společné
ho vzdělávání.

Tím nejlépe uctíme památku toho, který celý svfij život zasvětil
myšlence pro národ vlastní, ale i myšlence bratrství mezi všemi národy
světa.

28. ŘÍJEN

V AUSTRÁLII

Sokol Sydney v Au-iisiálíL uApo/iádal, jako každoiocne, oslavu -iváíku
vzniku, iamoAÍainé Ce-ikoAloveiiAké. lepui-líky velmi íiipeinou akademií ve
Své- Aokolovní.
V íohat&m iílocvicném a luilixumÍM pořiadu akademie Ae
vhodne doplÄovala hudJLa A poeAií, Ĺanae Ae zpevem, AokolAká pioAÍná. a
av-icení A kolovou a hiaAO jízdou.
Z.á£.ei je ze zahajovacího nástupu na íiApeAné OAlavnA aJ-cademíl.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
VÁCLAV ŽENÍŠEK - 75

Koncem ledna dožil se pětasedmdesátky oddaný a přesvědčený vyzna
vač Tyršovy myšlenky bratr Václav Ženíšek.
Bratr Ženíšek pochází z Plzně, kde se 30. ledna 1909 narodil a
kde také, v jednote Plzeň V., zahájil svou sokolskou dráhu jako žák,
v ní z pokračoval jako dorostenec, cvičenec, závodník, cvicitel, náčel
ník jednoty a posléze jako místonácelník Sokolské župy Plzeňské.
Během II. světové války, kdy pôsobil na Slovensku, zapojil se do
odboje proti nacistům a za Slovenského národního povstání se účastnil
bojů v Banskej Bystrici a ve Zvoleni. Po potlačení povstání byl zatčen
gestapem a veznen v koncentračních táborech, naposledy v Mauthausenu
u Lince, odkud se po skončení války vrátil do vlasti.
Za svou odbojovou
činnost byl vyznamenán Csl. válečným křížem.

Po válce stál v popředí sokolské činnosti župy Plzeňské, byl také
autorem několika zdařilých telocvicných skladeb; když po XI. všesokol
ském sletu komunisté zahájili pronásledování Sokolů, uprchl v říjnu
1948 se svou rodinou do západního Německa.
Během dvouletého pobytu
v uprchlickém táboře v Ludwigsburgu, byl zakládajícím členem tamní so
kolské jednoty, zvolen jejím náčelníkem a po ustavení Sokolské župy
dr. E. Beneše v exilu byl zvolen župním náčelníkem. V této funkci vedl
župní slet v září 1949 v Ludwigsburgu a v roce 1950 dvě úspěšné župní
cvičitelské školy v Prienu, v Alpách.
V listopadu 1950 vyemigroval se svou rodinou do Spojených států,
do Chicaga, kde působil řadu let jako cvičitel v jednotách Americké
obce sokolské - v Sokole Town of Lake, v Sokole Slávském a v Sokole
Havlíček-Tyrš.
Jako cvičenec se zúčastnil všech dosud konaných sletů
Americké obce sokolské a cvičil také na sletech Čs. sokolstva v zahrani
čí - v Curychu r. 1976 a na dvou sletech ve Vídni, r. 1972 a 1982.
Mnoho let působí v Čsl. národní radě americké - v místní odbočce "Milada
Horáková", v Oblastním výboru v Chicagu i v předsednictvu Rady, kde
zastupuje Ústředí čs. sokolstva v zahraničí.
Do mnoha dalších let přejeme bratru Zeníškovi hodně pevného zdraví
a na VI. slet v Curychu v r. 1986 mu jiz nyní za jistu jeme značku na
sletisti.

VLASTA FRÜHBAUEROVÁ - 70
Těsně před uzávěrkou čísla se dovídáme, ze ve Vídni se 2. února
dožívá 70 let sestra Vlasta Frllhbauerová, obetavá a neúnavná jednatel
ka Sokolské župy Vídeňské.

Do mnoha dalších let jí přejeme pevné zdraví a mnoho zdaru.
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KRONIKA
VZPOMÍNKA NA PROF. MASARYKA A NA MÉ STYKY S NÍM PŘED ODJEZDEM Z VLASTI
Dr. Josef Scheiner

Válka světová zastihla národ nás, jak známo, zcela nepřipraveným.
Bylo sice již drahnou dobu pred výbuchem lze tušiti, že nadchází hrozný
zápas Nemectva se Slovanstvem, více roků jiz konané přípravy, zvyšování
branných sil a prostředků válečných, soustavné dráždění a provokování
srbského národa maáarskými štváči - vše to až příliš jasně nasvědčovalo
blízkému konfliktu.
Bouře se hlásila stále houstnoucími mraky, z povzdálí ozývalo se
již temné dunění a časem vyšlehly i záblesky z ovzduší nasyceného záští
a nezkrotnou zlobou a panstvíchtivosti - ale u nás o tom se skoro ani
nepřemýšlelo.
Veřejnost česká byla zabavena hnusnými, malichernými
spory domácími, proces Švihův lomcoval celou veřejností, mezi tím co
válečná saň čekala již netrpelive na práhu, aby se vrhla v ničivé dílo,
v nemz také o nase bytí se melo jednati.
Bylo málo tech, kteří tušíce neodvratnost války upozorňovali a
varovali - hlasy jich a volání platilo hluchým a rozestvaným soupeřům.
Proto také když hrom uderil a válka vypukla s celou svojí krutostí,
stála tu veřejnost česká úplně bezradná.
Političtí zástupcové se roz
prchli bez jakéhokoli pokynu, jak národ se má zachovat a zařídit vůči
neslýchanému onomu přepadu evropského i domácího míru a rychle provede
ná mobilisace zbavila národ nejzdatnějšícj jeho sil, tak že on tu stál
pln úžasu a hrozné nejistoty, co mu prístí dnové přinesou.
Ve zmatku
první doby a v přívalu řítících se událostí nebylo zprvu ani možno se
vzpamatovati, prekvapení stíhalo překvapení, válka se Srbskem, pak vál
ka Nemecka s Ruskem, poté s Francií a na konec s Anglií - to byly rány
otřásající celým svetem, rozpoutávající zápas, jejž lidstvo dosud nezazilo.
Ve chvílích tech cítili jsme se nepatrnými, veškeré možnosti
sebeovládání zbaveným nárůdkem, hříčkou v rukou svých odvěkých katanů,
stádem hnaným na jatky pro zvůli několika vášní zaslepených diplomatů
a panovníků.
V těchto hrozných okamžicích cítil jsem velkou svoji zodpovědnost
jako starosta tábora sokolského, zřel jsem v duchu úzkost tisícerých
zraků sokolských na mne upjatých s velkou otázkou - co bude s námi,
jak zachovati se v této krušné chvíli?
V prvém okamžiku hledal jsem v okruhu svých politických přátel
rady a odpovedi na tuto palčivou otázku, ale bez výsledku, nikdo se
ani neodvážil na to mysleti.
Vojenská krutovláda zatáhla kolem nás
řetez a hnala síleným chvatem vše zdravé a zdatné na bojiště na smrt.

