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Na rok 1984 pripadli dve výročia v slovenskej modernej histórii:
45.
výročie vyhlásenia slovenského štátu a 40. výročie slovenského národného
povstania.
A konštatujeme hneď na začiatku, že aj keď sú to výročia, ktoré
stoja v politickom spektre slovenského života na protichodných póloch, pred
sa len nemožno obísť ani jedno ani druhé;
nemožno vytrieť z histórie sloven
ského vývoja ani jedno ani druhé.
A tak môže isť len o to, ako ich pocho
pit, ich dialektickú závislosť a ako ich v konečnom dôsledku hodnotiť;
hod
notiť nielen z úzkeho slovenského hladiska a dobovového hladiska, lež v šir
šom rámci európskeho ba svetového vývoja.
Lebo Slováci predsa nemôžu
a nechcú byť vylúčení zo svetovej rodiny národov, čo by sa ľahko mohlo
prihodiť pri nesprávnom chápaní ich zmyslu.
Treba sa preto v prvom
zamyslieť nad okolnosťami a dannosťami za ktorých k nim došlo.

Od roku

rade

1933, keď v Nemecku prevzal moc Adolf Hitler, začal sa po

stupne rúcat európsky poriadok, vytvorený versaillským mierom.
Nad Euró
pou sa stmievalo a hodnoty, morálne, politické, duchovné a kultúrne, ktoré
do toho času tvorili obsah európskej civilizácie, boli ohrozené, ba priamo
zatracované.
Na ich miesto sa tlačila teória o rasovej súradnici národov,
na vrchole ktorej stál Hitlerov Herrenvolk so všetkými dôsledkami z toho
vyplývajúcimi na európsky život a jeho kultúru.

Československá republika bola jedným z prvých terčov v tejto novej
európskej politike, tohto nového rodiaceho sa poriadku
tzv. tisícročnej rí
še.
To nielen preto, že bola v bezprostrednom susedstve s touto revolučnou
zmenou, ale najmä preto, že v jej hraniciach žila veľká nemecká menšina,
ktorá západnú časť Republiky od roku 1918 nepovažala za nič iné len ako
za priestor "Deutsch Bohmen" a celú oblasť Republiky za životný priestor
nemecký, dočasne obývaný rasové menejcennými slovanskými národmi.
Slabinou Republiky bolo aj to,
problém, že se nevedela včas zbaviť

že nemala vyriešený česko-slovenský
ideológie jednotného československého

národa, hoci akokoľvek oprávnenej pri vzniku Republiky, ale aj ideológie,
ktorá bola v takom príkrom rozpore so slovenskou skutečnosťou a ktorá neve

dela dat Slovensku nové štátoprávne postavenie.
I keď nie je pravda to,
čo napríklad aj dnes tvrdí maďarská propaganda, že Slováci boli v republike
menšinou, predsa je len pravdou, že riešenie postavenia Slovenska a Slová
kov ako osobitného štátoprávneho elementu bolo potrebné a naliehavé.
Dvad
saťročný zápas o autonómiu Slovenska bolo treba riešiť, hoci je historická
pravda aj to, že Slovensko nebolo v stave sa samo spravovať v čase, keď
autonomistické hnutie vzniklo.
To však už neplatí o rokoch tridsiatych,
keď Slovensko, zachránené v Republike od národnej smrti, malo už kádre
i politické sily, aby sa mohlo autonómne spravovať.

Keď pripomíname aj pri tejto príležitosti naliehavosť
ho slovenského problému (takzvaného preto, že to nemal
venský problém, ale problém česko-slovenský a keď známa
ci povedia čo chcú", sa nemala nikdy zrodiť, lebo nebola
nechceme povedať, že by bolo Republiku zachránilo pred
prišla.

riešenia takzvané
byt nikdy len slo
fráza "nech Slová
politicky správna),
katastrofou, ktorá

Prvé výročie - 45. výročie vyhlásenia slovenského štátu sa teda bez
prostredne napojuje na nástup nacizmu a fašizmu.
Nacizmus bol jeho krst
nou babou, čo sa v súčasnom podaní a pri oslavách 14. marca zamlčuje.
Dokonca sú historické pramene o tom, že si túto krstnú babu ľudáci pripra
vovali, že za ňou chodili.
A predsa nemožno nepripomenúť tú udalosť z
12. na 13. marca 1939, keď Karol Sidor celú noc bojoval s nacistickými
agentmi v Bratislave, ktorí ho vyzývali, aby išiel k Hitlerovi a požiadal ho
o pomoc pre slovenský štát.
Išiel tam Dr. Tiso a ten dostal pripravenú
maršrútu, od ktorej sa nemohol a nesmel odkloniť.
Slovenský snem vypočul
Tisovú správu s Hitlerovými príkazmi a zaspieval hymnickú pieseň "Hej Slo
váci."

Čo potom nasledovalo, už nebolo len dielom Hitlerovým, ale aj aktív
nym príspevkom slovenských ľudáckých radikálov k tvoriacemu sa novému
nacistickému poriadku.
Čo muselo Slovensko a jeho ľudácka vláda vykonať,
ako zapriahať slovenský ľud do nacistickej káry, je tiež známe.
Zostáva
len problém rozlíšiť:
Čo sa muselo a čo sa iniciatívne robilo.
To by bolo potrebné pripomenúť a bližšie zdôvodniť na adresu tých,
čo hlásajú, že 14. marec je najkrajším dňom v slovenskej histórii;
keď vy

hlasujú slovensku závislosť na nacizme, proti ktorému bojovala celá Európa
a neskoršie aj celý svet, za vyvrcholenie slovenských dejín.
Samozrejme, že sotva sa dalo niečo iné robiť v období 14. marca.
A postoj tých, čo stáli a stoja proti 14. marcu, je determinovaný aj tým,
nezodpovedným nadsazovaním jeho významu.
Samozrejme, že je pravdou
aj to, že Slovensko sa aspoň na čas zachránilo za vojny pred katastrófou,
ktorá mohla byť veľmi tragická.
Všetko toto sú kritici 14. marca ochotní
priznať, ale len vtedy, keď sa na druhej strane prestane s nadsazovaním
a keď naša závislosť na nacizme nebude vyhlasovaná za najkrajšie obdobie

slovenských dejín.

