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Obe jednoty byly založeny horníky, emigranty z Cech, kteri chtěli
v jejich nové zemi pokračovat v činnosti sokolské.
0 jejich vroucím
sokolském a národním uvědomění svědčí několik úryvků z dopisu, kterým
tehdy založení Sokola v Kanadě oznamovali sokolskému ústředí:
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Obě jednoty zdárně rozvíjely bohatou činnost telocvicnou i kulturně-vzdělávací a navázaly čilý styk se sokolstvem v Americe, zejména
s tehdejší župou Fllgner-Tyrš.
Oblast jejich pôsobení však byla neustále zmítána velkými hospodář
skými těžkostmi.
Mestečko Frank, kde se od roku 1901 nacházely rozsáh
lé uhelné doly, jez v podzemí dosahovaly až k obci New Michel, bylo
v časných hodinách ranních dne 29. dubna 1903 postiženo hroznou kata
strofou, když následkem podzemního výbuchu v dolech vznikl lavinovitý
sesun skal, který behem necelých 100 vteřin doslovně pohřbil celé mě
stečko i s jeho obyvateli.
Následující léta byla poznamenána velkými
spory mezi majiteli dolô a horníky, kteří majitelům vytýkali nedbalost
v bezpečnosti provozu dolfl.
Vleklé spory byly provázeny četnými stávka
mi, o jedné z nichž se také v dopise zmiňovali zakladatelé jednot.
V roce 1917 bylo pak v dfisledku nebezpečného provozu a neustále
klesajícího výnosu od další těžby upuštěno a doly nadobro uzavřeny.
Následkem toho většina obyvatelstva opustila tuto kdysi tak prosperují
cí oblast. Také většina clenfl obou jednot se postupem let odstěhovala
do jiných míst v Kanade; nekterí z nich se po první světové válce vráti
li do vlasti. Počátkem třicátých let obé jednoty zcela zanikly.
V obou místech však zůstalo několik bývalých clenfl, kteří se za
II. svetové války zapojili do úsilí krajanské Kanady o nové osvobozeni
Československa v rámci činnosti Čsl. národního sdružení v Kanadě. V
památníku tohoto sdružení, vydaném po II. svetové válce, byla jejich
účast na odbojové práci zaznamenána a doprovozena poznámkou, že v obci
Frank je také dosud uchováno tělocvicné náradí bývalé sokolské jednoty.
Když před třemi lety vzdělavatel a kronikár Sokola Toronto, bratr
Stanislav Kubík, podnikl cestu na kanadský západ, požádal jsem jej,
aby podle možnosti obě místa navštívil a pokusil se získat nějaké infor
mace o začátcích Sokola v Kanade.
Bratr Kubík skutečně místa navštívil
a po delším pátrání se mu podarilo vyhledat a promluvit si s několika
občany, kteří ještě sokolskou činnost pamatovali. Podařilo se mu dokon
ce získat jméno jednoho z dosud žijících bývalých clenfl jednoty Frank,
bratra Antonína Pateru, jehož také navštívil.

Bratr Patera, očividně radostne překvapen zájmem neznámého mu náv
števníka, se záhy živě rozpovídal o tehdejších poměrech a vzpomínal
na svou úspěšnou cvičební činnost. Dotaz na náradí jej překvapil;
po
chvilce však šel k přístavku svého domku a odtud před užaslým zrakem
bratra Kubíka vynesl zcela zachovalou hrazdu a uvedl, že v obecní budově
městečka, kde jednota cvičila, se také skutečně dosud nachází některé
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BiaOi Antonín Pate/ia, Htjvaltj clen Aoko-Lbké. jednoty TianJt
(na cLnuhém snímku
moll maníeJkou), -óe stojany huiazdy
na níz. pn.ed 73 tety cvící^Li pivní J>oko£2tí íosic.í v Kanade.,

další nářadí a náčiní: bradla, kruhy a kužele.
Bratr Kubík ihned poho
tové vyfotografoval bratra Pateru i jeho manželku se stojany pro hrazdt
a zachoval tím pro sokolský archiv vzácnou památku.
K založení dalších sokolských jednot v Kanadě došlo v letech, kdy
činnost prvních dvou jednot se již chýlila ku konci - v roce 1928 byla
zalozena jednota v Montreale, rok na to v hlavním městě provincie Manitoba, ve Winnipegu, v r. 1931 v Torontě a v roce následujícím v hlavním
městě provincie Saskatchewan, v Regina.

Činnost všech těchto jednoť se vyvíjela nezávisle od ostatních;
pořádání společné činnosti nebo podnikfl nebylo možné pro velké vzdáleno
sti, jimiž byly od sebe oddelený a zčásti také pro tehdejší velmi ne
příznivé hospodářské podmínky.
Proto jediným společným pojítkem tehdej
ších jednot v Kanadě bylo jejich členství v Sokolské župě Zahraniční,
jež byla župou Československé obce sokolské (ČOS);
župa měla své sídlo
v Praze a sdružovala všechny zahraniční sokolské jednoty s výjimkou
jednot ve Spojených státech amerických a v Rakousku.

Teprve za II. světové války, když po příchodu 'Batovcfl' do Kanady
bylo jimi v pomerné blízkosti 185 km od Toronta vybudováno městečko
Batawa s Batovýroi závody a v roce 1941 založena sokolská jednota, došlo
k pořádání spolecných podnikfl této jednoty se Sokolem v Torontě.
Na
popud této nové, avšak velmi aktivní jednoty, byla také navázána úzká
spolupráce se Severovýchodní zupou Americké obce sokolské, zejména s
jednotami Detroit, Cleveland a Toledo.
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Za II. světové války se sokolské jednoty v Kanadě podílely význam
ně na zahraniční osvobozenecké činnosti a na podpoře čsl. exilové vlády
v Londýně - v úzké spolupráci s Čsl. národním sdružením v Kanadě. Mno
zí příslušníci sokolských jednot rovněž vstoupili dobrovolně do česko
slovenského zahraničního vojska nebo do vojska kanadského.
Po horečna
tém vypětí válečném se po roce 1945 dostavila všeobecná únava, která
se projevila v ochabnutí veškeré krajanské činnosti, včetně činnosti
sokolské.

Když vsak po komunistickém puči v únoru 1948 bylo jasné, ze cílem
nově nastoleného režimu v Československu je úplné zničeni demokracie,
právního řádu a lidské dfistojnosti ve vlasti a tím i zničení sokolské
organizace, projevili vedoucí činovníci kanadských sokolských jednot
věrnost Tyršovým ideálům i značnou politickou prozíravost tím, ze s
novým vedením Sokola, ovládaným již komunisty, zcela prerušili styky
a odvolali také již připravovanou výpravu na XI. vsesokolský slet v
Praze.

Příchodem emigrační vlny po roce 1948, v níž bylo mnoho sokolů,
došlo v Kanadě k novému rozvoji sokolské činnosti a k založení několika
sokolských jednot - v Montreale r. 1950, v Kitcheneru r. 1952, ve Windsoru r. 1953, v Norandě r. 1955 a v Ottawě r. 1962.
Tyto jednoty se
staly členskými jednotami Ústredí československého sokolstva v zahrani
čí, které bylo r. 1951 ustaveno z jednot bývalé Sokolské župy Zahranič
ní ČOS a z jednot po roce 1948 nově založených, a do něhož po skonče
ní sovětské okupace Rakouska v roce 1955 také vstoupila Sokolská zupa
Vídeňská.
Před 32 lety, v červenci 1952, u příležitosti Čs. dne a sokolského
veřejného cvičení v krajanském letovisku Masaryktown u Toronta, byl
ustaven 'Kanadský Sokol, okrsek Čs. sokolstva v zahraničí', který byl
později přejmenován na dnešní 'Sokolskou zupu Kanadskou'.
Tímto spoje
ním' jednot v jeden svazek byl položen základ k pořádání spolecných pod
niků, závodil, soutěží, zájezdů a sletů.
Byla tím také zahájena tradice
každoročně pořádaných župních podniků - zimních her se závody v lyžová
ní, jarních závodů v nářačovém tělocviku a letních her se závody v lehké
atletice a plavání.
Zupa pořádala dosud sest sletů: tři v Torontě r. 1953, r. 1962 a r. 1980, dva v Montreale - r. 1955 a r. 1967 a jeden
v Norandě - r. 1960.