Byl to z mých blízkých druhů jediný zesnulý již bratr Antonín
Kalina, který stál verne na stráži ve Vídni a občas zajížděl do Prahy,
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aby mne informoval, co se deje.
On troufal si drzeti hlavu vzhůru,
sledoval všechna hnutí diplomatická a vojenská a dodával odvahy ke klid
nému vyčkávání.

Já zatím snažil jsem se s předsednictvem ČOS usměrniti život sokol
ský v kritické této době, aby rozsáhlé ústrojí naši organisace s tako
vou námahou vybudované, zůstávalo co nejdéle neporušené a pohromadě,
nebot jen tak bylo možno s celým táborem sokolským operovati.
Jali
jsme se zarizovati lazarety, abychom uchránili nase telocvicny, ty dra
hé svatyně nadšené práce před vpádem soldatesky a běženců - jak bylo
úmyslem v plánu dislokacním - a udržovati tak kontakt s členstvem, po
styku bratrském horoucne toužícím.
Ale - jiz v několika týdnech po zahájení války dostavila se roz
vaha, ozvalo se vedomí, ze by bylo zločinem nečinne přihlížeti k rozví
jejícímu se zápasu světovému, že nadešla doba, kdy se bude hráti a rozhodovati o nase zití neb nežití, o naši budoucnost.
S vědomím tím do
stavila se i odvaha zasáhnouti činně ve vyvíjející se události, tím
palčivější, cím troufalejší byly nájezdy a hrozby Němců, jak s námi
po válce budou jednati.
Shluk velkých mocností pustivších se v spojený zápas s KakouskoUherskem a Nemeckem dal problesknouti naději ve vítězství dohody, z
něhož bychom i my mohli těžiti.
Spoléhali jsme se jednak na bratrskou
přízeň národa ruského, jednak na tradiční přátelství Francie, sokolský
mi styky tak úspesně získané - když tu mně k velkému překvapení doručen
byl postou (bylo to jiz v druhém měsíci války) korespondenční lístek
z Parize, psaný mne známým, krásným rukopisem přítele Sansboeufa, v
nemz volal "courage, confiance á nous, votre liberté s'approche" (odva
hu, důvěru v nás, vaše svoboda se blíží).
Podnes si nemohu vysvětliti,
jak slídivým zrakům policie usel tento tak nebezpečný vzkaz, z něhož
jsem seznal, ze přátelé nasi ve Francii na nás nezapomněli a dodávají
odvahy.

"Svoboda vaše se blíží" znělo mi jak nedělní hlahol zvonů a utvoři
lo ve mně odhodlání věnovati se a prispěti podle sil svých svůdnému
tomuto heslu.
Prozatím snažil jsem se pomoci bratří na bojiště odcháze
jících získati zpravodajství z fronty a na druhé straně navázati styky
se zahraničními bratry přes Švýcary a Holandsko a zejména s Amerikou.
Měl jsem v úmyslu zajeti do Ameriky a tam podnítiti v kruzích so
kolských rozsáhlejsí akci na prospech dohody - ale žádost má na vydáni
pasu, přes všechny zákroky u policejního ředitele Křikavy, náměstka
místodržitelova Vojáčka, byla zamítnuta.
Snažil jsem se proto vyvinouti
účinnou informační akci pro dohodu, v cemž mně sokolské styky velice
pomáhaly.
Do Ameriky později vypravil se s mými podrobnými instrukcemi
pro tamnější Sokolstvo bratr Vojta Beneš, jenž tam nesl moji výzvu k
utvorení dobrovolných legií sokolských na pomoc dohodě.

Pri provádění svého programu poznal jsem, že nejsem sám, že i jiní
k témuž cíli pracují a žádal jsem pri nejbližší návštěvě bratra Kalinu
o vyšetrení těchto neznámých spolupracovníků, s nimiž bych mohl navázat
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styky za účelem společné práce.
Za nedlouho Kalina přisel opet
a sdělil mně mimo jiné, že prof.
Masaryk je v pilném styku s cizi
nou, že již byl dvakráte za hra
nicemi a že tam mel schůze s
některými přáteli českého národa.
Mluvil s ním o mně a tlumočil
mne pozvání prof.Masaryka, abych
ho navštívil.
Pozvání tomu jsem
ovšem ihned vyhověl a s náležitou
opatrností vklouzl jsem do domu
na baště sv.Ludmily,kdež bydlil.
Tak jsem se po dlouhé době
opět sešel v důvěrném styku s
prof.
Masarykem.
Bylat
tomu
dlouhá řada let, co on cvičíval
v Pražském Sokole v cete "sta
rých pánů", v němž se s ním tuži
li Dr. Kaizl, Dr. Bohuš Kieger,
Dr. Podlipný, Dr. Brauner, Ot. P/ie.ótcUnt ŘaAanjjk ie. -itajioAĹou C.O.S.
Červinka, Dr. Strobach a jiní. ScAeJneJiem na VII, uAe^okolókém Ateii.
Družstvo vedl br. Tlamka a když noku 1920 v památníku. ocULoje. v liojt.
byl někdy zaneprázdněn, zaskočil
jsem za něho a pomáhal "starým pánům" šinouti se přes hrazdu, dělati
překoty na bradlech a tak jsem k nim přilnul oním bratrským přátelst
vím, jaké jen na cvicisti sokolském mfiže vzrůsti.
Po té prof. Masaryk
odcestoval z vlasti a po jeho návratu jsme se několikráte ještě sešli
v práci jako pri tvoření Husovy společnosti, což hrálo pak při mém tre
stním stíhání velmi choulostivou otázku.