Keď sa celý svet postavil proti nacizmu, mohli Slováci stáť stranou?
Na Slovensku vzniklo rozsiahle ilegálne hnutie, ktorého cieľom bolo v súlade
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s politickým
programom
spojencov odčiniť hanu nacistickej kolaborácie.
Stalo sa tak v slovenskom národnom povstanie, ktorého 40. výročie tiež
pripadá na tento rok.
Bolo to nutné?
Nemyslím, že takúto otázku si môže
položiť mysliaci človek.
Samozrejme, že to bolo nutné!
Slováci sa predsa
museli vrátiť do rodiny slušných európských národov.
Slovenské národné
povstanie k tomu otvorilo dvere.
Vrátilo nášmu národu česť!
A tí, čo
ho kritizujú a čo ho nazývajú len krvavým banskobystrickým pučom, vidia
len chyby, ktoré sa v povstaní stali a zaslepení ešte stále kolaboráciou
s nacizmom, zamlčujú chyby a zločiny ľudáckeho režimu.
Slovenské
14. marec.
varšavskom

národné

povstanie

muselo prísť

po

tom,

čo

mu

predchádzal

Slovenské národné povstanie je po juhoslovanskom zápase a
povstaní tretím
najväčším
a najvýznamnejším činom odporu

proti nacizmu v Európe.
A ako k takému sa Slováci majú právo hlásiť
a reklamovať si miesto v slobodnej Európe.
Na tom nič nezmení to falšo

vanie jeho dejín dvornými historikmi v Bratislave.
Kladie se len otázka, prečo režim slovenského štátu nič nepodnikol,
ale so založenými rukami čekal koniec vojny.
Čo pomôže vystatovať sa
s tým, že slovenský štát mal vyše tridsať diplomatických zastúpení, keď
ich nevedel nijako využiť?

Tento problém občas trápi ľudácku emigráciu a tak sa chytá Čatlošovho plánu, ktorý chcel vydať Slovensko Sovietom a vykonať prevrat,
ktorým by bol odstránení ľudácky režim.
Ľudácka emigrácia sa chytá tohto
plánu, pretože chce dokazovať, že aj režim slovenského štátu sa pripravo
val na nejakú akciu proti nacizmu.
Dokonca tvrdí, že o Čatlošovom pláne
vedel prezident Tiso a členovia vlády.
To nie je pravda a svedectvo o
tom vydal práve tak autor plánu generál Čatloš ako aj prezident Tiso.
Ľudácka emigrácia sa kloní k Čatlošovmu plánu aj preto, lebo ho považuje
za prijatelnejší ako povstanie.
Ale takto to vidieť a usudzovať môže zase
len emigrácie zaslepená ešte aj teraz obdobím kolaborácie s nacizmom.
Aká by to bola výhoda, keby Slovensko sa bolo dostalo pod totálnu nadvlá
du komunistov o dva a pol roku skor?
Čo to bola za naivnosť spoliehať
sa na nejakú veľkodušnosť sovietov, keď sa im Slovensko podrobí a vydá
na milosť a nemilost?

Oslavy 14. marca nám úctu vo svete nezískajú.
Spomineky na sloven
ské národné povstanie nás robia známejšími a vzbudzujú k nám úctu a re
špekt.

(Pôvodne otištěno v časopise "Naše snahy")

"... V tlači začína cenzúra, množia sa nemecké školy, hospodársky
život a velké podniky sa dostávajú pod nemeckú kontrolu... Zostavili
sa protižidovské zákony, ktoré mali za následok, že 57 tisíc slovenských
židov, spolu s americkými vojakmi, zajatými na Slovensku, skončilo
život v nacistických koncentračných táboroch... Slovenský štát sa dô
sledne pridal k osi Berlín-Rím-Tokio, vedúcej vojnu proti západným
spojencom... Proti tomu všetkému sa postavili Slováci, ktorí vstúpili
do Slovenského národného povstania, aby dokázali činmi, ze sú proti
Hitlerovi, že stoja na strane spojencov a za myšlienkou budúceho demo
kratického československého štátneho zriadenia..."
Vavro Ryšavý - Naše snahy.
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HLÍDKA VZDĚLÁVACÍ

KRITIKA,

PROČ,

JAK,

KDY?

Rudolf Fiala

Ve všech oblastech kulturní, umělecké i jiné činnosti jsou takoví, kte
ří mají odborné znalosti, nebo se aspoň domnívají, že je mají, a kteří z
posice hodnotile mluví, nebo píší o objektu svého zájmu.
Víme dobře, z
praxe, že čím je těchto hodnotitelů, odborně označovaných jako kritici,
víc, tím se také jejich názory mohou různit, lišit a mohou být i protichůdné.

To může vycházet z rozsahu jejich znalostí, odbornosti, objektivnosti
a všech kladných složek k jejich činnosti nutných.
Ale zkušenosti nás učí,
že v mnoha případech jednu z podstatných rolí hraje také osobní vztah
k autoru nebo skupině, společnosti, jejichž práce jsou hodnoceny.
Kladným výsledkem každé kritiky má být, aby dílo, práce, úsilí autora
nebo realisátora myšlenky se zlepšily, zdokonalily.
To za nutného předpokla
du, že k tomu možnosti, prostředky i prostředí mohou napomoci.
Je samo
zřejmé a pochopitelné, že hodnocení kladné může povzbudit, zvýšit výkon
i hodnotu.
Záporný postoj kritika může a měl by vést ke snaze, vydat
ze sebe co nejvíc, vyvarovat se chyb, hledat nové hodnoty a je vytvářet,
na druhé straně však může znechutit, vést k zatrpknutí, resignaci, nebo
podle mentality hodnoceného jedince nebo skupiny, k odporu, který mnoho
krát na povrch vyloví i záporné vlastnosti, jako rozhořčení, napadání, pomlou

vání a mnohé jiné stinné stránky lidské povahy.
Je jasné, že naznačené momenty a výsledky kritiky nevyčerpávaj!
širokou škálu této problematiky.
K tomu jsou zase povolaní jen odborníci,
hodnotitelé kritiky a kritiků.
Nám by mělo jít o něco, co
v celé šíři oblasti sokolské činnosti.

úzce

souvisí

s

hodnocením

naší

práce

Sokolstvo, roztroušené po celém světě, kterému rádi říkáme svobodném,
je po stránce zevní soustředěno v jeho vrcholném útvaru, Dstředí čsl. sokolstva v zahraničí.
Práce

rozptýleného

bratrstva je

ztěžována,

nebo i

narušována vzájem

nou vzdáleností nás, jednotlivců i jednot, specifickými vlastnostmi i podmín
kami, ve kterých žijeme.
To soustředění, které jsme ve staré vlasti měli,
sokolské jednoty ve vzdálenostech, do kterých by, obrazně řečeno, 'kamenem
dohodil', to chybí.
Styk jednot je často omezen pouze na různé porady,
snad i společná cvičení a různé jiné podniky.
Ale i vzdálenosti jednotlivců
v jednotách jsou větší.
Starosti existenční, kterým jsme ponecháni sami
sobě, vykonávají podstatný vliv na nás osobně, i na život v jednote.
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S mnohým v naši činnosti na všech organisačních úrovních jsme nespo
kojeni.

Projevujeme to osobními názory, poznámkami, kritikami.