Emigrační vlna po roce 1968 také opet posílila sokolské řady v
Kanadě i když již v míře menší nez tomu bylo u emigrační vlny po roce
1948.
Zásluhou této nejnovější emigrační vlny došlo však r. 1969 k
založení Sokola na pacifickém pobreží Kanady, ve Vancouveru.

Letošního sletu v Torontě se zúčastní také sokolstvo americké a
sokolstvo evropské a dokonce snad i zástupci Sokolské župy Australské.
VII. slet Sokolské župy Kanadské bude tedy důstojným projevem věrnosti
odkazu zakladatele Sokola dr. Miroslava Tyrše v roce 100. výročí jeho
úmrtí, jakož i důstojným pokračováním hrdé tradice a činnosti, kterou
před 73 lety s velkým nadšením za tehdejších velmi obtížných podmínek
odvážně zahájilo 43 horníků na západe Kanady.
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KRONIKA
VZPOMÍNKA NA PROF. MASARYKA A NA MÉ STYKY S NÍM PŘED ODJEZDEM Z VLASTI
Dr. Josef Scheiner

(Dokončení z minulého čísla)

Samo sebou se rozumí, ze jsem použil prvé návštěvy Kramářovy, kte
rý občas zajížděl s hor do redakce Národních listfl a s ním jednal.
Procházívali jsme se při takové príležitosti večer v městském parku
u nádraží tehdy císaře Frant. Josefa a rokovali o válečných událostech.
Kramář se stavěl ovšem s celou rozhodností proti Vídni a utěšovali jsme
se navzájem tím, že válka nemusí nám přinést záhubu, že se nemusíme
prílis báti.
Zvítězí-li Rakousko, obohatí se jen slovanskými zememi,
čímž síla slovanského živlu v říši jen vzroste a byl by v tom čert,
kdybychom nezmohli pak Nemce a Maäary přes útrapy a persekuce, jež nám
bude podstoupiti.

V nás a ostatním slovanském plemeni tkví přirozená, dosud utajená
síla, která se nepoddá.
A jestli mocnářství prohraje, pak možno počítati, že Dohoda přispeje k našemu uvolnění.
"Souhlasím" pravil Kramár,
"že se musíme na to pripravovat a jsem ochoten pracovati s Masarykem.
On mně sice bolestně ranil, ale v této chvíli musí osobní zájmy jiti
stranou.
Mfižeš mu to sdělit." Rozešli jsme se a já jsem vděčil Kramá
řovi za jeho mužné předsevzetí a jeho upřímná slova.
Chystal jsem se to prof. Masarykovi oznámiti, když mne navštívil
bratr Kalina a sděloval mne, že prof. Masaryk obdržel práve pas k ceste
do ciziny, že asi zítra odjíždí a že je nutno, abychom se večer u mne
sešli k dohodnutí, jak nadále postupovati.
Žádal mne, abych vse opatr
ně zařídil tak, aby schfizka naše zfistala úplně utajena, nebot policie
po něm slídí.

Očekával jsem ten večer s rostoucím napětím poslední návštevu br.
Masaryka.
Byl mlhavý prosincový večer, když vyhlížeje z okna, uzrel
jsem, jak se jakýsi stín vynořil ze tmy a zapadl ve dveřích domu mého
bytu na Václavském námestí.
Vyšel jsem na schody a poznav prof. Masary
ka, zahaleného v plášt a se širokým kloboukem, tvár jeho zakrývajícím,
uvedl jsem jej nepozorovaně zadním vchodem do odlehlého pokoje svých
synS, povolaných na vojnu.
V krátké chvíli poté dostavil se i bratr
Kalina.
"Odjíždím do ciziny", pravil prof. Masaryk, "mám pas do neutrál
ních zemí.
Hodlám tam navázat další styky a podat Dohodě zprávy o si
tuaci vojenské, finanční i politické v Rakousko-Uhersku.
Chci se pak
vrátit - ale nevím, zda-li mne okolnosti nedonúti zfistati za hranicemi
a proto nutno si uvědomit a uvážit, jak si nadále vésti zde i za hrani
cemi.
Já pro svoji osobu jsem se již rozhodnul pro zápas s monarchií
na život a na smrt.
Rakouská ríse musí býti zničena stflj co stflj."
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A nyní rocvinul svůj podrobně
zkušeného profesora.
"Musíme se
a sdělati si plán pro maximální a
to Kakousko-Uhersko vyhraje,
b)
shnilému míru."

sdělaný program, zcela podle systému
připravovat pro všechny eventuality
minimální své požadavky:
a) jestli
jestli to prohraje,
c) dojde-li k

Dlouho vykládal, dlouho jsme rokovali o všech možných případech,
co budeme dělati doma a co v cizině, jak upraviti naše další styky,
jak opatřiti úhrady revoluční akce, jak pracovati k dohodě s druhými
Slovany rakouskými, jak a koho u nás získati pro revoluční akci, jak
čeliti Vídni, jak si myslíme provésti přechod z monarchie do vlastního
státu, jaké máme síly k jeho zřízení a udržení.
Probírali jsme i otáz
ky našeho případného osvobození, samostatného státu, jeho zřízeni, zda
jako království nebo republiky, otázku event. panovnického rodu, pomeru
našeho k ostatním státům nám přátelským i nepřátelským.
Prof. Masaryk
měl vše - ovsem jen jako hesla - na papíre naznačeno a doplňoval to
našimi názory.
"Vynasnažím se v cizině získávati pro nas prizen Dohody
a pochopení našich spirací a budu Ti dávati postupne zprávy.
Nejednej
te zde nic bez nás, jako i my si budeme vždy, pokud to bude možno, vyzadovati vašeho souhlasu k naší akci za hranicemi.
Jen žádné ukvapene
činy, zejména žádné ukvapené násilnosti a předčasné revoluce.
Tc by
mohla být druhá Bílá Hora.
Vyčkejte našeho pokynu.
Možná, ze to půjde
bez násilí, cestou diplomatickou, bude-li ale nutný branný odboj, pak
bude třeba nasaditi vse - i životy.
Počítám především se Sokolstvem,
poznal jsem je a spoléhám se nan."

Takovým proudem neslo se toto naše poslední, několik hodin trvají
cí, historicky tak památné jednání.
"Odjíždím", pravil nakonec bratr
Masaryk, "a místo mne bude k Tobě choditi Dr. Beneš, můj důvěrník, je
hož prostřednictvím Ti budu dávati zprávy - můžeš mu plně důvěřovat.
Je do všeho zasvěcen.
Zdali se vrátím, kdy a s jakou pořízenou, nevím.
Ale pánu Bohu budiž poručeno.
Dnes není žádná obět velkou, žádná náma
ha přílišnou.
Nechávám zde ženu a děti.
Doufám, ze bude o ně postará
no."
Díval jsem se s tklivou učtou a pohnutím na jeho, v této chvíli
tak obdivuhodný zjev.
Viděl jsem jeho, přestálou chorobou a neúmornou
prací na pohled vysílenou postavu, s vpadlými tvářemi, zraky horečně
planoucími, odhodlávajícího se k výpravě do neznáma, do temna a bouří
válečných, samojediného, zatvrzelého odpůrce Rakouska, jdoucího dobývati světy a pomáhat porážeti nenávidenou tyranii.