Tentokráte jsme se sešli v dusné chvíli, kdy národ náš octnul se
uprostred vravy válečné, která hrozila zadáviti a zničiti vše, co český
lid po svém opětném probuzení pilnou .prací, bolestmi, velkými obětnti
a zápasy v posledním padesátiletí získal.
Prof. Masaryk mne uvedl do
své pracovny kol kolem zastavené regály s knihami i usedli jsme u jeho
jednoduchého pracovního stolu a rozhovořili se o situaci.
Já jsem se
mu sveril se svými poznatky ze slovanských i francouzských styků, o
svém zájezdu v únoru do Petrohradu a bolestném zklamání, jehož se mi
tam dostalo, o květnovém zájezdu do Paríze, kde jsem poznal úplnou ne
připravenost k válce a nechut proti ni, o tom, co jsem až dosud doma
konal.
Prof. Masaryk vyslechnuv mne pozorně, se slovy "důvěru za důvěru"
sdělil mne, ze se jiz dvakráte orientoval za hranicemi o tom, jak doho
da pohlíží na nás a na nase aspirace a ubezpečoval mne, ze - ačkoliv
dosud naše věc vůbec nebyla předmětem pozornosti dohody, přec jen naši
přátelé jako Stead, Scotus Viator, Swatkovský a jiní berou v úvahu nasi
otázku, snaží se síriti znalost našich poměrů a získati nám prízen v
kruzích dohody.
"Bylo by hříchem", pravil, "abychom v této kritické
době skládali ruce v klín, musíme učiniti vše, co možným bude, abychom
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z vojny vyšli pokud možno bez urazu a získali největsích výhod aby je
denkráte dějiny nám nemohly vytýkati, že jsme něco netečností svojí
opomenuli.
Zatím třeba vyckávati a informovati se o veškerém hnutí
válčících mocností a operacích bojových, o síle vojsk, zásobách zbraní
a materiálu válečného a podobne.
I já jiz mám svoji informační službu
zorganisovanou.
Vzpomínám si na neco, co Te bude zajímat.
Včera jsem
obdržel opis dopisu, jehož originál byl současně zaslán z Brna do Víd
ně."
Vstal, šel ke knihovně, vyňal odněkud s hora z dlouhé řady něja
kou knihu, obsahu naprosto lhostejného a vzal z ní kus papíru, jejž
mi ukázal.
Byla to kopie soukromého dopisu, který tehdejší místodržitel moravský Bleyleben, zuřivý nepřítel Sokolstva, psal ministru Hohenlohovi do Vídně.
"Milý příteli", znělo v něm, "dnes zde byli u mne
páni se Sokola brněnského a oznamovali, že zařídili v Sokolovně lazaret
a že jej odevzdávají Červenému kříži, nabízejíce jej spravovati.
Je
to nestydaté farizejství.
Vzdyt znám Sokolstvo jako nejnebezpecnejsi,
destruktivní živel v monarchii, který by měl býti do posledního článku
vyhlazen (ausgerottet) a já nemohu jinak než opětně a opětně Ti klásti
na srdce rozpuštění celé této vlastizrádné organisace, která pomýšlí
a pracuje jen na porážce Rakouska."
Dopis koncil zoufalým povzdechem
"Das arme Vaterland!" Den před tím dostal jsem zprávu od starosty br.
Fisy z Brna oznamující mně, ze byl s delegací sokolskou u místodrzitele
a oznámil mu zřízení lazaretu, že týž je vlídně přijal, srdečně jim
děkoval a sliboval všechnu podporu lazaretu, nacez je blahosklonne pro
pustil.
Takovou komedii hráli pověstní diplomaté rakouští. Prof. Masa
ryk obdržel opis toho psaní současně, co ministr Hohenlohe je mel na
svém stole.
Masaryk nevysvětlil, ale postřehl jsem z toho, že má navá
zané styky na nejdfllezitějších místech a že má k ruce okruh spolehli
vých spolupracovníků.
Rozešli jsme se s tím, že se budeme častěji scházeti a sdělovati sobě navzájem své zkušenosti a plány.
"Přijdu k Tobě"
pravil, "nebot není vyloučeno, že se po mne pase".
Za nedlouho dosta
vil se skutečné prof. Masaryk večer ke mne a když jsem jej informoval
o svých zákrocích a zprávách, jichž se mi dostalo z vojska i z ciziny
(přinesla mi tehdy sl. Sychravová od svého bratra ze Ženevy velmi cenné
zprávy o akci našich krajanů, zejména Sokolů ve Švýcarsku, také Amerika
se hlásila a z Ruska prišli i nasi zvědové přestoupivší frontu), načež
on mi opět sděloval zprávy, opatrené z ciziny, jez radí, abychom se
chystali a připravovali pro možnost spolupráce s Dohodou.

A přisel opet.
Sedávali jsme v mé pracovně u mého pracovního sto
lu a řešili různé eventuality, v jakých bychom se mohli octnouti, jest
li válečné stestí se nakloní k Dohode.
"S našimi politiky nutno opatr
ně jednati, mnozí nadržují Vídni, odkud vidí svojí spásu, jiní mají
strach, ale přece bych rád, abychom aspoň nekteré dostali pro společnou
akci.
Vím také, že někteří, jako Hajn a Rašín, pracují na svou pěst.
Rád bych velice se dohodnul s Kramárem, ale obávám se, že nebude chtíti.
Měli jsme mezi sebou neshody, on se cítí uražen.
Promluv s ním
a řekni mu, ze prosím, aby na to zapomněl, že mu dám milerád zadostiuči
nění, jakého si bude práti - jen aby jsme se sešli při společné práci
v této osudné době."

(Dokončení příště).
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ŽALOV

MARIE SHERLOVÁ

V sobotu 14. ledna 1984 zemřela v Montrealu v Kanadě ušlechtilá
česká žena, uvědomělá vlastenka a Sokolka, sestra Marie Sherlová.
Marie, rozená Becková se narodila 9. prosince 1898 v Praze-Vrsovicích.
V její rodine je známo, ze rodinné jméno Beck se pSvodne psalo
Van Buck a že její předkové z otcovy strany byli pravděpodobně holand
ského původu.
Školu navštěvovala v rodných Vršovicích, kde ji také
zastihl 28. říjen 1918 - v nejkrásnějším věku necelých 20 let.
S celou
horoucností svého mládl se vrhla do práce pro mladou republiku;
byla
velmi aktivní ve skautském hnutí a dvakrát vedla výpravu české skautské
mládeže na Jadran.
Zaměstnána byla v té době nejdříve v administraci
Českého slova, potom ve Státním ústavě statistickém.
V roce 1933 spoji
la svou další životní pout s mladým inženýrem Jiřím Sherlem ze Škodo
vých závodů.
V roce 1934 odjeli společně do Indie, kde její manžel
mel na starosti stavbu cukrovarů; tam je zastihla druhá svetová válka.
Oba se plně zapojili do čsl. odboje prostřednictvím "Československého
spolku v Bombay", jehož se stal Ing. Sherl předsedou, sestra Sherlová
jednatelkou.
Stala se mimo to členkou organizace St. John's Ambulance,
jezdila jako řidička vojenské ambulance a převážela ranené vojáky z
nemocničních lodí do nemocnic a rehabilitačníck středisek.
Vydávala
také časopis pro csl. děti "Našim dětem", který byl rozesílán do mnoha
zemí, od východní Afriky az po Burmu, a redigovala rovnez vestník "Zprá
vy Československých spolků".
Po skončení války zůstali manželé Sherlovi v Indii až do r. 1952, kdy přesídlili do Kanady a usadili se v
Montrealu.
Sestra Sherlová se ihned stala členkou Sokola v Montreale, v roce
1955 byla zvolena pokladní, kteroužto funkci vykonávala vzorne 12 let;
časem jí přibyla téz funkce matrikářky a hospodářského správce jednoty.
Kromě toho pracovala pilně v sesterském odboru, organizovala dovoz žact
va do cvičení a nebylo snad činnosti nebo podniku jednoty, kde by nebyl
pocitován její vliv.
V roce 1968 byla sestra Sherlová zvolena starostkou jednoty, do
této funkce v čele jednoty byla ještě třikráte znovuzvolena a v této
funkci vedla také výpravu jednoty na III. slet Čs. sokolstva v zahraničí
ve Vídni roku 1972 a současně uskutečnila svůj dávný sen - návštevu
rakouských Alp.
Ze zdravotních důvodů další kandidaturu na funkci sta
rostky jednoty jiz neprijala a vděčná jednota ji v říjnu 1972, v uznáni
jejích zásluh, zvolila doživotní čestnou členkou výboru jednoty.