A nyní přicházím k jádru naší nespokojenosti, kritiky:
Proč, jak, kdy?
Můžeme všechno hodnotit a srovnávat s tím, co bylo vykonáno dříve, za
podmínek po mnoha stránkách příznivějších.
Můžeme hledat příčiny, proč
nedosahujeme cílu, kterých se dosahovalo.
Můžeme hodnotit a kritisovat
z posice těch, kteří při našem sokolském díle byli dříve, za jiných, v mno
hém
příznivějších podmínek.
Můžeme kritisovat ve světle dnešní doby,
okolí ve kterém žijeme, nových snah i nových forem práce, z posice těch,
kteří nebyli účastni sokolského života za podmínek domovem daných.
Ale ptejme se sami sebe:
co jsme ochotni dát na společné dílo?
Práci, čas, mnohokrát i finanční oběti?
Nebo máme jen námitky, kritiky?
A na výzvu: bratře, sestro, pomoz, přilož ruku k dílu, pomoz nám při naší
každodenní práci, odpovíš: "na to já nemám čas, víš, povolání, rodina, jiné

zájmy, já nemám na to schopnosti, ano, já bych, ale
nemohu spolupracovat, na to nemám nervy, víš, moje

s tím, nebo s tou,
zdraví...", a mnohá

jiná odmítnutí.

To není pomoc.
Ne pouze nápady, řečnické výlevy při různých shro
mážděních, ale účinná pomoc je nám potřeba!
Právo na kritiku, zvláště u nás v Sokole, má jen ten, kdo nestojí ve
dle, ale táhne tu káru, kterou jsme si dobrovolně naložili, s námi.

Neraáme pouze a nekritisujme, a když máme dojem, že naše rady
a nápady nejsou akceptovány, nezaujímejme posici uražených, nepochope
ných, kteří jen řeknou: "když ne po mém, obrátím se k vám zády, vyvozuji
tím z toho důsledky."
Uvědomme si, že odchodem, odvrácením se z našeho společenství,
se vyřazujeme sami.
A tím také nemáme morální právo kritisovat.
Nejsme
těmi, kteří z vyvýšeného místa kritiky máme proklamovat hodnoceni, vyhla
šovat rozsudek, odsudek, odmítnutí, ale jsme jedna velká sokolská rodina,

kterou chceme být, i s jejími chybami,
pochopením stále pokoušet odstraňovat.

které

se

ale

musíme

vzájemným

Ti, kteří své životní dílo už naplnili, jejich práce je k jejich cti, je
uznávána a je jim námi za vše vzdáván dík, ti mají právo hodnocení, napo
mínáni, ukazování směru a nových cest, ne právo rozsudku.
Následovníci mají povinnost z dobrého našich předchůdců se učit, v
nové době novými i dřívějšími dobrými prostředky a způsoby dále dílo roz
víjet a rozšiřovat k dalšímu životu v našem sokolském obecenství.

To nechf se stane našim předsevzetím s pevným slibem plněni v tomto
,1

rri

v

v

Tyršové

roce

ii

.
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první starosta České obce sokolské

V březnu uplynulo 70 let od úmrtí prvního starosty sokolského
ústredí - České obce sokolské, dr. Jana Podlipného.
Celý jeho život
byl vyplněn činností a prací národní, zejména sokolskou.

Pocházel z Hněčevsi u Hořic v Podkrkonoší, kde se dne 23. srpna
1848 narodil.
Po vystudování práv si v r. 1880 otevřel vlastní advo
kátní kancelář v Praze.
Již jako student cvičil v Sokole Pražském,
stal se členem výboru a byl několik let jednatelem Sokola Pražského.
Účastnil se plně osvobozeneckého úsilí, pôsobil politicky ve stra
ne mladoceské, jejíž se stal významným představitelem, byl několikrát
zvolen zemským poslancem a 4 roky (1897-1900) byl primátorem hlavního
mesta Prahy.
Stál v cele neohrožených obhájcfi českých státních práv
a českého jazyka a na podporu těchto snah se zasloužil o vydání tří
sbírek zákonů, nařízení a privilegií, zaručujících státní práva a chrá
nících český jazyk.
Pôsobil v mnoha vlasteneckých spolcích a korpora
cích, mezi nimi zejména pronikavě v Spolku pro postavení Husova pomníku
na Staroměstském námestí v Praze, v jehož čele byl několik let.
Od
roku 1909 byl předsedou České Národní rady.

Hlavní jeho láskou a hlavním těžištěm jeho práce a zájmu byla
vsak činnost sokolská.
Jako jednatel Sokola Pražského pilně spolupraco
val v prípravách na vytvorení prvního ústředního spolku sokolských
jednot, o jehož vytvorení usiloval Tyrš po radu let avšak pro nepřízeň
rakouských úřadů mu nebylo dopřáno jej uskutečnit.
Když konečně byl
návrh stanov úrady schválen a dne 24. března 1889 se konal ustavující
sjezd České obce sokolské, byl bratr dr. Jan Podlipný jednomyslnou
volbou zvolen prvním starostou Č0S.
V tomto odpovědném úřade vytrval
plných 17 let, až do r. 1906.
Jeho dlouholetý spolupracovník a nástup
ce, starosta Č0S dr. J. Scheiner, o svém předchůdci později napsal:

"Když pokou.AeJ.-i jsme se v r. 1888 opětní o sdružení rozptýlených,
jednot sokolských, Hýla nám. otáz/ca příštího starosty jednou z nejdíležiJJíjších a nejtězších., poněvadž se tu jedunaJLo o maze, jenž, maje
rozhled po celém životí sokols/íém, niet se postavijti v celo celého tábo
ra, dňti mu viditelný rys a raziJLL mu nové koleje do neznáma jako vidi
telný v5d.ce. noví vzrůstajícího hnutí.
7anula nám na mysli oso&xi Hratra
PocLtipného, 1-dLerý tehdy zastával Cuiad jednatele Sokola Pražského a
ujímal se p/iáce. sokolské s ohnivým tempesiamentem ducha svého. ... Ujal
se svého úšiacLu opravdové s celou vroucností svého ducha a maje po svém
Ho/ul kádr zJ-cušených a oddaných HratJií, vedl deskou oHec sokolskou od
prvých počátkä slastně ku předu.
NeAyla to práce. malá, neí-ot se zde
vše, co činilo program České oí.ce sokolské, muselo teprve tvor-LLc.
Byla to celá rada pokusil, námětů., prvých rozHěhů, se slvtomnými prostried
ky a v tísnivých poměrech tehdejšího nazírání vlády na všechen verejný
život český.
Švarný zjev dra 3-cm.a PocLtipného, jeho statná postava
a ušlechíitý mrav dovedly práve v jeho íiradi. staro stenslcém získali
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te-ó/té oíc-i AokoÍAké. pnXzne, a on k tomu. vždy ochotni. AŮižíy avě. naA-ízet. ... my vAlchnt, kdo jAme Ae ucaAÍnJjLL ié pn.ti.ce. a Hyíl Avedky toho
nezacLnjzltelného vC/voje, íyíl jAme tíž Avedky jeho houževnatá., honJLivé.
a vAeAtyianné. pi&ce, jakou on v cete psiedAedníctva Ce-ó/cá oi.ce vyvíjet.
V díjínách CeAké. oíce AokoÍAké zůstane, jeho jméno vždy vC/znacnC/m zje
vem. ,."
Mezi nejdfllezitejsi organizační úkoly bratra starosty Podlipného
patřilo úsilí o úplné spojení všeho sokolstva;
v r. 1896 docílil spo
jení České obce sokolské s Moravskoslezskou obcí sokolskou a Sokolskou
župou Dolnorakouskou ve společném Svazu českoslovanského sokolstva,
jehož starostou byl zvolen, a v r. 1904 se dočkal úplného spojení těch
to tří sokolských organizací v jednotné České obci sokolské.
Za jeho
starostenství se konaly tři významné všesokolské slety - II. r. 1891,
III. r. 1985, a IV. r. 1901.
Podílel se podstatně i na dalších dvou
sletech, kdy již starostou nebyl, na V. r. 1907 a na VI. r. 1912; konal
odpovědnou funkci místopředsedy sletového výboru.
Velké úsilí věnoval prozíravému navazování styků sokolstva s cizi
nou, jejichž dalekosáhlý význam pro sokolstvo i národ se projevil blaho
dárně zejména za I. světové války.
Již r. 1889 se uskutečnil první
zájezd sokolstva za hranice Kakouska, do Paříže,- kde se v rámci svetové
výstavy konaly mezinárodní tělocvičné závody, na něž COS přihlásila
3 družstva.
Těsně před odjezdem však hrozilo nebezpečí, ze se zájezd
neuskuteční, nebot rakouská vláda jej náhle zakázala pod dojmem velikého
nadšení jež výprava vyvolala v českých vlasteneckých kruzích. Nepomohla
ani osobní cesta dr. Podlipného do Vídně, kde osobne intervenoval u
rakouské vlády.
Obrovské vzrušení v české veřejnosti i u rakouských
úřadů vyvolala pak hrdá odpověá starosty COS dr. Jana Podlipného místodržiteli hraběti Taafeovi: 'Excellence, my pojedeme přece!'
Výprava
odjela v občanském šatě, bez praporu, úcastníci se do sokolských krojfi
převlékli až za hranicemi.
V Paříži byla výprava středem pozornosti
francouzské veřejnosti a tisku, v průvodu nesla místo praporu na vysoké
žerdi kytici, kterou jí věnoval tehdejší president francouzské republiky
Carnot a družstva dosáhla v závodech tří prvních cen.
Ohlas výpravy
byl tak veliký, zejména v zahraničí, že po jejím návratu rakouská vláda
od zákroku proti účastníkům upustila.
Za starostenství bratra dr. Podlipného se konaly další zájezdy
do Nancy, Lyonu, Perigeux, Arrasu a do slovanských zemí.
Pri zájezdech
na Moravu a do Slezska, dr. Podlipný, vynikající recník, svými nadšenými
projevy se zasloužil o rozšíření sokolství v mnoha moravských a slez
ských městech.

Dr. Jan Podlipný zemřel dne 19. března 1914.
Sokolstvo mu uspořá
dalo slavný pohřeb, který byl vypraven ze Staroměstské radnice; smuteč
ního průvodu se účastnilo přes 4,000 Sokolů z českých zemí a Kakouska,
zástupci Sokola srbského a slovinského a Unie francouzských gymnastů.
Za sokolstvo se s ním na Olšanech rozloučil jeho spolupracovník a
nástupce, starosta COS dr. J. Scheiner, na tryzně, jež se konala po
pohřbu v tělocvičně Sokola Pražského, bratr Antonín Kalina.
Jedna
z největších sokolských žup na věčnou jeho pamet prijala cestne a hrdé
jméno - "Sokolská župa Středočeská Dr. Jana Podlipného".
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Představujeme

vám tímto číslem návrh pro nové uspořádání Cvičitelské hlídky. Vy
cházíme z toho názoru, že Cvičitelská hlídka má být co nejúčelnější, zá
roveň však má být i soustavná, pokud možno co nejpravidelnější , moderní.

Na první pohled je to jiná úprava, která má být hlavně praktickým příno
sem pro ty, kteří s ní budou pracovat - pro cvičitele. Cvičitelská hlídka
je rozdělena na tři části: 1. část teoretickou, 2. část praktickou a 3.
část organizační.
Je zde i jiná změna účelné úpravy. Vnitřní dvoulist časopisu je možné vy
jmout a jednotlivá pokračování vázat v samostatný sešitek. Zvláštní čís
lování stránek usnadňuje zařazení jednotlivých dvoulistů. Tím získají
cvičitelé, kteří si časopis jinak archívují, bez porušení časopisu prak
tickou brožúrku - příručku sokolské Základní tělesné výchovy.
Pro naše odborné vyjadřování v tělocvičně je důležitá terminologie sokol
ská. Tyršovo názvosloví znají už jen ti nejstarší cvičitelé, kteří byli
odchováni školami ČOS v Tyršově domě v Praze. Takových cvičitelů už však
máme jen poskrovnu. Budeme se snažit, alespoň zčásti tuto mezeru vyplnit
tak, že ve spolupráci s našimi odbomíky^cvičiteli zde budeme uvádět pou
ze popis cvičení v naší sokolské "mateřštině".

Změna nastává také v tom, že náčelnictvo mužů i žen Ústředí má v úrryslu
ulehčit (alespoň poněkud) přípravnou práci redaktorovi tohoto časopisu,
tím, že náplň pro Cvičitelskou hlídku bude dostávat už připravenou. Proto
zasílejte své náměty, dotazy i návrhy přímo na adresu náčelnice Ústředí,
sestře Dagmar Bergové do Švýcarska.
Samozřejmě zde budeme během příprav na slet uveřejňovat i sletové pokyny
náčelnictva mužů i žen Ústředí, a to nejen pro cvičitele, nýbrž pro veš
keré členstvo. Zabráníme tak mnohým domluvám i nejasnostem, koneckonců i
ten cvičitel nůže na něco zapomenout a slet je přece podnikem nás všech.
Tyto pckyny v brožůrce budou navíc mít i význam dokumentární a tím se
cvičitelé stále budou ke všem třem částem příručky vracet. Především cvi
čitelé mladší, kteří ještě nemají tolik praktických zkušeností, budou bě
hem příprav příštích sletů srovnávat slety minulé. Budou ták zavčas rea
govat, aby to i ono nebylo zapomenuto. To patří k odborné (organizační)
výchově budoucího cvičitelstva v Sokole.
Aby práce i účel Cvičitelské hlídky byl úspěšný, očekáváme, že i vy cvi
čitelé a čtenáři přispějete svou trochou "do mlýna". Především nám už
dnes pište své dojity, byt nelibé. Z jednot i žup. Nejsme vševědoucí, ne
známe při našem téměř celosvětovém rozptýlení podrobné podmínky, za ja
kých např. ve vaší jednotě pracujete. A pak, nechceme zde položit základ
pro stat, která by zůstala pouze mrtvou literou a neplnila svůj účel.