"A máš, bratře, s dostatek prostredků k této odvážné výprave?",
táži se rozechvěně, přemáhaje všechen ostych.
"Toho mně ovšem chybí,
něco jsem sehnal sám, něco Beneš - a za hranicemi snad vypomohou kraja
né", odvětil.
"Bude toho ovšem mnoho, mnoho zapotřebí, k revoluci bude
třeba mnoho peněz, ale to je především věcí zahraniční organlsace. Věřím
v ty., tam za hranicemi, v nich jest uchováno ještě mnoho zájmu a lásky
pro starou vlast."
Slíbil jsem posiati mu zítra doporučení na české bankovní kruhy
americké, jež jsem znal a nabídl penezitou výpomoc z pokladny své i
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sokolské, slíbiv další vy
datné přispění,
jestli se
podarí
nenápadně
uvolniti
jmění
ČOS
- uschované u
mestské pojištovny pražské
z obavy před konfiskací.
Na to jsme se rozlou
čili, utvrdili jsme si zno
vu narýsované plány a prof.
Masaryk
odešel.
Zmizel
tajemne,
jak
přišel
přítmým ulice, ještě napo
sled mihl se mi jeho stín
a jiz jsem ho více nespa
třil.
Odešel
do
ciziny,
aby se do vlasti více ne
vrátil,
až
jako
zvolený
první president naší Česko
slovenské republiky.

Pracovna bratra starosty Dr. Josefa
Scheinera, kde se kotíaly pravidelné
schůzky.

Sny a plány, jez jsme
tehdy osnovali v naprosté
nejistotě
o
budoucnost,
v tísnivém ovzduší váleč
ného besnení,
byly silnou
vzpruhou
našich
myslí
i
v dobách nejtěžších, kmita
la z nich vždy jiskřička
naděje,
jez
držela
vzhflru naše hlavy a nedala kle
snout
unaveným myslím.
Z
ní
čerpali
jsme
víru ve
spásu věci nasí a odvahu
k
neutuchajícímu
vzdoru
a zápasu za naši svobodu.
tViyvek z "Pamětí vätecnC/ch".

Odlehlý pokoj kanceláře bratr a^ sta
rosty, v němž byla poslední schůzka
před odjezdem.

"Pliti] Viatšie SchelneJie, napsat'4 mne tak. &siaisu,kt/ List, ze. 71 ze.
sndce zaři dekuji'.
Když vzpomínám rw. ty začátky, vzdy vzpomínám na 7eHe:
a vis, nac pamatuji v p/iví ŕiadie?
2.e seji statat o peníze p/io mí
cLíío.
A není. to matejilatlsm'.
Větvina ťech djiuh(/ch, snad všichni, <Lnatl věc, "iekt Hych, po studentská;
7y'A jediní/ pochopit vec hned jako
z/iaíC) muž a to mrie tenksiát &-y£o taJc rnUA, a je ml mltC/m posud. "

Z dopisu T.G. Masaryka starostovi ČOS dr. J. Scheinerovi, psaný 5. dub
na 1930 ze zotavené v hotelu Cap Martin u Monte Carla.
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HLÍDKA VZDĚLÁVACÍ
T. G. M.

-

NAŠ VZOR

Jan Fellmann

Březen je na severní polokouli měsícem jara, ale pro nás, Sokoly z
Československa, také měsícem, kdy vzpomínáme narozenin našeho velikého
bratra Tomáše G. Masaryka.
Je přirozené, že vzdělavatelé nacházejí v úvahách o životě a práci
Tomáše Masaryka nevyčerpatelnou řadu vlastností a příkladu dobrého člověka
a občana, který nám i dnes má stále mnoho co říci.
Musí být naší snahou vysvětlovat zejména mladším členům naší sokol
ské rodiny, co vše Masaryk znamenal, abychom úspěšně čelili těm podlým
mravenčím snahám odpůrců, kteří využívají neznalosti dnešní generace a
zbaběle špiní památku muže, kterému nedosahují ani po kotníky.

Myšlenky a snahy Masarykovy jsou i dnes živé, protože svět stále je
zmítán ve víru "silných politiků", kteří pro získání obliby a hlasů zapomína
jí na to hlavní - mravnost ve veřejném i soukromém životě.

Dokud se všichni pokorně nevrátíme k těmto základním vlastnostem,
které Masaryk nejen hlásal, ale velmi odvážně žil, nemůžeme čekat podstat
né zlepšení našich vyhlídek pro lepší svět.
Zaměřte
směrem.

proto,

sestry

a

bratři,

své

snahy

tímto

masarykovským

" JjciJío vsenáaoclní oiganisace, usilující o hanmonický ví/voj ducha
a těla, Sokol bude pokračovat v duchu doby.
Píjde ovsem o pochopení
doby a po/moku piavého.
Jy/isovo heslo bylo 'Vpšied'.
Po/aiok neznamená
stálé, chjionickí napětí a nozciJlení, neznamená chytat se všeho, co rďizní lidé za po/oiok vydávají:
Sokol má stejní) p/ioblém, jako vedoucí,
myslící inteligence.
ledy:
co je- pol-uiok p/iavý?
bude se ptát každý
Jiozmyslný inteligent.
je to p/ioblém ne.jen Sokola, ale. celého národa.
Sokol je v praxi bratrstvím!
brata. k bratrovi bude tolerantním. "

"Sokol je organisace na podkladě, mravním, Sokol bude. tedy dJLáti
toho, aíy jeho členovi byli lidé rádní, cestní, slusní.
Sokol vznikal
na začátku let šedesátých, tedy v době tehdejšího liberalismu, svobodo myslnictví;
od té doby otázlw. liberalismu a svobodomyslnosti nabyla
jiného obsahu a jiných -fLorejni
vůdcovi sokolstva si tyto změny musí
uvědomit."

"Podceňoval jsem zahraniční činnost sokolstva, ale. za pobytu v
v době války jsem poznal, ze mnohdy jediné., co se o nás vědělo, bylo,
ke jest u nás sokolstvo, jez porůdA slety."

T.G. Masaryk
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Představujeme:

MIROSLAV DOLEŽAL
II. místostarosta Ústředí
Čsl. sokolstva v zahraničí

Bratr
Ing.
Miroslav Doležal,
narozen
14. ledna 1922, vyrfistal na malém městečku
Semidarech na úpatí Podkrkonoší.
V Sokole
je od svých pěti let, prosel všemi složkami,
od roku čtyřicátého byl v členstvu.
Cvičil
na dvou předválečných všesokolských sletech
v Praze jako žák a jako dorostenec.
Po maturitě na bydzovském gymnasiu pracoval kratší dobu v mlékár
ně, pak byl přidelen jako pokladník a účetní do novobydžovské okresní
nemocnice.
Posedávání za stolem nad papíry nebylo však jeho vysněným
zaměstnáním a proto po válce vystudoval lesní inženýrství, které slibo
valo více pohybu a zdravého povyražení v přírodě.
Násilná změna poli
tických poměrů, způsobená komunistickým pučem v únoru 1948 v českoslo
vensku, jej však přiměla k odchodu z vlasti.
Po dobu svého pobytu v uprchlickém táboře v Německu se plně zapo
jil do tamní sokolské činnosti a byl členem táborové jednoty Ludwigsburg-Arsenal;
pri sletu Sokolské župy dr. E. Beneše v exilu, v roce
1949, působil jako pořadatel.
Po odjezdu přes Itálii do Austrálie se
také ihned účastnil úsilí o založení Sokola a již v roce 1951 byl zvo
len do výboru Sokola Sydney, nejdříve ve funkci společenského referen
ta, pak vzdělavatele, později pokladníka;
radu byl byl pak jednatelem.
S jednotou prožil její dočasný úpadek, ale i její znovuzrození a trvalý
rozmach po roce 1956, její pevné zakořenění v krajanském životě a pevné
ustálení pravidelné činnosti.
Na novém a pevně založeném rozmachu jed
noty má velikou zásluhu.
Před osmi lety byl zvolen starostou
funkci prožil nové starosti i radosti s
na půdě Austrálie.

jednoty, aby v této vedoucí
dostavbou sokolovny - první

Sokolovna se mu stala druhým domovem (manželka se někdy domnívá,
že prvním), a není podniku nebo činnosti v ní, aby pri plánování, pří
pravě a konečném provedení nepůsobil.
Někdy tak musí činit i s not
nou dávkou sebezapření, jako tomu bylo na príklad pri oslavách otevření
dostavby sokolovny v říjnu 1982, kdy několik dnů pri tom neúnavně pů
sobil takřka 've dne a v noci', vzdor tomu, ze mel tri nalomená žebra
a trpel vysokou horečkou...
Bratr