Pak se mezi sokolským bratrstvem jiz objevovala
zdravotní potíže a vek byly již příliš těžkým břemenem.

stále rídceji

-

Jménem sokolstva se rozloučil se zesnulou starosta zupy Kanadské
bratr prof. Ing. Vladislav Zajíc.
Budiž jí kanadská zeme lehká!
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JIŘÍ HLUBŮČEK

V Torontě zemřel dne 4. ledna 1984, ve věku 77 let, upřímný český
vlastenec Jiří Hlubflcek, který po dve desetiletí, v letech padesátých
a sedesátých, významne ovlivňoval československý krajanský život v Ka
nadě.
Sokolu v Kanadě poskytoval pomoc v době, kdy jí bylo nejvíce zapo
třebí - v padesátých letech, kdy se Sokol potýkal s nedostatkem dobré
vůle u tehdy "mocných", neměl žádných finančních prostředků a neměl
ani kde uveřejňovat zprávy o své činnosti.
Velké a účinné pomoci se
Sokolu dostalo, když Jiří Hlubůcek, spolu s Josefem Kuřilem, si pořídi
li tiskárnu Litera, v níž se pak tisklo vše pro Sokol;
když později
Jiří Hlubůček založil týdeník Naše hlasy, byla v něm také od začátku
pravidelná sokolská hlídka. V roce 1967 se Jiří Hlubůček rovněž zaslouzil o vydání památníku XI. všesokolského sletu r. 1948, jehož vydání
komunisté v Československu již nedovolili.

Bylo při tom pro vlastenectví Jiřího Hlubůčka příznačné, že Soko
lem nebyl, se Sokolem a jeho představiteli v mnohém nesouhlasil, o čemž
bylo možné si s nim vyměnit názory, někdy třeba i ostřeji. Tím vetší
hodnotu mela jeho spolupráce a podpora; stejně příznačné bylo, že ve
své poslední vůli pamatoval větší částkou na Sokol.
Čest jeho památce!

RŮŽENA CERHOVÁ

V Essenu, v Nemecké spolkové republice, zemřela dne 11. listopadu
1983 po krátké tezké nemoci, ve veku 61 let, sestra Růžena Cerhová.
Zesnulá pocházela z Miletína v Podkrkonoší, za mládí byla hereč
kou, později, az do komunistického znárodnění, obchodnicí a posléze
pedagogickou pracovnicí.
Po dobu 41 let byla velkou životní oporou
manželovi, bratru Václavu Cerhovi, zejména když po opuštění vlasti se
celá rodina usadila v Německé spolkové republice.
V pětiletém období
činnosti sokolské jednoty ve Wiesbadenu, jejíž byl bratr Cerha zaklada
telem a starostou, zasloužila se podstatně o činnost této, nyní již
radu let zaniklé sokolské jednoty.
Nejlepší odměnou ji byla společná
jejich návštěva Jubilejního sletu ve Vídni r. 1982, jehož průběh byl
pro ni jedním z nejhezčích zážitků v poslední době.

Pozůstalému bratru Cerhovi a celé rodině vyslovujeme upřímnou bra
trskou soustrast.

3 6

SOKOLSKÝ TĚLOCVIK

LYŽAŘSKÁ PRŮPRAVA v TĚLOCVIČNĚ

Většina našich jednot má ještě možnost využití několika týdnS sněhu
k lyžování.
K plnému a radostnému využití tohoto krásného zimního spor
Uvedené příklady znázorňují,
tu patrí také dobrá předchozí prfiprava.
ze se dá provádět v našich cvicebních hodinách, jako součást rozcvičení
všech složek. - Mnoho zdaru na bílé trati!
1.

Stoj spojný (chodidla mírně od sebe):
střídavě podřep vlevo a vpravo (cho
didla se nevytácejí)

2.

Hlubší podřep:
vytáčení trupu vlevo
a vpravo na špičkách se současným
zvednutím a vytáčením pat

3.

Jako 2. ale jedním směrem a
"opsat" patami celý kruh, poté
"opsat" další celý kruh druhým
směrem
„

4.

Podrep predkrocný levou vpřed:
3 krát hmit v podrepu s výměnou paží,
na 4. dobu výskokem výměna nohou a
opakovat

5.

Jako 3. ale v drepu (pánev
mírné spuštěna dolfi)
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6. Podrep:
úskoky vlevo
a vpravo se současným
skrčením prednožmo
a doskok do výchozí
ho postavení
(Príprava na jízdu v
hlubším sněhu)

7. Předklon v podřepu: hmitem vzpřim do
mírného podřepu s mírným předklonem
- zpět do výchozího postavení. Cvičit
opakovaně.
(Příprava na sjezdovou jízdu)

Stoj spojný, ruce v bok: výskokem
podřep rozkročný se současným vy
točením nohou, aby špičky i kolena
směřovala dovnitř - dalším výsko
kem podřep mírně rozkročný se sou
časným vytočením spicek a kolen
vně. Cvičit opakovaně.

9.

Dřep: pád nazad s prednozením
skrčmo a navázané zpet do
dřepu. Cvičit opakovane.

(Příprava na vztyk po pádu nazad
na lyžích).

10.

Klek mírně rozkročný: odrazem kolen
(bez dopomoci rukou) dřep mírné roz
kročný. Cvičit opakovane.

(Příprava na vztyk po pádu napřed na lyžích).
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Caóto čteme a posloucháme Civahy a žieči o
vtjvoji lidótva, o p/ioíliému nfuiodĎ., o demokra
cií, o významu plfice, o dňležitoótí a ómyilu
tělesné vQchovy, o postaveni a poslání našeho
národa v Lv/iopě i o poslání sokolstva v nánodě.

Položili jsme. otázky z těchto oHonů odJLo/iníku nad jiné povolanému: dui. ňisioslavu Tyršo
vi, procesoru Hostovy univesisity a docentu vy
sokého učeni technického. ^ako spisovatel, fi
losof., kritik umení výtvarných, postariec a /Lečnik, novinár a redaktor, pracovník v mnoha or
ganizacích, náčelník Sokola, tvů/Lce českého tě
locviku a průkopník moderní, vedecky řešené tě
lesné ví/chovy měl příležitost proniknouti nás
národní život, a promyslíií jeho p/iot-témy. Na
svQch cje.Atti.ch jižní a zfipadnl Lvropou srovná
val nňš národ s druhými, což činil takt pečli
vém studiem jejich literatur.

Přinášíme jeho odpovedí: hluboké, jasné,
ukazující pevnou a jistou celtu, täeAa Anod
pfio mnohé nelí&ivou a nepohodlnou.

Co je to vlastně tělocvik?
Tyrš:
Tělocvik je zároveň tolik co všeobecné těla vzdělání.
On
není tedy prfipravou k jakémus určitému povolání, řemeslu nebo zaměstná
ní telesnému, a vse, co by výhradně a dopodrobna k podobným učelflm čeli
lo, jakož i všechny malichernosti a titernosti lezí proto mimo přesně
vytknutý obor jeho.
Avšak podobně jako všeobecné vzdělání duševní k
jednotlivým praktickým výkonfim nedosahá, avšak přece nás ke všemu způso
bilými činí, tak bude zajisté člověk tělocvičně vychovaný i ke vší od
borné činnosti, především k činnosti zakládající se na vlastnostech
telesných, schopnejsi a pfisobnost jeho bude vydatnější.