Těšíne se na vaše názory a vítáme veškerou spolupráci při utváření naší
nové Cvičitelské hlídky.
Náčelnictvo.
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Marie Provazníková

Vítám obnovu tělocvičné hlídky na stránkách úředního
listu Ústredí čsl.
sokolstva v zahraničí.
Za nedostatku
cvicitelských skol i dobré sokolské literatury je to jediný
prostredek, který nám zbývá k odbornému vzdělávání našich
cvičitelských
sborfi.
Je
ho
nanejvýš
třeba.
Navazujeme
jím
na
tradice
Sokolského
věstníku
z
doby
před
vydáním
prvních odborných časopisfi Cvičitel a Cvičitelka a prvních
ročníků Sokola v zahraničí.

Hlavním úkolem v nasí době je ovšem poskytnout sou
časným pomahatelfim a cvičitelfim, základní poučení o tělocvi
ku vôbec a o sokolském tělocviku zvlášt.
Ale její uveřej
ňování v úředním liste otvírá mnohé možnosti,
které při
dobrém vedení mohou vydatně přispět k oživení a zlepšení
tělesné výchovy v našich jednotách:

1)

Budit v členstvu i v činovnících vědomí, že TĚLO
CVIK
JE
HLAVNÍM
A
NEJD0LEŽITĚJS1M
PROSTŘEDKEM
ZÁKLADNÍ SOKOLSKÉ ČINNOSTI, T.J. VÍCHOVY ČLOVĚKA.

2)

Siř it vedomí, ze telocvik môže sokolsky pflsobit
jen
pod
dobrým
sokolským vedením a že tedy je
k
jeho
uskutečnění
třeba
nejen
odborných
zna
lostí, ale také dokonalé znalosti sokolské myšlen
ky i víry a lásky k ní.

3)

Otevřením součinnosti
mezi čtenáři .

4)

Otevřít pole pro diskusi zdravým vývojem a modou
v činnosti tak zodpovedné jako je výchova člově
ka nebo o tom,
v cem se liší sokolská tělesná
výchova od sportu, rekreace a od šarlatánství .

Přeji naší
nejen Sokolstva
myšlenky vfibec.

objevovat

zájemce

a

talenty

tělocvičné hlídce plný úspěch k prospěchu
v zahraničí, ale dalšího rozkvětu sokolské

Nazdar.

4ti. 'T&VZtyM lcyd>
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O vedení všeobecně
Vést - být vůdcem (vedoucím, cvičitelem), odpovídat za vedení a zodpoví
dat se, je jedno a totéž. Tato zásada platí i tam, kde není přesnějšího
vztahu mezí vedoucím a vedeným, kde je společný pouze úkol.

Tím spíše to platí v Sokole, kde cbsah pravomoci vůdčí je určován nejen
úkolem, ale i vnitřním pcměrem vedoucího a vedeného - bratrstvím.

0 vedení cvičení prostných
Cvičení prostná jsou úkony, které v Tyršově soustavě zařazujeme do I. od
boru (společně s cvičeními pořadovými). Někde jsou cvičení prostná též
nazývána gymnastikou, rytmikou apod. V Sokole takových označení neužívá
me. Označení "cvičení prostná" užíváme vždy tam, kde cvičenec koná pohyby
pouze svým tělem nebo jen jeho částmi, bez náčiní (předmětů), bez nářadí
(překážek), bez pctroci nebo odporu jiného cvičence.

Pro srovnání, pod názvem "prostý tělocvik" rozumíme několik cvičebních
odvětví, které se v Tyršově soustavě vyskytují v několika odborech (lehká
atletika). V I. odboru jsou to běhy, v II. odboru skcky, hody a vrhy.
Hlavním úkolem cvičební hodiny je procvičit důkladně celé tělo a navykat
cvičence krásným pohybům, přesně ovládaným jeho vůlí.

Abychom dcbře využili času vyměřeného cvičení, provádíme cvičení prostná
společně se všemi cvičenci.
Cvičení prostná musí být živá, rušná. Nemaříne čas zbytečnými výklady,
stručně a hlasitě pojmenujeme cvičení, jednou nebo dvakrát je vzorně uká
žeme a hned cvičíme. S počátku cvičí cvičitel s ostatními, aby pomohl je
jich paměti, po chvíli však přestane a pozoruje cvičence, konají-li cvi
čení správně. Proto musí stát čelem ke cvičencům tak, aby viděl na všech
ny a všichni na něho. Aby cvičence nemýlil, ukazuje cvičení vždy na opač
nou stranu, jako v zrcadle. Chyby opravuje při cvičení, bez přerušení.
Jen když se některá chyba obecně opakuje a upozornění mezi cvičením nepo
máhá, zastavíme cvičení, ukážeme znovu správně a ihned pokračujeme. Chyb
ného nebo nedbalého cvičení nestrpíme, protože maří účin pohybů a vede
cvičence, zejména mládež, k ledabylosti.

Počítáme hlasitě, určitě a tak, abychom počítáním naznačili rytmus a způ
sob provedení (rázně, vláčně, úsečně apod.). Rytmus udáváme nejen počítá
ním, můžeme je provádět i tleskáním, pískáním na píštalku nebo údery na
bicí nástroj (např. bubínek, tartburínu, kastaněty). Reprodukovaná hudba
není vhodná, kvůli různým nutným změnám tempa (pochod, poklus, apod.).
Cvičení prostná cvičíma v krátkých (pravidelně 2 - 8dobých) a jednodu
chých sestavách. Každou sestavu dáme cvičencům několikráte zopakovat. Je
li soustava nesouměmá, cvičíme vždy střídavě jednou vlevo a jednou vpra
vo. Počet opakování se nedá obecně určit. Řídí se namáhavostí sestavy a
vyspělostí a věkem cvičenců.

Necvičíme nikdy až do úplného vyčerpání sil. Mohlo by to mít za následek
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poškození orgánu pro zdraví nejdůležitější - srdce. Dbejme rady lékaře
doporučí-li někcmu, aby nekonal příliš namáhavé cvičení.
Tenisky s pevnou podrážkou v tělocvičně nestrpíme, nebot zabraňují, aby
si chodidlo, jako část těla, také zacvičilo. Měkké cvičky, součást přede
psaného sokolského cvičebního úboru všech věkových složek, jsou pro pro
vedení některých cviků nezbytné. Tenisky užíváme především při cvičební
hodině na cvičišti nebo v přírodě, nikoli tedy v tělocvičně. Jinak na
hladké podlaze tělocvičny neodstraníme ztuhlost chodidel, neodstraníme
zcela únavu, protože neprokrvíme řádně celý organizmus a naopak podporu
jeme tvoření křečových žil.

Pamatujme, že tělesné cvičení samo není účelem, je jen jedním prostřed
kem, sice jedním z nejdůležitějších, ale přece jen prostředkem k cíli,
kterým je zdraví.