Doležal

je

znám širšímu členstvu naši
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zahraniční

sokolské

obce jednak z jeho účasti na sletech Čs. sokolstva v zahraničí - na
minulém, V.-Jubilejním slete ve Vídni, zejména v jednání sjezdovém,
projevil opětovně své bohaté organizační zkušenosti, vysoký smysl pro
praktickou stránku činnosti i vrozenou rozšafnost osvědčeného spolkaře,
podloženou dlouholetou zkuzeností, - ale také ž jeho větší 'cesty kolem
světa', kterou podnikl se svou manželkou ještě před sletem, aby lépe
a osobně poznal pomery a podmínky v ostatních sokolských jednotách a
župách. Navštívil tehdy mnohé jednoty v Evropě i v Kanadě a zavítal
také do několika jednot amerických;
při setkáních se sokolskými činov
níky poskytl mnohým cenné informace a dobré rady a ochotně se s nimi
dělil o své bohaté zkušenosti, získané mnohaletou úspěsnou činností
v jednote Sydney, jez patří nejen mezi největsí, ale také nejúspěšnější sokolské jednoty ve svobodném zahraničí.
Když byla ustavena Sokolská župa Australská byl zvolen členem prv
ního zupního výboru, jímž zůstává i nadále;
v Ústředí cs. sokolstva
v zahraničí působí od roku 1981, kdy byl zvolen členem předsednictva
Ústředí na období dvou let.
Na volební schůzi výboru Ústředí, konané
v dubnu 1983 v Paříži, byl pak zvolen II. místostarostou Ústředí na
čtyřleté období 1983-1986.
Je rovněž velmi iniciativním členem finanční
komise Ústředí.
Dnes je bratr Doležal již mimo zaměstnání a má tedy více času na
práci sokolskou.
Je pořád plný neutuchajícího zájmu o další činnost
a hledá stále cesty k jejímu zlepšení.
Ve svém úsilí o větší rozmach
Sokola dbá hlavně také o to, aby činnost sokolská a její budoucnost
byla zajištěna i po stránce finanční.
Své bohaté poznatky úspěšné ži
votní praxe rád a s velkým zdarem uplatňuje ku prospěchu své jednoty
a všeho sokolstva.
Nerad vidí, že dnes, a také mezi námi v zahraničí,
je stále mnoho nezájmu, lhostejnosti, vlažnosti, nedůvěry i chytráctví,
reptání a neustálého stěžování, jako by to měly být naše charakteristic
ké vlastnosti;
dnes jiz 36 let trvající neutěšená situace, zaviněna
komunistickým režimem v naší vlasti, dala těmto škodlivým vlastnostem
opravdu vyklíčit a prerfist vlastnosti a hodnoty kladné, tvořivé a stme
lující. Je si ovšem vědom, ze se tento stav neodstraní jen vzletnými
recmi a krásnými hesly.
Proto náš bratr místostarosta raději mluví o věcech malých a prak
tických, které je možno a nutno udělat; v jejich plnění jde sám příkla
dem vždy vstříc.
Ve své činnosti se projevuje především činy;
dlouhé
reci, úporná zápolení o 'slovíčka' nepestuje, ani je nepovažuje v našich
poměrech za prospěšná.
Zkušenost dokazuje, že poctivou prací se lidé
většinou dají přesvědčit a je možné se s nimi také dobře dohodnout.
Výsledkem je mnoho dobře vykonané drobné, avšak velmi nutné práce, z
níz pak rostou veci veliké - jak to přesvědčivě dokazují výsledky Sokola
Sydney.

Bratr místostarosta své četné úkoly v jednotě, župě i v Ústředí
plní rád, nebot, jak říká, nechce 'zestárnout jen z vlastní pohodlnos
ti'.
Všichni, kdo jej a jeho velký pracovní elán znají, jsou přesvědče
ni, že se zestárnutí nemusí obávat a zůstane nám tedy stále mlád.
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SOKOLSKÝ TĚLOCVIK

NAMĚTY

NA

LETNÍ

ČINNOST

V nastávajícím letním období, kdy se naše tělocvičná činnost ve
většině případech přenese na letní hřiště nebo do přírody, budeme se
především věnovat lehké atletice, která byla v Sokole vždy velmi popu
lární .

Lehká atletika je jedním ze základních druhfl sportu, pfisobí vše
stranně na lidský organismus a proto je neobyčejně cenná především pro
mládež.
Zahrnuje v sobě přirozené pohyby jako běh, skoky, házení, a
tyto prvky jsou součástí dětských her i pohybového života od nejútlejšího mladí.
Lehká atletika rozvíjí základní pohybové schopnosti - rych
lost, sílu, obratnost a vytrvalost.
Velký zdravotní význam lehké atletiky je v tom, že se dá prová
dět prevážne, po celý rok na čerstvém vzduchu, nejen na cvičišti, ale
i v přírodě za nejrflznějších povětrnostních podmínek.
Tím se cvičenci
utužují, upevňují své zdraví a současně pěstují pevnou vfili, odolnost
a houževnatost.
Lehkoatletické výkony jsou objektivně měřitelné a vedou cvičence
k tomu, ze se naučí oceňovat svoje síly, správně s nimi hospodařit,
a neustále kontrolovat vlastní výkon.
Lehkoatletický trénink vyžaduje
od cvicencfl systematičnost, přísnost k sobě samému a dodržování správné
životosprávy.
Výhodou je, že lehkou atletiku mflžeme provozovat i při
velmi skromném vybavení.
Lehkoatletická disciplina, která bývá vhodným a populárním zpestře
ním našich veřejných vystoupení i sletô je

Štafetový

běh

Štafeta je nejen dobrou průpravou pro běh, má také cenu výchovnou
tím, že vede k odpovědnosti vflči celku - družstvu, nebot je jedinou
lehkoatletickou disciplinou, kde výkon záleží na dobré spolupráci a
souhře celého družstva.
Výsledný cas bývá podstatně ovlivněn správným
předáním štafetového kolíku a správně secvičené předávky mají často
vetší význam nez docílená rychlost bežcfi.

Další předností štafet je, ze se dají provádět i všude v přírodě
- na louce, mýtině, polní ceste, na pláži, je jimi možné zaměstnat sou
časně větší počet cvičenců (cvičenek) a nevyžaduje žádného zvláštního
náčiní - za štafetový kolík mfiže sloužit obyčejný klacek.
Řádný štafetový kolík je 28-30 cm dlouhý, má obvod 120 mm a váží
nejméně 50 gramfl.
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Zpflsob provádění:

První běžec startuje z nízkého startu a kolík drží v pravé ruce.
V předávacím území (dlouhém 20 m) ho předává do levé ruky druhého, ten
předává do pravé ruky třetího, ten zase do levé ruky čtvrtého běžce.

Předávka:
Kolík se předává spodním obloukem do natažené paze (vyobrazení).
Přebírající běžec stojí na začát
ku předávacího území v polovysokém startu.
Má hlavu otočenou
nazad a stále sleduje přibíhají
cího. V okamžiku, kdy přibíhají
cí dosáhne smluvené značky, vy
běhne plnou rychlostí a již se
neohlíží.
Na zavolání ("hop",
"teči" atd.) přibíhajícího zapaží
levou (pravou) ruku, do níž mu
přibíhající vloží kolík.

Nejvýhodnejsi je předávka
již plnou rychlost.

asi

v

Předávající bežec běží pl
nou rychlostí a asi ve vzdálenos
ti jednoho kroku od přebírající
ho zavolá smluvený signál a vlo
ží kolík do zapažené ruky přebí
rajícího;
ručí za správné pře
dání .
16 - 17 metrech, kdy má přebírající

Nejčastější chyby:

Prebírající vyběhne předcasne nebo naopak pozdě.
nou příliš brzy.