Je telocvik určen
i v míru?

jen

přípravě národa na válku či je stejně dôležitý

Tyrš:
Jako vzdělání všeobecné povždy setrvá v ceně a hodnotě své,
ba cím dále tím více v ní postoupí, tak i telocvik, z něhož u valné
části zdraví, svěžest, delnost, krása i statnost národní se prýští,
nepozbude nikdy ceny ani pri zabezpečeném míru, ba ani ne ve spojených
státech evropských, nýbrž tím jasněji vynikne ve věčně podstatné a okol
nostmi nepodmíněné dôležitosti a hodnotě své, kterouž by toliko krátko
zraká neznalost a neuvedomelost přehlédnouti mohla.
Má telesná výchova význam i po stránce národohospodářské?

Tyrš:
Fysické zdraví, fysická síla je první podmínkou schopnosti
k práci.
Práce každou nemocí vázne, každou churavostí se zdrzuje, kaž—
dým nedostatkem síly a svěžesti se umenšuje a na hodnote své tratí.
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I když je při jednotlivci úbytek třeba nepatrný - a on je často velmi
nepatrný - vzrůstá to pri tisících, při milionech lidí v sumy veliké,
ciní to dohromady velký schodek při výrobě hmotné i duševní, representu
je to v hospodářství národním ztrátu velikou a nenahraditelnou.
Tato
stránka národohospodářská je tak vážná, tato pravda tak nevývratná a
v kruzích vskutku osvícených tak obecně uznaná, že by již o sobě měla
staciti, aby porazila veškeré předsudky i u těch, kteří se rádi honosívají svou vážností a rozvázností.

Tělesná výchova sokolská je postavena zásadně a cele do služeb národa
a vlasti.
Nestačilo by využít tělocviku a sportu jen pro vlastní osob
ní zálibu, osvěžení a vypěstování zdatného těla nebo pro osobní závodnickou slávu?
Tyrš:
Je prirozeno a oprávněno, že silocviky nase jinocha a muže
také sama o sobe vábí a poutají, že jarý ruch cvičiště jej spolu unáší,
ze všeobecná soutez junáckou v něm povzbuzuje - avšak vezme-li se tomu
podklad vlastenecký, ono hrdé uvědomění národní, jez práve v nasí dobe
cím dál tím víc podstatu a osu života veřejného tvoří, a pel je setřen,
zmizí účel nesobecký a ušlechtilý, zmizí podnět k podpoře od kruhů váž
ných a vlasteneckých, zmizí všeobecná významnost a vyssí důstojnost
snah, jez se zakládá na povznesení dělnosti hmotné i duševní, na odcho
vaní delnosti hmotné i duševní, na odchování k statečnosti mravní, na
zvýšení brannosti národa. - Láska k vlasti je půda posvátná, na níz
cvicení telesná ve svete antickém a moderním, v starém jak v novém veku
všude vzrostla a dospívala;
všude se pak v prázdnou hru, v marnivou
kratochvíli zvrhla, kde onen základ všeobecný ze srdcí zpustlých nako
nec vymizel.
Jaký účinek se dostavuje, jestliže se tělesná výchova pěstuje jen pro
osobní slávu nebo pro osobní zisk?
Tyrš:
Svoboda Sečka klesá v téže době, v níž se řecký tělocvik
v jádře svém rozpadává, účastenství všeobecně mizí, hry pythické a nemejské a sám hold olympický se v představení zištných a chlubných atle
tů zvrhají.

Jak souvisí telesná výchova s životem mimo
a hriste, obzvláště s životem mravním?

tělocvičnu,

mimo cvicistě

Tyrš:
Čehos cvikem nabyl, to mrav a střídmost tobě zachovej!
Přesnost a čistota mravů zdobí Sokola především.
Jako zpustlý Babylon,
tak každý národ zhýřilý upadl v zaslouženou porobu, když v rozhodné
dobe desná hodina zkoušení nad ním zaduněla. - Kdo nemravem ničí jarost
a sílu svou, jíz vlasti je povinen, ten není pravým Sokolem, ten nená
leží pod prapor náš. - Kdo nikdy na cvičišti neschází, naučí se též
o to dbát, aby si obratnost a sílu, kterou tam osvědčiti má, co možná
neztenčenou povzdy zachoval.
A sebe zachovávaje, přispíváš k tomu,
abys i národ, jehož jsi členem, před zkázou uchránil.

( Pokračování )
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ZE SOKOLSKÉHO SVĚTA

UPA AUSTRALSKÁ

Melbourne

SOKOLSKÝ LIST je název věstníku
jednoty,
jehož první číslo bylo
vydáno v prosinci 1983.
Vestník
přináší zprávy o činnosti jednoty,
župy Australské i ostatních jednot
v zahraničí a obsahuje rovněž hod
notné články ideové.
Do dalšího
vydávání
prejeme
jednote
mnoho
zdaru!
MIKULÁŠKA
ZÁBAVA^ jednoty
se
velmi vydarila po všech stránkách
a byla jednou z nejhezčích zábav
jednoty v uplynulém roce.

MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA
pro
děti
byla rovněž velmi dobře navštíve
na,
45
přítomných
dětí
dostalo
pěkné dárky.
0 zábavu detí se
postarali bratr Matýs, jehož kouzelnické
umění
se
všem
líbilo,
a bratr Horný, který měl na staros
ti populární "kolo stestí".
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA byla zdaři
lým ukončením společenské sezony
uplynulého roku.
0 dobrou náladu
návštěvníků
se
přičinila
dobře
hrající hudba, zvláštní vystoupení
bratrí Menšíků hrou na harmoniku,
a bohatá tombola.
SOKOLOVNA
JEDNOTY,
"Sokolský
Národní dům", dobře slouží jednotě
i celé krajanské veřejnosti v Mel
bourne. Vybudování však způsobilo
značné finanční zatízení, jež zna

mená, ze jednota má pred sebou
plných
9
let
splácení
bankovní
půjčky ve výši
$
790 měsíčně.
Vzhledem k tomuto velikému závaz
ku, jehož úroková sazba je prílis
vysoká,
usnesl se výbor jednoty
vypsati bezúročné půjčky ve výsi
od $ 1,000 na dobu 5-6 let,jejichž
pomocí doufá, že se podarí podstat
ně
zlepšit
dosavadní
neutěšená
finanční situace jednoty.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY byly valnou
hromadou zvýšeny na $ 15 ročně,
pro penzisty na $ 8 ročně.
Dosa
vadní příspěvky pro žactvo a pro
dorost byly naproti tomu zrušeny.