Dnes předkládáme cvičitelům výběr sestav cvičení prostných, kterých uži
jeme v úvodní části rozcvičky, kterou též nazýváme: přípravná část cvi
čební hodiny. Dále uvádíme též příklady dechových cvičení. Uvedené pří
klady mohou být přímo návodem, spíše však jsou to příklady cvičebních se
stav.
Cvičitel si při přípravě této části cvičební hodiny vybere zásobu sestav
pro dobu asi 5 - 8mi minut. Poté následuje druhá část rozcvičky - prů
pravná část cvičební hodiny (kondiční). První část rozcvičky provádíme za
neustálého pohybu cvičenců v pochodu, chůzi, poklusu nebo běhu po obvodu
tělocvičny či kružnice uprostřed tělocvičny (cvičiště). Cvičitel se pohy
buje uvnitř, v prozisměru cvičenců. Dbáme na to, aby cvičenci irezi sebou
udržovali dostatečné rozstupy.

Poznámka: sestavy označené (§), jsou cvičení nápravné a nutně je zařa
zujeme do každé cvičební hodiny. Výkon, který se v popisu nachází po (;),
konáme až po dostatečném opakování sestavy, jako přechod k příští sestavě.

4/4

takt

(počítáme na čtyři doby):

pochod po kružnici (po obvodu tělocvičny, cvičiště)
připojit pohyby paží na lichou dobu (levá): předpažit, vzpažit,
upažit nazad, zapažit

chůze ve výponu - vzpažit, při každém kroku se vytáhnout do výše
a napnout stejnostrannou paži

§

pochod v uvolněném předklonu - paže vplně spustit k zemi

vzpřímený pochod - volné pohyby paží
§

pochod po patách - upažit

§

pochod přísunný, špička prohnutého chodidla se sune vpřed po zemi

§

připojit ohýbání výponmo

§

pochod o vnitřní straně chodidla

2

8 4

§

pochod o vnější straně chodidla

chůze v dřepu - ruce v bek

totéž výponmo;

vztyk

poklus s protřepáním nohou - uvolnit trup;
písknutí) celý cibrat

na znamení (např. za

pochod vzad (velíme: Zpátky - v chod), na lichou dobu opět levá

zvětšovat kroky a pchyby paží
poklus vzad - pokrčit zapažmo;

na znamení (bez obratu)

poklus vpřed

připojit vysoké zvedání kolen
§

chůze se špičkami dovnitř - volné pchyby paží

§

chůze se špičkami co nejvíce zevnitř
pochod v podřepu - předklon - ruce uchopí kotníky vně;

vztyk

chůze ve vzporu schyLmo, různostranně (nohy jsou napnuty);

vzpřim

§

pochod - skrčit upažmo, ruce v týl, na 3. dobu zanožit - mírný
záklon, na 4. dobu hmit zánožmo a záklonmo; klek

§

chůze ve vzporu klečmo, různostranně (levá paže a pravá ncha
součastně vpřed), napínat se co nejvíce kupředu; vztyk - vzpřim

§

pochod, na 3. dobu skrčit prednožmo, rukama přitáhnout koleno
k trupu, na 4. dobu výdrž

výpad levou vpřed - levá zapažit a pravá švihem napřed vpažit,
na 2. dobu hmit ve výpadu a pažemi hmit nazad, celé opačně
1.
2.
-4.
3.

výpad levou vpřed - vzpažit
levou vztyk a pravá zanožit - upažit
zvolna, vysekým unožením přednožit - předpažit,

celé opačně

poklus s uvolněním končetin i trupu
poklus se skrčováním prednožmo - skrčit zapažmo
cval přeměnný (dvakrát: skok levou vpřed a přísun pravé, dvakrát:
celé opačně) - ruce v bok; půldbrat čelem do kruhu
cval stranou;

celý obrat (čelem z kruhu)

cval opačnou stranou (stejným směrem).
Poklusem zrušit kružnici v čelný útvar s volnými rozstupy, čelem k cvičiteli. Není nutné udržovat vyřízení a zákryty, důležité je, aby všichni
dobře viděli cvičitele a přitom aby každý měl dost volného místa.

Cvičení dechová

Přechodem k průpravné části cvičební hodiny konáme za účelem uklidnění
cvičení dechová. Uvádíme některé méně známé příklady.
Pozor 1

Dechová cvičení se zadržováním dechu u mládeže neprovádíme!
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3

Stoj rozkročný - ruce v bok
1.-2.
3.-4.

zvolna, záklon hlavy a vdech nosem
zvolna, vzpřim hlavy a výdech ústy (hučivě).

Vzpor klečmo

1.-2.
3.-4.

zvolna, prohnout trup vysazeně, záklon hlavy a vdech nosem
zvolna, sed na paty (ruce zůstávají na zemi) - schýlit trup
podsazené, předklon hlavy a výdech ústy.

Leh na zádech - upažit

1.-2.
3.-4.
5.-6.
7.-8.

zvolna, vdech ústy
zadržení dechu
zvolna, výdech (syčením)
zadržení dechu.

Upozorníme cvičence na to, že výdech je nejdůležitější složkou při decho
vém cvičení, proto jen maximální výdech je správný a účinný pro okysličo
vání krve, pro krevní cběh.
V příští tělocvičné části Cvičitelské hlídky budeme pokračovat ve cvičení
prostných v průpravné části cvičební hodiny.

P_0_K_Y_N_Y____A____ SDĚLENÍ

Sletové cvičení - soutěž

Náčelnictvo mužů i žen Ústředí vypsalo v listopadu 1983 soutěž pro cviče
ní na slet v Curychu — 1986. Termín pro odevzdání návrhů byl stanoven na
30. června t.r., aby návrhy mohly být včas vyhodnoceny a předloženy ke
schválení cvičitelským sborům Ústředí.
Doposud přišly následující návrhy: cvičení prostná - společná pro muže i
ženy, cvičení s náčiním - společná pro dorostence s krátkými tyčemi a pro
dorostenky s šátky, cvičení s kuželi - ženy. Tyto návrhy jsou od sestry
Dagmar Fialové z USA, autorky cvičení V. - jubilejního sletu ve Vídni.
Dále přišlo cvičení mužů od bratra Dušana Berga ze Švýcarska.
Doposud však ještě chybí: cvičení žactva a lidové tance (v krojích).

Času už tedy není nazmar. Kdo si však troufá, bude podpořen, výpomoc náčelnictva mužů i žen Ústředí je mu přislíbena. Zkušeným sestrám a bratrům
nejsou kladeny meze v představách a tvořivosti, avšak rádi bychcm uvítali
i první skladby mladých cvičitelů. S chutí do toho, držíme palce!
S dotazy a návrhy (i neúplnými nebo rozpačitými) se s důvěrou obracejte
příno na náčelnici Ústředí, s adresou:
Dagmar Bergová
Winkelmatt 813

CH-5726 Unterkulm
Switzerland
Dnešní Cvičitelskou hlídku připravili: D. Bergová a D. Berg ml.

4
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T

YRŠ
HOVOŘÍ

k

dnešku

Často čteme, a posloucháme (ivcihy a šieci o
vývoji Lidstva, o p/ioLíému nčuiodu., o demokra
cii, o víjznámu. p/iáce, o důležitosti a smyslu
tělesné výchovy, o postavení a poslání našeho
ntuioda v Lviope. i o poslání Aok.oLi.Lva v násiocLe.