Běžci se doběh

Přebírající běží se zapaženou rukou a při běhu se ohlíží, nepřejde
hned do plné rychlosti.
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Ztráta kolíku (příliš brzké puštění kolíku) a špatné převzetí ko
líku ("sahání" po kolíku).
Vhodnou průpravou pro nácvik štafetového behu jsou různé štafetové
hry, při nichž se cvičenci učí správnému držení a předávání kolíku.
Tyto hry lze provádět také v telocvicne.
Důležitým předpokladem toho
to nácviku je start a běh se štafetovým kolíkem a opakované předávání
štafetového kolíku.

Vrh

kouli

Vrh koulí patří k velmi oblíbeným lehkoatletickým disciplinám.
Předpokladem pro docílení dobrého výkonu je především síla, rychlost
a dobrá technika. Nejdůležitější pro délku vrhu je rychlost, jakou byla
koule vypuštěna, a přiměřený uhel odvrhu.

Největší počáteční rychlosti dosáhneme, když působíme na kouli
nepřerušovaně, největší silou po nejdelsí dráze a v nejkratsi dobe.
Úhel odhodu je ovlivňován výškou vrhače.
Vrhac vysoké postavy
je ve výhodě proti malému, nebot jeho tělesná výska mu dovoluje odvrhnouti kouli z vyšší polohy, což znamená při stejném úhlu a stejné odho
dové rychlosti lepší výkon. Úhel odhodu se pohybuje zhruba kolem 42°.

Zpflsob provádění:
Celý vrh si pomocně rozdělujeme na čtyři části - základní postave
ní, posun (sun), vlastní vrh, přeskok a udržení rovnováhy v kruhu.

Základní postavení.
Vrhač stojí těsné u zadního okraje kruhu zády
do směru vrhu.
Kouli drží v pravé ruce na rozhraní dlaně a prstů.
Položí si ji k pravé straně krku.
Váha tela je na pravé noze, levá
je v zanožení na špičce, trup je vzpřímen.
Koular si upravuje rovnová
hu a soustřeďuje se.
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Posun (sun).
Předklonem trupu a zanožením levé dostáva se koulař do
tak zvané váhy.
Pokrčením pravé nohy se sníží, levá noha se vrací k
pravé. Pak tlakem pravé nohy a švihem levé vzad vychýlí pánev ku středu
kruhu a rychlým odrazem pravé nohy se dostává do sunu.
V závěru sunu
se leva noha vede rychle dolfl k břevnu, pravé došlapuje do středu kruhu,
spicka se vytáčí cástečne dovnitř.
Vlastní vrh.
Trup je předkloněn a stočen vzad, pánev se však vli
vem prace nohou uz poněkud vytočila vlevo.
Váha je stále na pravé no
ze.
Tlakem pravé nohy se váha přenáší na levou a pánev s trupem se
dále natáčí do smeru vrhu.
Současně se trup silou zádových svalfl zve
dá.
Když je vrhac vytočen do směru vrhu zapojuje do pohybu pravou pa
ži.
Současné s odrazem levé nohy trčí paže s koulí vpřed vzhůru.

Preskok.
Setrvačnost nutí koulaře, aby rychle přeskočil na pravou
nohu se současným obratem vlevo.
Levou nohu zanoží a vyvažuje trup,
aby nepřešlápl.
Základní pravidla.

Vrh koulí se provádí z kruhu o vnitřním prfiměru 2,135 m. V přední
polovině kruhu je zarážecí břevno, které je nabíleno.
Kruh je rozdělen
na prední a zadní polovinu bílou čarou a dále je u kruhu dvěma čarami
vyznačena výseč přibližně 65°.
Koule je ze zeleza, vází nejmene 7,257 kg pro muže, 6 kg pro starsx dorostence, 5 kg pro mladší dorostence, 4 kg pro ženy, starší doro
stenky a žáky, 3 kg pro mladší dorostenky a žákyně.
Koule se vrhá od ramene jednou rukou.
Při zahájení pokusu se musí
koule dotýkat nebo být v těsné blízkosti čelisti vrhače.
Ruka nesmí
byt spustená z této polohy a koule se nesmí dostat za rovinu ramen.
Koule musí dopadnout mezi vnitřní okraje čar označující výseč.
Koular musí opustit kruh z pevného postavení zadní polovinou a teprve
po dopadu koule.
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Zora Kasparkova
V roce 1909 se Austrálie zdála našim praotcům zemí značně vzdále
nou, podivnou, kdesi daleko za morem, o které asi pramálo věděli.

Téhož roku v srpnu, byl věnován památník V. všesokolského sletu
v Praze r. 1907 bratru Václavu Jírovi, zakládajícímu členu Tělocvičné
jednoty Sokol v Českém Dubě.
Věnování na titulní stránce je podepsáno:
br. B. Bouška, t.č. jednatel, br. L. Roubíček, t.č. náčelník, br. 0
Vrůbel, t.č. starosta (poslední jméno není zcela jasně čitelné, proto
není menší zmena vyloučena - pozn. autorky).
Kniha pěkně, pevně vázaná, listy jen nepatrně nažloutlé, čistý
čitelný tisk, množství zažloutlých fotografií a kreseb.
S obrázků na
mne shlížejí udatní borci závodů, muzi samý sval, záběry hromadných
vystoupení Sokolů a školních her mládeže, krojovaná skupina žen z Mora
vy, dlící snímky z výstavby sletiste na Letné i fotografie jeho konečné
podoby s bohatě zdobenými slavnostními sletovými branami, zahraniční
hosté i obecenstvem zaplněné tribuny a ochozy behem vystoupení.
Celý
ten kaleidoskop vrcholných sokolských dní.

Probírám se čísly, daty, tabulkami výkonů, procítám popis cvičeni
s kuželi, resení šachového turnaje, nákresy nástupů i odchodů a celou
tu dokumentaci sokolského dění se sloupci jmen.
Co jméno, to kus oběta
vé práce, vykonané pro celek. Obracím stránky a z řádek na mne promlou
vá minulost!
Opravdu i pro nás minulost?
...

K. Vaniček: "Sokolství, k radosti životní:

Myšlenko sokolská!
jak na tě pohlížet, zač tě pokládat?
Zda za
paprsek z končin nadzemských, jenž zažehnuv plamen lásky bratrské v
prsou zakladatelů Sokolstva, stal se původem té vatry posvátné, jež
odsud rozněcuje tisíce srdcí nadšených? Srdcí, jimž nestačí ani prostá
snaha živočišná, veškeren um jenom k dosazení chleba a po nem mamonu,
co nejhojnějšího napínající, ani ten chladný rozum, jenz vzdy tak stude
ně rozvažuje, ani konečně lačnost po slávě dne, hovící dnešnímu vkusu
veřejnosti, prahnoucí po sensaci, po lesku, hluku moderních 'circenses'?
Či tě máme spíše pokládati za ztělesnění snah buditelských, za
konečný najkrašší jejich květ?
Jestliže Fllgnerem a Tyršem po právu
končíme skvělou řadu buditelů národa, jehož vzkříšení dokonané viditel
ného došlo znamením přechodu Prahy v ruce ceske, pak - treba sebesvůdnější byla domněnka prvá - rozhodujícím jest pro nás jen toto stanovis
ko druhé.
Ano, netušíme jen, víme to jasne.
Sokolstvo je svorníkem,
zakončujícím klenbu práce buditelské;
význačný ráz křisitelský podnes
v nem zachován - vřelost, obětavost, nezistnost, nadšeni!

Proto s takovou láskou pohlížíme k tobě myšlenko sokolská!
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Teplem

svým pouští žití všedního vykouzlila jsi nám oásu nádhernou, kde ze
svěží zeleni skvostná palma radosti životní bujně k výšinám se týcí.
Kořeny pramen opravdovosti zvlazuje, korunu kolébá vetrík veselí a moc
né vějíře listfi slunko nadšení libá.

Co nám pozlátko, co ty cetky života veřejného, stranickou lží otrá
veného, znechuceného zápasy stavovskými, bojem všech proti všem, úpolem, jenž zanechává srdce vyprahlá, hlavy zmatené, poust a jenom poust!
Sem, v ten utěšený koutek Sokolstva opět a opět zapadáme, osvěžit se,
nadýchat vzduchu po dusivých výparech nenávisti obecné i príslovečné
závisti české a žít aspoň chvíli životem štastným, radostným.
Zde,
ten nás ráj srdce, kam utíkáme se z labyrintu světa, zde útulek v nemz
pri zdatné práci telesné, též mysl ocelíme, ducha povznášíme, nacházejí
ce víru v dobro, ztracenou v zápasech denních, sebedflveru a naději v
konečné vítězství!