KNIHOVNA jednoty byla obohacena
větším počtem knih z pozůstalosti
paní Dr. Šolerové.
Knihy se půj
čují každé pondělí večer a každý
čtvrtek odpoledne.
VI. SLET Čs. sokolstva v zahra
ničí r. 1986 v Curychu je jiz nyní
propagován jednotou mezi členstvem
i krajany,
jimž se ve věstníku
jednoty
připomíná,
že cestu na
slet mohou spojit s dovolenou v
Evropě,
případně s cestou kolem
světa.
Výbor jednoty doufá,
ze
výprava na VI. slet z Austrálie
bude ještě větší než na V. slet
ve Vídni, jehož se z jednot Mel
bourne, Sydney a Canberra zúčastni
lo celkem 52 osob.
NAVŽDY
OPUSTILI
v
uplynulém
roce jednotu a sokolské řady tři
věrní sokolští bratři:
J. HELLER, nar. 27.května 1927
zemřel 28. dubna 1983;
B. CULKA, narozen 8. prosince
1912, zemřel 19. července 1983;
B. JAROŠ, nar. 31. března 1910,
zemřel 9. listopadu 1983.

PRAVIDELNÁ _CVlCENl všech složek
se konají každý pátek večer.
V
7:30 hod. večer cvičí žactvo, po
něm členstvo.
- S.L. -
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úspešné nedelní odpoledne na ly
žích
bylo
zakončeno
přátelskou
besedou v domě organizátora a ve
doucího výletu bratra Pavla Vidláka.

ŽUPA KANADSKÁ

Montreal
33.
ŠIBŘINKY
jednoty,
které
jsou každoročně vyvrcholením spole
čenské sezony krajanského Montrea
lu, konaly se letos 21. ledna ve
velkém
sále
Slovenského domu a
byly
zcela
mimořádně
úspěšné.
Také účast byla rekorní - více
nez
600
návštěvníků,
o
jejichž
výbornou náladu se zasloužila zna
menitě
hrající
hudba
kapelníka
Biňovce,
bohatě
zásobený
buffet
a občerstvení všeho druhu, bohatá
tradiční tombola a zejména vynika
jící
s
velkým elánem provedené
vystoupení taneční skupiny mládeže,
jejíž výkony byly opětovně odmenovány velkým potleskem nadšene při
hlížejících diváků.

SPOLEČNOU VÝPRAVU NA ZIMNl HRY
župy Kanadské, které se budou ko
nat 26. února v pohoří Gatineau
u Ottawy, připravuje jednota, jako
obvykle autobusem.

PRAVIDELNÁ CVIČENI všech složek
se konají v telocvicne školy St.
Laurent High School, nedaleko sta
nice podzemní dráhy "Du College",
každý čtvrtek.
Žactvo cvicí od
19:00 do 20:15 hodin,
dorost a
členstvo potom až do 22:00 hodin.

ŽUPA ŠVÝCARSKÁ

Župní valná hromada
Řádná
valná
hromada župy
se
konala 26. listopadu 1983 v hotelu
Bären v Suhru za účasti 22 delegá
tů, zastupujících všech 10 jednot
župy.
Jednání
zahájil a řídil
župní starosta br. R. Veselý.

V zahajovací části' valné hroma
dy bylo jednáno o VI. sletu Cs.
sokolstva v zahraničí, jehož prove
dením byla zupa poveřena.
Po men
ším doplněni byl schválen návrh
složení sletového výboru, jež bylo
dohodnuto
na
ustavující
schůzi
sletového výboru konané 8. října
v
Curychu.
Dále
bylo
usneseno
doporučit Ústředí konání hlavního
dne sletu na první neděli v červen
ci, t.j. 6. července 1986.
Vzhledem k tomu, že župní náčel
ník bratr J. Kolínský se nachází
na
zdravotní
dovolené a
nemůže
funkci
náčelníka
vykonávat,
byl
v doplňovací volbě na zbytek funk
čního období zvolen zupním náčelní
kem bratr Bernhard Zoder.

- V.S. -

Toronto

ZDAŘILY LYŽAŘSKY VYLEŤ do par
ku u torontské Zoologické zahrady
byl uspořádán 15. ledna za účasti
16
príslusníků
jednoty.
Počasí
bylo
ideální,
snehové
podmínky
znamenité a nálada výborná.
Velmi

Podrobně bylo jednáno o potřebě
zupních stanov v němčině pro svýcarské
úřady
a
předložen návrh
prekladu bratra župního místostaro
sty
R.
Němečka.
Usneseno,
aby
navrhovaný
vzor
stanov
jednoty
na svých valných hromadách posoudi
ly a župní výbor aby požádal o
právní
posudek,
zda
navrhované
stanovy v němčině odpovídají duchu
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švýcarského zákona, vyhovují své
mu účelu a jsou skutečně nutné.
Část
jednání
byla
venovana
rozpravě o možnosti zřízení sokol
ského
střediska
ve
Švýcarsku.
Župní místostarosta br. R. Něme
cek, který je iniciátorem tohoto
námětu,
podal
podrobnou
zprávu
o dosavadním jednání a výsledku
jím vypracované ankety, jez byla
uveřejněna
v
Zupních
zprávách.
Doporučil,
aby
byla
sestavena
skupina, která by tento ideový
návrh rozpracovala a předložila
výsledek župnímu výboru.
Následu
jící obsáhlá diskuse byla shrnuta
do 3 bodů:
1) možnost zakoupení
pozemku
pro
"Sokolskou
louku"
byla positivně přijata, 2) možnost
koupě a adaptace starší budovy,
která by mohla sloužit později
jako ubytovna, nebyla povazována
za vhodnou,
3) provedení nábor
dobrovolníků
do
komise,
která
by se tímto námětem dále zabývala.
Poté bylo schváleno složení pra
covní skupiny, do které se přihlá
sili bratři Dvořáček, Fiala, Há
jek,
Němeček
a Oplatek,
která
má za úkol předložení několika
variant námetu k posouzení výboru
župy.

Aarau

VALNÁ HROMADA jednoty se konala
dne 28. listopadu 1983.
Po obsaž
ných zprávách o činnosti jednoty
v uplynulém roce,
bylo podrobně
jednáno o záležitosti nesouhlasu
s rozesláním Kalinovy knihy Ústře
dím;
valná hromada schválila po
stup
br.
vzdělavatele
D.
Berga
v této věci projevem plné důvěry.

Po
schválení
všech
zpráv,
udelení absolutoria odstupujícímu
výboru, byl přednesen návrh kandi
dátní komise a na další období
zvolen
výbor,
sestávají
vesměs
z dosavadních osvědčených sester
a bratří:

Starostka Dagmar BEKGOVÁ, náčel
ník Duchoslav BERG, náčelnice Lud
mila CHOUROVÁ,
vzdělavatel Dušan
BERG, jednatel Bohdan STAROHORSKÍ,
pokladní Jana KOZLÍKOVÁ.
Účetními
a hospodářskými dozorci byli zvole
ni sestra Jana STAROHORSKÁ a bratr
Petr CHOUR.