Položili jsme otázky z těchto odoiA odJLo/iníku nad jiné povolanému: dsi. Miroslavu ly/isovi, p/io-fLesonu Haklovy urU.veM.ólty a docentu vy
sokého učení technického, J.ako apihovatěl, ■JLLlosofi, ksíitik umení výtvarných, poslanec a řeč
ník, novinási a /ledakto/i, p/iacovník v mnoha or
ganizacích, nficelník Sokola, tvEuice českého te
locviku a pnůkopník moderní, vedecky "/tešené, tě
lesné výchovy niel příležitost proniknouti náš
národní život a promyslili jeho proLlémy.
Na
svých cestách jtzní a západní. Lvropou srovná
val. nás národ s druhými, což. činil také. pečli
vým studiem jejich literatu/L.
P/iinäsíme jeho odpovedí; hAuAoké., jasné,
ukazující pevnou a jistou cesta, treta snad
p/10 mnohé. nelí&ívou a nepohodlnou.

Čeho potrebuje spolek především, aby plnil svoje poslání?
Tyrš:
"Jednotu, přiměřenost, volnost a řád musíme uznat za nutné
podmínky zdárné organizace spolkové.
Bez pravého ducha spolkového
ani spolky sebecetnejsí nic nedokáží;
duchem všude i hmotné úspěchy
jsou podmíněny a jej tedy především nutno pěstovat a zachovat."

Ale je treba mnoho idealismu a obětí od těch, kteří spolek
Jak je to s těmi 'nepraktickými idealisty', jak bývají nazýváni?

vedou.

Tyrš:
"Nepraktickými idealisty byli všichni, kdož k svému přesvěd
čení v dobách těžkých věrně a mužně stáli, kdož celek nad osobnost
stavěli, kdož za blaho lidstva, za volnost ducha, za nezávislost svého
národa bojovali, trpěli a umírali.
Ale snad uzná i naše doba ještě,
ze tito nepraktičtí idealisté přece jenom větší lidé jsou a byli než
mnohý praktikus, jenz žaludek a kapsu každodenně svědomitě plní, ale
o všeobecné zájmy, o život národa v ničem se nestará."

Kozhoduje o významu a účinnosti spolku velký počet členil?
Tyrš: "Pro jednoty telocvicné zvláště není nic záhubnějšího než
ustavičné přihlížení k poctu členil bez ohledu na jejich jakost.
Není
to mozne bez ustavičného povolování kázně, bez znenáhlého opouštění
základů mravních, na nichž se zakládá hodnota a trvalost spolkových
poměrů."
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Jakých členů potrebuje sokolstvo?
Tyrš:
"Známe jen dva řádné druhy členfi: jedny, jež vábí bohatýr
ské cvičení tělesné, druhé, kteří, uznávajíce důležitost věci, hmotně
a mravně ji podporovat se zavazují.
Mezi nimi nebudiz řevnivosti žád
né.
Vše ostatní vsak je bejlí, jez slusí spis vymýtit nez přilákat."

Proč nestačí, aby v Sokole byla jen část národa, proč tam má být národ
celý?
Tyrš:
"Nemožno a netřeba, aby byl každý členem spolku pěveckého,
průmyslového nebo vědeckého.
Vec sokolská vsak, jak se obrací ke vsem
stavům a vrstvám, znamená tolik co tělesné i mravní vychování a šlech
tění všeho národa českoslovanského, odchování jeho k síle, ušlechti
losti a brannosti zvýšené, a musí hledět, aby se nakonec všechen lid
octl v jeho okruhu. Naše snaha po rozvoji se nemůže pokládat za dovrše
nou, dokud se kazdy Cech téz sokolem nestane.
Co Cech — to Sokol!"

Nestačí Sokolu sympatie a zájem národa nebo formální členství bez pod
stoupení sokolské výchovy?

Tyrš:
"Zde nemůže velká část zůstat pouhým obecenstvem.
My ne
jsme jen k tomu, aby se jiní na nás dívali a našim snahám přizvukovali;
časem musí veškeré obecenstvo vstoupit na závodiště a po jistá léta
Nebot cizí síla a cizí cvik nikomu nepomáhá.
Zdatnej
se na něm tužit.
ší úsilí malé části nemůže změnit povšechný výsledek obecného snažení
a bojováni, a zlomek, který by napořád zůstal zlomkem, neměl by nikte
rak rozhodnou cenu pro život národní."
Jaký je poměr sokolstva k politickým stranám?

Tyrš:
"Ač sobě nejrozhodněji přejeme a přáti musíme, aby skutečné
strany politické u nás povstaly i aby tyto strany zásady, nikoli vsak
osobní svoje sváry na kolbišti verejnosti přímo a s otevřeným hledím
proti sobě stavěly, přece jen bychom se vzdy co nejrozhodněji museli
vysloviti proti tomu, aby se sokolské jednoty přidaly k té nebo oné
straně a tím od sebe odpuzovaly stranu druhou.
Naše vec není pro stra
ny, nýbrž pro národ veškerý, nepodléhá změně jako názory politické
a náboženské a stojí v tom smyslu povznesena nad spory dočasnými."
A jaký je poměr sokolstva k církvím?
Tyrš:
"Podobnou zdrženlivost máme za jedine přiměřenou i ve vecech konfesionálních a ve všech otázkách podobných.
I ačkoli tedy
za právo, ba za povinnost každého jednotlivce pokládáme, aby přistoupil
ke straně radikální nebo konservativní, aby se bezvýjimečně hlásil
ke katolicismu nebo k protestantismu, nebo, nesrovná-li se to ani ono
s jeho plným presvedčením, aby ze všeho svazku církevního poctivě vy
stoupil, přece jen nemyslíme, aby spolky nase v tom nebo onom směru
jakkoli demonstrovaly."
( Pokračováni )
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ZE SOKOLSKÉHO SVĚTA

ŽUPA AUSTRALSKÁ

V. Novák a vedoucí oddílu ktasojízdy bratr R. Hosák.
Sokolský
Národní d9m a skutečnost, že byl
vybudován obětavou svépomocí clenfi Sokola, byl předmětem mnoha
velmi pochvalných výroků televisních reportérů a prostřednictvím
televisního vysílání byla široká
australská veřejnost informována
jak o Sokole, tak o činnosti csl.
krajanů a exulantů. Byl to velmi
úspěsný podnik po stránce sportov
ní i propagační.

Melbourne

AUTOBUSOVÍ ZÁJEZD uspořádaný
jednotou dne 1. února do populár
ního Commercial Clubu v Albury
byl velmi úspěšný;
zúčastnilo
se jej celkem 46 osob.
ODDÍL STOLNÍHO TENISU zahájil
činnost a připravuje turnaj o
pohár věnovaný zupou Australskou.
Vedoucím oddílu je bratr Luboš
čapek.