Blažen, kdo přes vyprahlou step povinnosti života nasel pesinu
k zahradě radosti života. Jest-li povinnost života - stepí, tož zahra
da radosti života patrně bude život bez povinností, ze?
Chyba lávky,
vzdyt sám život o sobě jest již povinností, povinnosti provází te od
kolébky ke hrobu, jí neujdeš, kdybys kraj světa sel.
Tedy jaka radost?
Aj, radost z povinnosti dobrovolné.
I když všechny povinnosti životní
správne jsi vykonal, zůstává ti kus srdce nevyplnený a jako clovek sta
tečný najednou pocituješ prázdnotu v srdci svém.
Ani zábavou, ani po
žitkem ji nevyplníš:
zábava přejde, požitek vyšumí a prázdnota muci
tě dále.
A hle, jakmile přibereš si povinnost dobrovolnou, nasel jsi
lék, našel jsi radost ze života, respektive prostredek, jímž teto ti
nabýti možno!

Nadbytek je povinnosti dobrovolné a na dosah ruky, ale jak málo
těch, kteří ruky po ní vztáhnou!
Za vidinou stestí miliony slepe se
zenou a ona uniká jim stále, az uštváni klesnou, jednotlivci jen s úsmevem shovívavým klidně jdou cestou svojí a - štěstí za nimi samo pribeh
ne.
A tito štastlivci bezděční všichni povinnost dobrovolnou si obra
li, vykonávajíc ji neočekávají odměn a díkfl a proto nemohou nikdy to
lik být otráveni, jak se děje těm,"kdož povinnost dobrovolnou sice také
vykonávají, ale nezhostivše se slabostí lidských, žádají za to slávy
a zisku.
Ten, pod jehož obraz ruka přátelská napsala heslo 'Ni zisk,
ni slávu!' byl jeden z oněch stastlivců tichých a ti, kdož jeho příkla
dem se spravují, bezpečně dojdou vnitrního štěstí, jednoho z tech stat
ků, o nichž platí slovo Písma, že jich 'ani mol nežere, ani rez nekazí,
aniž zloději vykopají a kradou.'

Muži a jinoši čeští, proč stojíte opodál?
Ženy a dívky české,
proč váháte?
Proč vzdalujete se toho tábora bratří a sester, v nemz
bez rozdílu stavů tuží se mládež statečná, nalézajíc tu sílu, radost,
pravdu i krásu?
Hle, čtverolístek štěstí!
A vy za ním v jetelícku
se pachtíte...
Viděli jste na cvičišti ty tisíce junáků statečných, ty nepřehled
né rady cvicenek bujarých?
Ti všichni svůj čtverolístek štěstí našli.
Ne všichni zachovají si jej navždy, jen zlomek z nich trvale nalezl
radost ze života, ale i ti, kdož jen přechodně náleželi sokolstvu, vzpo
mínají po celý život oněch dob štastných, kdy hledali a nalezli: RADOST
A SÍLU, PRAVDU I KRÁSU!"
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Odmyslíme-li si, pro nás již nezvyklou květnatou češtinu, zfistanou
nám myšlenky.
Většina těch myšlenek odpovídá na naše současné problé
Nehledáme i my dnes záchranu před materialismem svírajícím nás
my.
ze všech stran a nutíc nás víc a víc k vetší sobeckosti, myslet jen
každý sám na sebe?
Úvodní článek v památníku br. Dr. Scheinera 'Poslání' odpovídá
nám na naši otázku o potřebě sokolských sletfi Československého sokol
stva v zahraničí:

"... Po páté dáno jest heslo ke sletu všeho Sokolstva v Praze,
staroslavné metropoli národa Českého.
Uplynulo 6 let od krásných okam
žiků posledního sletu, šest nových let práce a úsilí věnovaného dalšímu
postupu k vysoké mete Sokolstvu vytknuté.
V dobe té, plné dalekosáh
lých prevratfi a zmen společenských rádä, v dobe zápasfl a nových hesel,
jimiž celý nás verejný život byl zmítán, vec sokolská, majíc pevně vyt
knutý cil, nesla se dále nad zpěněnými vlnami rozbouřeného moře.
Láska
k veci, oddanost i onen zvláště vyvinutý sokolský duch v řadách našich
chránil vec před pohromou, bratrský nás tábor pevně semknutý žárlivě
střežil neporušenost praporu a úporné klestil cestu Sokolstvu vpřed.
Vec nase posunuta opet o mnoho honil do předu, rady naše rozmnoženy,
práce prohloubena a rozmnozena, a tak s odvahou přistupujeme poznovu
k projevu dosazených svých úspechfi jak povinni jsme nejen sobě, ale
i veci a celému národu.
Povazujeme práve v těchto tak vysoce vypjatých okamžicích za nutné
lidu svému prokázati, jak dnešní rady sokolské plní své poslání vzneše
né, že necouvli jsme a neslevili na svých ideálech ani na dobré vůli
a snaze po stálém rozvoji a pokroku.
Nikoli planým leskem ani pouhou
slavnostní okázalostí není slet náš, ale vážným, hluboce propracovaným
a o pomery skutečné opřeným obrazem činnosti a práce sokolské jak se
jeví ve sterých jednotách po vlastech našich.
Předstupujeme poznovu
před zraky shromážděného národa, vyspělí muži, jará mládež, ženy a dív
ky i ta malá káňata nase ve svorném, nadšeném, pro společnou ideu žive
ném zápalu, abychom bratr vedle bratra, muž vedle muže, žena vedle že
ny, všichni společným činem, společným vystoupením projevili, co krásné
ho, co vznešeného a zdravého utajeno jest v poslání sokolském a poznovu
vyzvali celý národ ku společné práci na tomto poli obrození, zmlazení
a utužení povšechných jeho sil.
Zdráv buä, národe náš, zdráv buá, lide český, jehož budoucnosti
a zdaru oddaně posvěcujeme snahy své a síly!
Pro tvoji budoucnost a
slávu, pro tvoji velikost a sílu, pro blaho tvé a stestí podnikáme ten
to nový čin, předmět našich tužeb, plod naší práce a našeho přičinění!
NA ZDAR!"
V čem je rozdíl roku 1907 a 1984?
a udržujeme myšlenku a kulturu národní.

Oni budovali,

a my přenášíme

S úsměvem čtu v článku bratra Očenáška 'V dílně sokolské'.
Jak
stéle stejné jsou naše starosti:
potíže s nácvikem prostných, závodil,
jejich obtížnost, finanční problémy jednot i jednotlivců, včetně věčné
touhy 'jet na sleť:
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"... Každý sletový odbor musel přestátí své strachy.
Ani ti vždy
přesní stavebníci nebyli ho ušetřeni. Na cvičišti vypukla měsíc trvají
cí stávka, týkala se ovsem jen podnikatele a přec nás ohrozovala...V
sletové kanceláři sedí od jejího otevření osmahlý br. P. - geniální
vykonavatel peněžních operací, hlavně subskripčních a vstupenkových.
Jeho soustava v resení předplatného a dodávání tisíců lístků delá mu
čest jako matematikovi. Jest neúprosný v provádění usnesení slavnostní
ho výboru, a jeho celá bytost vtělila se v jedinou žhavou touhu 'peníze
na sleť.
Celý den má hlavu zabořenu v tajemných jakýsi tabulkách,
kde se to hemží křížky, puntíky a nákresy, před sebou štočky lístků;
prodává, rozesílá, počítá, časem i hubuje, ale z místa se nehne, az
padne sestá.
Tu teprv, měl-li dobrý den a mnoho tržil, vstane a chodí
usměvavě kolem pokladny... Odpoledne se tam staví bratři z jednatelského
odboru.
Od šesté hodiny večerní přicházejí ostatní sletoví činovníci
pro své zprávy, vybírají dopisy z přihrádek, seskupují se ku poradam
v komisích i v odborech.
Přijde také hlavně obávaný br. pokladník sle
tu, pred nímž se třesou všickni, kdož chtějí činiti vydání.
S vecnou
tužkou v ruce stále počítá, o všem chce věděti nejpodrobnejsi zprávy,
jestli by se nedalo něco na vydáních ušetřiti a na příjmech získati.
Trpí závratí před propastí schodku, proto se nechce dáti zatlaciti ke
kraji..."