ŽUPA VÍDEŇSKÁ

V závěrečné části valné hroma
dy bylo usneseno: Pořádáni župních
lyžařských
závodfl
v
neděli
5.
února v Unteribergu
(technickým
provedením pověřena jednota Bohe
mia);
pořádání
župní
akademie
v sobotu 14. dubna 1984 v Urdorfu
u Curychu (pořad akademie bude
stanoven župním náčelníkem a nácelnicí po projednání v župním
cvicitelském sboru a ve spolupráci
s členskými jednotami).
Valná
hromada
byla
ukončena
promítáním velmi zdařilého filmu
bratra Jiřího Svobody z V.-Jubi
lejního sletu ve Vídni.
- V. h. -

Vídeň III

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VEČER jednoty
se konal v sále Slovanské besedy,
vkusne vyzdobeném vánočním stro
mem, chvojím a svíčkami, za četné
účasti členů domácí jednoty i pří
slušníků jiných jednot a krajanů.
Pěkný pořad zahájili žáci a žákyně
přednesem vánočních básní a zajíma
vou vánoční povídkou, přednesenou
paní Štěrbovou.
Poté sestra Kamila
Kovářová, za klavírního doprovodu
jejího
syna
Michala,
přednesla
Vrchlického a Fibichův vánoční melo
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dram, který byl pozorne a vdecne
vyslechnut
přítomnými.
Peknému
a hodnotnému pořadu násleodoval
společný
zpěv
vánocních
koled
a družná zábava, pro které sestry
jednoty přichystaly tradiční vá
noční pečivo s občerstvením.

A.Kofroňová - VSL.

Vídeň XVI

ČLENSKÁ SCH0ZE jednoty se kona
la v sobotu 14. ledna v tělocvič
ně ve Steinergasse za hojné účas
ti členů jednoty i několika hostů
z jednot Vídeň XX., a Vídeň III.
V
první
části
schůze
byl
po zahajovacích slovech starosty
jednoty bratra A. Sysla schválen
zápis
o
minulé
členské
schůzi
a vzdělavatel bratr S. Žmola v
krátkém proslovu připomněl význam
letošního roku, v němž bude vzpo
menuto 100. výročí tragické smrti
zakladatele Sokola dr. Miroslava
Tyrše.
Svůj projev ukončil výzvou
k
sledování
zpráv
ve
vestníku
Ostředí "Cs. Sokol v zahraničí".
Po provedení volby členů kandidát
ní komise k valné hromade byla
první část schůze ukončena.

Následující přestávky využila
kandidátní komise k prvnímu zase
dání, zatím co ostatní prítomní
ji využili k prichystanému chutné
mu občerstvení všeho druhu.
V druhé části schůze předve
dl bratr Voříšek zajímavé barevné
snímky, pořízené na jeho čtyřtý
denní cestě v Cíně v minulém ro
ce.
Snímky doprovázel poutavým
lícením dojmů a zážitků z této
celkem málo známé obrovské země.
Doslovem bratra
schůze ukončena.

starosty

byla

Zm. - VSL.

ŽUPA ZÁPADOEVROPSKÁ

Paříž
VALNÁ HROMADA jednoty se konala
9. října 1983.
Byla významná pro
bohatou činnost v uplynulém roce,
ale také proto, že při volbě nové
ho výboru došlo také k "výmene
stráží" v níž řada mladších sester
a bratří nastoupila na místa nekterých dosavadních dlouholetých či
novníků .

Po zahájení starostou br.
F.
Fiedlerem a vzdání pocty zemřelým
členům a členkám v uplynulém roce,
byl přečten a schválen zápis minu
lé valné hromady.
Na to všichni
činovníci
přednesli
své
pečlivě
připravené zprávy, které se tesily
velké pozornosti a uznání všech
přítomných.
Zvláštní zmínku zaslu
huje zajímavá zpráva mladého náčel
níka br. Michaela Leipolda, který
za pomoci cvičitelského sboru a
sestry náčelnice J. Bystrické funk
ci dobře zvládl a své zprávě dal
pěkný
filosofický
závěr:
"Tento
rok nebyl jen rokem práce v rados
ti a shodě, ale pro mne také vyni
kající
zkušeností
společenských
(lidských) styků, které se velmi
uplatní
v mém budoucím životě,
ale také v mé budoucí působnosti
profesionální."
Ve
své
zprávě
rovněž vyslovil lítost, ze v dů
sledku pokračování ve svých stu
diích mimo Paříž mu již nebude
možné ve funkci pokračovat.
Po schválení všech zpráv a ude
lení
absolutoria
odstupujícímu
výboru
bylo
přikročeno k volbě
nového výboru, jež byla komplikova
nejší než obvykle vzhledem k tomu,
že dosavadní starosta br. Fiedler
kandidaturu již nepřijal pro pokro-
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cilý věk a ze stejného dôvodu
odmítli
kandidaturu
i
někteří
další dlouholetí osvědčení činov
níci - sestry Špoutilová, Polatová, bratři Roubal, Vejvar, Lichý.
Na
další
období
byl
zvolen
výbor, do něhož byli zvoleni bratri a sestry:
Starosta
Jindřich
CHALOUPEK,
místostarostové
Frant.
FIEDLER
a Helena KOPECKÁ, náčelník Jind
řich
MORVAN,
náčelnice
Jiřina
BYSTRICKÁ,
vzdělavatel
Vladimír
PEŠKA.
Členové
výboru:
Robert
RADA (jednatel a předs. stavební
ho odboru), Leonard VLACH (poklad
ník),
Jiří
ŠVANDA
(matrikář
a
praporečník), Vlasta šEFLOVÁ (pé
če o kroje), Mirko LEIPOLD (sonorisace), Miloš ŠPOUTIL, J. MORIS,
Denise LEIPOLDOVÁ, M.A. ŠVANDOVÁ,
Alice
BEČVÁŘOVÁ.
Náhradnice:
sestry KRUŽlKOVÁ a RADOVÁ.

V uznání velkých zásluh o jed
notu zvolila valná hromada bratra
F.
Fiedlera
čestným
starostou
a sestru R.
Roubalovou čestnou
členkou výboru.
Členské příspěvky byly zvýšeny
na F 90 ročně pro členy a na F
30 pro dorost a žactvo.
K valné
hromade měla jednota celkem 219
členfi - 124 mužů, 95 žen.

Jednota, vedle cenného nemovi
tého majetku,
ukončila uplynulý
rok pokladní hotovostí ve výsi
F 28,578, z níz vsak nutno ode
číst dluh na stavbu obnášející
F 13,500. Nový výbor navíc přebí
rá dokončenou stavbu nového sálu
na "Sokolské louce", bohaté vyba
vení chaty i nového sálu, bohat
ství krojů a cenný archiv vybave
ný novými kovovými skříněmi.
Valná
hromada
byla
odstupujícím
starostou

ukončena
br.
Fr.

Fiedlerem,
který
vsem
poděkoval
za vytrvalou oddanou práci a přál
svému nástupci a novému výboru,
s nímž zůstává jeste na krátko
spojen,
dobrého
zdraví
a hodně
odhodlání
k
další
činnosti
pro
rozkvět Sokola Pařížského v duchu
jeho slavné tradice.

OSLAVA
65.
VtROČl
28.
SlJNA
1918
byla
uspořádána
23.
října
Spolkem přátelství Franouzsko-ceskoslovenského,
za
účasti
Sokola
Pařížského a Sdružení cs. dobrovol
níků.
V pořadu oslavy vystoupil
mladý nadaný houslista František
Polanský, který přednesl složitou
skladbu Sarasate "Les Chants Bohémiens", a sestra Kružíková, která
zazpívala několik národních písní.
Na zajímavou přednášku francouzské
ho prof. Bernarda Michela, který
přednáší moderní a současné dějiny
na universitě v Poitiers a promlu
vil o událostech, jez daly vznik
prohlášení samostatnosti Českoslo
venska
28.
října
1918,
navázal
krátkým doslovem vzdělavatel jedno
ty bratr Vladimír Peška.
NA PAMĚŤ NAŠEHO NÁRODNÍHO SVÁTKU
OSVOBOZENÍ
se
členstvo
jednoty
s praporem dne 26. října zúčastni
lo, jako každoročně, slavnostního
"Oživení ohne" u Hrobu neznámého
vojína u Vítězného oblouku.

DNE 1. LISTOPADU byly i letos
tradične položeny kytice na hřbito
vě Pere Lachaise, u pomníku našim
padlým, za velké účasti Dobrovolní
ků a Sokolů s jejich prapory, a
dalších četných přátel.
DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA jedno
ty, v neděli 4.
prosince, mela
bohatý program, nacvicený sestrou
Morisovou, v němž se střídaly vá
noční koledy a národní písně se
sólovými zpěvy a hrou na mnohé
hudební nástroje radostně naladě
ných dětí.
Krásný obraz na jeviš
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ti, plném bohatých národních kro
jů,
byl doplněn vtipnými hrami
na
poezii
Vítězslava
Nezvala.
Následovala
scéna
s
Mikulášem,
čertem a andělem a rozdání dárkfi;
humorný film se Chaplinem zdařilou
nadílku ukončil.

SOKOLSKÉ ŘADY OPUSTILI NAVŽDY
tito věrní členové jednoty:
A.
SMUTEK,
ředitel
továrny
Bata ve Vernonu, který tam v září
zemřel ve veku 81 let;
M. PAJDAR, který zemřel v říj
nu a jehož pohřeb se konal 2 dny
před jeho již nedožitými 80. naro
zeninami;
Charlottě
SMUTNÁ,
vdova
po
dlouholetém
starostovi
Sokola
Pařížského, která zemřela 3. li
stopadu ve veku 90 let.
V listopadu zemřel také dlouho
letý,
velmi zasloužilý starosta
"Ruského Sokola" v Paříži, bratr
TER-GABRILLIANTZ,
který udržoval
s jednotou v Parízi po dlouhá
léta nejlepsí styky a se svými
cvicenci se účastnil mnoha verej
ných cvičení.
Byl sokolským od
chovancem v Rusku,
které
(jako
důstojník carské armády) opustil,
jako mnoho jeho spoluemigrantů,
za Leninovy revoluce.
V Parízi
našel svou existenci jako taxikář
a při tom se s láskou věnoval
činnosti v Ruském Sokole - napred
jako cvičitel a náčelník, později
jako starosta. Jeho odchodem končí
tělocvičná činnost Ruského Sokola,
který se nyní věnuje hlavne svému
prázdninovému táboru v Ossegoru
(u Bayonu).

PRVNÍM
VĚTŠÍM
PODNIKEM
v
novém
roce
1984
bude
tradiční
Sokolský representační ples (Šibřinky),
který se bude konat v
sobotu 4. února od 21 hod. do
5 hod. ráno v salonech radnice
VI. okresu (78, rue Bonaparte).

- S.O.S. -

AMERICKÁ "HEE3
OBEC
j|.........
SOKOLSKÁ

SLOVENSKÁ
TEL. JEDNOTA
SOKOL
SOKOL V
V USA
USA

Americká obec sokolská

VÍROCNI KONFERENCE župních ná
čelníků a náčelnic s členy náčelnictva A.O.S. se konala v Los Angeles ve dnech 14.-16. října 1983.
Jednání řídili náčelník a nácelnice Americké obce sokolské, bratr
P. Lebloch a sestra M. Ptáčková.

V bohatém pořadu byly podány
zprávy o činnosti clenských zup
(župy Střední,
Východní,
Severo
východní, Pacifické, Jižní a Západ
jednáno
podrobně o
vydání
ní),
nového anglického překladu Tyršo
vy
soustavy
("Manuálu"),
podána
zpráva o stavu příprav XVI. sletu
AOS r. 1985 v Chicagu a rada námě
tů pro zvýšení účasti mládeže i
dospělých v Sokole.

CVlClTELSKÁ ŠKOLA Americké obce
sokolské
bude
uspořádána
ihned
po sletu župy Kanadské v Torontě
a to od 25. června do 7. července
1984 v tábore Slovenského Sokola
"Sokol
Woodlands"
v
Barryville,
ve státe New York.
(American Sokol)

Slovenská Těl.Jednota Sokol v USA

JOSEPH J. BARRON, člen předsed
nictva Hlavního sboru Slovenského
Sokola v USA, zemřel náhle násled
kem srdečního záchvatu 22. října
1983 ve věku 57 let.
Pocházel
z Bethlehemu v Pennsylvanii, kde
cvicil v tamní jednote Slovenského
Sokola od žactva,
byl řadu let
starostou jednoty, později staros
tou župy "Ján Kollár", od r. 1966
členem Hlavního sboru Slovenského
Sokola v USA.
(Sokol Times)
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Návštěvníkům
Austrálie
se v Sydney
doporučuje
oblíbený motel

OXFORD TOWERS
194-198
Goulburn Street

Telefon:
(61 2) 267 8066

NOW YOU CAN STflY IN SYDNEY
WITHOUT BREAKING YOUR BUDGET
í • CENTRAL LOCATION: City edge at Hyde Park,
ctosa to Cross (Night Life), Business DisJrict.
• Suite* Feature: Priv. ShowerfBath, Setf Oial
Pftones,
Coilortiures,TV,In-house
Air Conditioni
Cooking Faci
movies. ng, Fridge,
• Roof-top pool & twtíct,heatth chifo next door,
Hcensed restaurantwtth bar&ftoor show, Uquor
to rooms,
parking.Amex, Diners,
• servtce
Weekly rates,
Crecfttcovered
Cards accspted:
Visa, Mastercharge, Bankcard.
• Airport Bus Service to door.
• Rates: Sgi: A$39. Dbl/Twin: from AS44
oxford towers
194-196 Qoulbum Stwt, Sydney, Austrália 2010.
Pii:
2) 267
8066.Worldwtde
Tt: AA73261.
Book(61wtth
UTELL

Čtvrtek, 21. června 1984
* Informační schůzka vedou
cích všech složek a po
rada rozhodčího sboru
Pátek, 22. června 1984
* Závody žen a dorostenek
v nářadovém tělocviku
* Soutěž v odbíjené mužů
* Sletový banket
íř Večer sokolské mládeže

Toronto

VII

SLET SOKOLSKÉ

ŽUPY KANADSKÉ
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Sobota, 23. června 1984
* Závody mužů a dorostenců
v nářaáovém tělocviku
x Soutez v odbíjené zen
* Sletová veselice s vyhlá
šením výsledků závodů
Neděle, 24. června 1984
* Hlavní sletový den:
Cvičení prostná žactva,
dorostu, členstva
Ukázky cvičení na nářadí
Štafetový závod žup
Vystoupení tanečních skupin
v národních krojích

bata
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