Čímpak se liší naši současní bratři pokladníci sletů či jednot,
hlavne takových jednot, které staví, od tohoto bratra pokladníka pred
sedmasedmdesáti lety?
Všichni jsou stejní, všichni žijí pro vec stej
nou - hmotné zabezpečení sokolské rodiny.
Ani ideály se neobejdou bez
penez. I dnes oni trpí závratí ze schodku či nesplatnosti dluhů!

"... Veselé schůze byly, když se rozhodovalo o hudbě ku prostným.
Od 7 do 12 hodin cvičil technický odbor sletová prostná.
Při každém
z osmi návrhů hudebních přecvičil každý oddíl 8x a nekterý i vícekrát
a na to teprv dával známky v bodech.
Stejně tomu bylo i při kuželích;
přes to, že pot se lil v proudech z nás, byli jsme veseli jako o muzice.
Horší bylo provedení souběhu na prostná.
Každý z nás dostal 8 návrhů
a ty se musel naučit.
Do každé schůze aspoň jeden.
V prvém ctení,
jak jsme říkali, ve skutečnosti vsak cvičení, odpravilo se vse, co se
nehodilo vůbec.
V druhém ctení odložilo se to, co bylo nejslabsí, a
tak dále, až pro páté čtení zbylo 6 oddílů, ze kterých se utvořilo za
pomoci některých zaznamenaných prvků z návrhů předchozích oněch 5 oddí
lů, jak dnes je cvičíme.
Byl to perný kousek práce, schůze ob den,
a trvalo to skoro dva měsíce nez jsme byli hotovi.
Tak jsme se vžili
v ta prostná, že se nám zdála snadná, ac vidíme nyní na členstvu, jak
jsou obtížná, a tak mechanicky jsme je prováděli, že jsme je dovedli
při každé hudbě..."
Zavírám starou pamětní knihu, jejíž osud - podivnou cestou do au
stralské Sydney neznám.
Přemyslím kým a komu byla kdysi poslaná, nez
se jednoho dne ocitla ve skladu neroztříděných knih v universitní kni
hovne, kde ji loňského roku našla sestra Vilimovská.
Je obrazem minulosti, ale chceme-li a máme-li otevřená srdce, mluví
i nám z duše.
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yrš
HOVOŘÍ

K DNEŠKU

Často čteme a posloucháme ávahy a řeci o
vCjvoji lidstva, o prodlému národů, o demokra
cii, o vQznámu práce., o důležitosti a úmyslu
te.te.Mxi výchovy, o postavení, a poslání našeho
národa v Ĺvrope i o poslání sokolstva v národe.
Položili jsme otázky z těchto odorQ. odJLofi
alku nad jiné. povolanému: dr. fl4A.0ó£auu Tyršo
vi, procesoru Karlovy university a docentu vy
sokého učení technického. jxiko spisovatel, £iloso£, kritik umíní výtvarných, poslanec a kecník, novinák a redaktor, pracovník v mnoha or
ganizacích, náčelník Sokola, tvUrce českého te
locviku a průkopník mode/wí, vědecky /tešené te
lesné výchovy mel příležitost p/ioniknouti nás
národní život a promyslíte jeho prodlémy. Na
svých cestách jižní a zápaxiní Evropou srovná
val náš národ s druhými, což činil také pečli
vým. studiem, jejich, literatur.

Přinášíme jeho odpovedi: hluAoké, jasné,
ukazující pevnou a jistou cestu, třela snad
pro mnohé nelílivou a nepohodlnou.

Jak se stavěla a staví sokolská telesná výchova k cizím vzorfim a k
vývoji telesné výchovy jinde?
Tyrš:
"Cokoliv se jinde děje v našem oboru, to hleäme seznat,
a to nejen z knih - jež ovšem též sluší opatřovat a pilně prohlížet
- nejen z mrtvého písma, ale téz ze živého názoru.
Čiňme to s myslí,
která se cizí veci ani neobdivuje, ani ji nezavrhuje, protože je cizí,
ale jedine se snaží, aby se sice vše, co je nejapné, opodál zadrželo,
avšak rovnez, co se jinde prospesného porůznu vyskytlo, aby se u nás
jako v jednom ohnisku soustředilo."

Do jaké míry a jak máme čerpat z cizích vzorů?
Tyrš:
"Nestačí vzdy jen přijmout.
Nutno vše našim poměrům, na
šim snahám přizpůsobit, a co se duchu a celku našemu příčí, i tenkrát
zavrhnout, kdyby snad poskytnouti mohlo i některé podřízené výhody."

Je sokolská telesná výchova vedome původní a česká?
Tyrš:
"Hanbou je toliko od cizích brát, cizinu v otrocké bezmyslenkovitosti napodobovati.
Národ, který by svou literaturu, své umě
ní, svou vědu jenom z ciziny bral a nic svého, nic původního do světa
nepostavil, ten by osvědčil ovsem způsobem neomluvitelným skutečnou
svou inferiornost.
Tak arci nechtěl ani tělocvik český, tělocvik so
kolský býti pouhým odleskem snah cizích;
chtěl celý předmět znovu
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promysliti, jej podle vědeckých zásad znovu usporádati, jej po strán
ce výkonné živým citem a bedlivým pozorováním prizpfisobiti nasí zvlášt
ní národní povaze."
Směřuje sokolská výchova jen k omezenému poslání národnímu, či je zamerena k ideálu vselidskému?
Tyrš:
"Vychováváme sebe a jiné duševně i tělesne vzhledem k ideá
lu všelidskému, avšak též vzhledem ku stupni skutečného vývoje a svých
dosavadních snah."
Stačí, je-li telesná výchova vedena ochotnicky,
odborného vzdělání?

nebo je k tomu treba

Tyrš:
"V době naší ochotničení na žádném poli již stačiti nemůze, vek nás vyžaduje všude síly odborně vzdělané.
Na nich především
zálezí téz spása, stálá, nekolísající činnost jednot sokolských. Nuze,
ve sboru cvicitelském se síly ty odchovají."
Tělesná výchova se vztahuje na ženy stejně
má tvoriti a vésti telesnou výchovu žen?

jako na muže.

Kdo však

Tyrš:
"Byli jsme vždy toho názoru, že jedině ženy jsou kompetent
ní, aby meze telocviku ženského vyměřily a určily.
Více nez kde jinde
platí zde pravidlo: Jen ženy znají dokonale pomery a potreby svoje,
jen zeny mohou zálezitost ženskou vpravdě a do všech podrobností s
naprostou platností rozřešiti."

Proč je třeba se organizovati?
kromé obírají svým oborem?

Nestačí,

jestliže se jednotlivci sou

Tyrš:
"Síla člověka záleží hlavně v tom, že je článkem celku;
jen v tomto celku mohl prospívat a dospět, a každé nucené nebo sobecké
odlučování je jemu a celku, v nemz žije, na škodu.
Moc člověka se
objevuje ve spolcování, v nejsirsím smyslu slova;
jedině jím se všech
ny síly národa a člověčenstva mohou vyvinouti, a proto seskupujeme
se v spolky.
Ale jen ty spolky mají význam a hodnotu, kterými se tako
vý vývoj sil národních podporuje. Čím větší je myšlenka, kterou spolek
pestuje, tím více sil potrebuje k jejímu uskutečnění, a čím více vystu
puje na světlo verejnosti, ovsem ne způsobem lichým a dotíravým, tím
snáze tyto síly najde."
Organizace sil je zapotřebí zvlást v našem národě.

Proč?

Tyrš:
"Čím menší který národ je, tím více je třeba, aby v plat
nou činnost uvedl svoje veškeré síly.
Mají-li vsak v národu kterémko
li všechny jeho síly dospět k nejvyšší působnosti, musí jim býti zjed
nán a zabezpečen především volný pohyb.
K tomu však nutno, aby se
sily nerozptylovaly a nemařily, nýbrž aby se soustřeďovaly k společným
výkonům, a proto je nutné spolčování sil a jejich organizace."
( Pokračování )
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přisel na své: velký výber mouč
níků, párků, chlebíčků a drstkové
polévky
naplnil
každého
do
syta.
Dík za to patří setrám
jednoty.
ZE SOKOLSKÉHO SVĚTA

ŽUPA KANADSKÁ

Montreal

34. SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY jednoty,
pořádané 20. ledna, byly velkou
společenskou
událostí
Čechfl
a
Slovákfi v Montreale.
650 účastníkfi naplnilo velký sál Slovenské
ho domu, aby prožili v kruhu kama
rádů a
přátel
příjemný
večer.
Celý výbor jednoty pilně pracoval
na přípravách;
úspěch byl překva
pující a proto každému patrí sr
dečný dík.
Jako každoročne, tak i letos,
měl
dámský
odbor
jednoty
plné
ruce práce, aby uspokojil nároč
né
obecenstvo;
každý
si však

Taneční
skupina
jednoty
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Sokolská mládež jednoty vystou
pila v národních krojích pod rá
zem "Máj, Máj - hraj muziko hraj"
a pri zpěvu našich národních pí
sní stavěli "máj" a pod májkou
osm veselých párů předvedlo vel
mi líbivý tanec.
Vystoupení mlá
deže bylo úspěchem večera,
coz
potvrdil bouřlivý potlesk nadše
ných návštěvníkfi.

K tanci vyhrávala hudba Karla
Binovce, která rozproudila tako
vou náladu, ze ani po třetí hodi
ně ranní ještě nikdo nechtěl jít
domfi.
Tombola byla bohatá,
za
což patří dík našim českým podni
katelům,
kteří
každoročně
při
spějí
svými
dary a pořadatelé
doufají, že to bude jejich lgskavou povinností i v budoucnosti.
Letecká společnost "British Air
ways"
darovala
dvě letenky
do
Anglie, které vyhrál dlouholetý
člen jednoty bratr Karel Prem.

Dík patří vsem, celé taneční sku
pině, sestře Perníčkové-Laval a Alen
ce Procházkové za nácvik tanců, všem
dámám, které obohatily bufet a všem,
kdož jakýmkoliv způsobem přiložili
ruku k úspěšným "34. sokolským šibřinkám".

- A.D.

DO NOVÉHO KOKU vstoupila jednota
správnou nohou - po vánoční a novo
roční přestávce se opět naplno rozje
la činnost v telocvicně, a přípravy
na 34. Sibřinky vstoupily do posled
ního kola. Taneční skupina, ve které
na konec bylo na dvacet tanečníkfi,
se skládala jak ze sokolské mládeže
tak i z pozvaných hostfi. Její vystou
peni na sibrinkách bylo vysoce úspěš
né; velmi potěšitelné je, že skupina
bude tančit dále, ale také, že řada
tanečníků se zapojila do pravidelného
cvicení, takže tělocvična ve škole
St. Laurent High School je zaplněna
dvakrát týdne: v úterý cvičí dorost
a mladé členstvo od 8 do 10, ve čtvr
tek je cvicení žactva od 7 do 8.15,
potom dorost a členstvo až do 10
hod.
Rekreační odbíjená se hraje
ku
konci
obou cvicebních
večerů,
prostná na VII. slet zupy se opakují
ve čtvrtek.
PŘESPOLNÍHO
LYŽOVÁNÍ
v
neděli
5. února na Cape St. Jasque, na zá
padním cípu montrealského ostrova,
se přes ne zrovna ideální počasí
zúčastnilo 16 příslušníků jednoty,
od žactva až po statné šedesátníky.

NÁBOR NOVÝCH členů uložený výbo
ru valnou hromadou v listopadu m.r.
se bere vážně:
br.
Tonda Dojácek
sám již získal 20 nových členů! a
většina z nich také začala chodit
do cvicení. (Tato zpráva jistě poteší
matrikáře Ústředí, bratra Haramula!)

- zmd.
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Vídeň III.

ÚNOROVÍ KULTURNÍ VEČER byl věno
ván Roku české hudby, vyhlášené
ho v roce 1984 u příležitosti
výročí narozenin ci úmrtí B. Sme
tany,
A. Dvořáka, J. Suka, 0.
Nedbala, V. Nováka, B. Martinů,
L. Janáčka.
0 jejich životě a
díle, jakož o české hudbě v kon
textu
hudby
světové,
promluvil
v úvodu p. Ivan Medek.
Hostem
večera byla vynikající rakouská
koncertní zpěvačka pí. T. Skladalová, která zazpívala árie z Pro
dané
nevěsty,
Její
pastorkyně,
ukolébavku
z
Hubičky,
Cikánské
písně Ant. Dvořáka a árie z Ru
salky.
Byl to krásný večer vyso
ké umělecké úrovne.

A. Kofroňová - VSL.

Vídeň XII-XV.
TRADIČNÍ ŠIBŘINKY v národních
krojích
uspořádala
jednota
28.
ledna.
Pečlivá příprava, vkusně
upravené pozvánky br. Pavla Flo
riána, jakož i svérázem ozdobený
vchod do sálu byly předpokladem
úspěchu
těchto
Šibřinek.
Vetší
počet hostů se dostavil v národ
ních krojích a skupina krojované
mládeže zatančila v 11 hod. velmi
živou polku, sestavenou a nacviče
nou tanečním mistrem p. Dvořákem,
který vede sokolskou taneční ško
lu. 0 dobrou náladu se zaslouzila
dobře
hrající
hudba
"Bohemia"
a o půlnoci dovršila veselou nála
du Česká Beseda, kterou tančila
většina návštěvníků.
Sión - VSL.

Návštěvníkóm
Austrálie
se v Sydney
doporučuje
oblíberý motel
OXFORD TOWERS

NOW YOU CAN STAY IN SYDNEY
WITHOUT BREAKING YOUR BUDGET
•
•

•

•

194-198
Goulburn Street
Telefon:
(61 2) 267 8066

•
•

CENTRAL LOCATION: City edge at Hyde Park,
close to Cross (Night Life), Business District.
Sultem Feature: Priv. Shower/8ath, Self Dial
Phones, Colour TV, Air Conditioning, Fridge,
Cooking Facilities, In-íiouse movies.
Roof-top pool & terrace, health club next door,
Hcensed restaurant with bar & ftoor show, liquor
service to rooms, covered parking.
Weekly rates, Credit Cards accepted: Amex, Diners,
Visa, Mastercharge, Bankcard.
Alrport Bus Service to door.
Rates: Sgl: A$39. Dbl/Twin: from A$44

oxford
towers
194-198 Ooulburn Street, Sydney, Australla 2010.
Ph: (61 2) 267 6066. Tx AA73281.
Book wlth UTELL Worldwlde

Čtvrtek, 21. června 1984
* Informační schfizka vedou
cích všech složek a po
rada rozhodčího sboru
Pátek, 22. června 1984
* Závody žen a dorostenek
v nářačovém telocviku
* Soutěž v odbíjené mužů
* Sletový banket
* Večer sokolské mládeže
Sobota, 23. června 1984
* Závody mužů a dorostenců
v nářaáovém tělocviku
* Soutez v odbíjené žen
* Sletová veselice s vyhlá
šením výsledků závodů

Toronto

SLET SOKOLSKÉ
ŽUPY KANADSKÉ
71

Neděle, 24. června 1984
* Hlavní sletový den:
Cvičení prostná žactva,
dorostu, členstva
Ukázky cvicení na nářadí
Štafetový závod žup
Vystoupení tanečních skupin
v národních krojích

bATA

Shoemakers to the world

We make Bata shoes

People make them popular
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