^JAROSLAV
KAFKA,
dlouholetý
obetavý národní a sokolský pracov
ník, zemřel 19. února 1984 ve
věku 84 let.

SPORTOVNÍ STŘEDISKO NARABEEN
na jezeře Narabeen Lake, jez je
považováno za nejlepsí v celé
Austrálii, bylo cílem společného
výletu 62 příslušníků jednoty
ve dnech 17. - 19. února. Výlet
organizoval a řídil náčelník jed
noty bratr 0. Mařík a účastníci
byli jeho průbehem nadšeni.

TROJICE VĚRNÝCH SOKOLU, dlou
holetých členů jednoty Sydney,
opustila koncem minulého roku
navždy sokolské řady:

Sokolský List
Sydney

Josef MATĚJŮ zemřel 14. prosin
ce ve věku 79 let. Působil velmi
úspesne na mnoha vedoucích místech
u firmy Bata ve Zlíně, v Indii
a v Singapuru, po nástupu do pense
se usadil natrvalo v Austrálii
a byl vzorným členem Sokola.

KOLOVÁ je novým sportem v Au
strálii a velkou zásluhu na jeho
rozšíření má sokolská jednota
Sydney. Dne 12. dubna bylo uspo
řádáno první australské mistrovst
ví v kolové; dějištěm byla soko
lovna.
Čestným hostem na mist
rovství byl tajemník cyklistické
federace státu New South Wales
a záběry z mistrovství byly vysí
lány v rámci sportovního pořadu
australského televisního vysílání.
Hlavní zásluhu na velkém úspěchu
mistrovství, které bylo současně
zdárnou propagací Sokola, mají
vedoucí oddílu kolové bratr V.

František
MARTINU,
nesmírně
oblíbený člen jednoty,
zemřel
20. prosince ve věku 71 let.
'Franci', jak se mu říkalo, se
narodil ve Vídeňském Novém Městě
v Rakousku, působil na Slovensku,
za II. světové války byl činný
v podzemním hnutí odporu proti
nacistům, v r. 1949 odešel s rodi
nou z vlasti, emigroval do Austrá
lie. Od založení Sokola v Sydney
v ní činně s celou svou rodinou
působil a vykonal velikou práci
při budování sokolovny.
Vynikal
rozšafností, klidem a houževnatou
pracovitostí.
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Karel SUDEK, významný krajan
pracovník,
velký
vlastenec
ský
a věrný vyznavač Tyršovy sokol
ské myšlenky, zemřel náhle kon
cem minulého roku,
ve veku 60
let.
Pocházel z Olomouce,
kde
se 2. května 1923 narodil a vystu
doval práva.
Odešel pak do Turčanského
sv.
Martina
k výkonu
advokátní praxe a tamtéž zahájil
svou sokolskou činnost.
Po úno
ru 1948 odešel z vlasti a emigro
val
do
Austrálie.
Musel
zde
znovu vystudovati práva a stal
se
společníkem
firmy
Michael,
Grinston.
Byl spoluzakladatelem
Sokola Sydney, pfisobil jako práv
ní
poradce
jednoty a vypomohl
všude, kde bylo zapotřebí.
Byl
to dobrý clovek, který bude trva
le postrádán.
- S.V. -

bratr Ing. Vladislav Zajíc, který
připomněl, že před 70 lety vypu
kla I. světová valka, v níž se
Sokol významně podílel na vytvoře
ni Csl. republiky - poskytnutím
první peněžní podpory T.G. Masary
kovi
na
zahájení
zahraničního
odboje,
vytvořením
csl.legií,
a v prvním období po válce, zaji
štěním
pořádku
v
Republice
a
její obranou při vpádu maáarských
komunistů na Slovensko.

Organizaci
závodů
řídil
zkušeně
starosta jednoty Ottawa
bratr Karel Pinke se svými spolu
pracovníky,
vyhlášení
výsledků
a ukončení závodů provedli župní
náčelník
bratr
Jiří
Koristka,
župní místonáčelnice sestra Jana
člavašová,
oba • z
Montrealu,
a
starosta Ústředí bratr J. Waldauf
z Toronta.

Přehled nejlepších výsledků:
ŽUPA KANADSKÁ

SLALOM
KÁŇATA
dívky:
S.
Ottawa, 1:44,30 vteř.

Župní zimní hry

Letošní
Sokolské
zimní
hry
župy Kanadské se konaly v nedeli
26. února, opět v lyžařském stre
disku
'Camp
Fortune'
v
pohorí
Gatineau
v
blízkosti
hlavního
města
Kanady,
Ottawy.
Počasí
bylo
přímo
ideální
a
jednota
Ottawa, jež byla pověřena organi
zací her, se zhostila úkolu po
všech stránkách vzorne.

Letošního, 15. ročníku her,
se zúčastnilo celkem 102 závod
níků všech
složek 42 mužů,
17 žen, 13 dorostenců, 4 dorosten
ky, 15 žáků, 11 žákyň.
Nejpočet
něji
byla
zastoupena
'domácí'
jednota Ottawa s 55 závodníky,
Sokol
Montreal
zastupovalo
30
závodníků, Sokol Toronto 17.
Závody

zahájil

župní

starosta

Složilová,

MLADŠÍ ŽÁCI
(8-11
let):
Krištofič,
22,49
vt.,

Kouba,
23,77 vt.,
fllrst, 26,25 vt. Ottawa.

1. M.
2.
L.
3.
D.
Kurvšichni Sokol

MLADŠÍ
ŽÁKYNĚ
(8-11
let):
1.
E. Ciperová,
26,36 vt.,
2. M.
Vlčková, 32,04 vt. - obě Ottawa.

STARŠÍ ŽÁCI (11-14 let):
1. M.
Galler, 20,54 vt.,
2. M. Mokrý,
21,44 vt.,
3. D. Galler, 22,25
- všichni Ottawa.
STARŠÍ
ŽÁKYNĚ
(11-14
let):
1.
T.
Olivová,
Ottawa,
20,57
2. N. Shoonerová, Montreal, 21,45.
vt.,
3.
W.
Ciperová,
Ottawa,
21,55 vteř.

MLADŠÍ
DOROSTENCI
(14-16
let):
1. J. Dubravčík, Montreal, 35,45
vt.,
2. M. Hynie, Ottawa, 36:55
vteřin.

80

Najmladší a ne.jyiychle.jsi
Pítitetý Adam. Kocusi z ľlorvOiealu (nahoře)
&.yl nejmladším íčastníkem letošních zimních
hen. župy Hanadski.,

Nej/iychlejším závodníkem her Hyl
HrcLLLčka (dole), 1-cLeA.ý za&ěht trat
dlouhou v čase 35:24 minut.

,
..
.
Cavody
/ujcLuL
rrustoRudolf, starosta župy a star.o10 km sta
Sokola
Ottawa,
traLr Horel Pin/ce.

MLADŠÍ
DOROSTENKY
(14-16
let):
1.
A.
Glavašová,
Montreal, 44,25 vteř.

STARŠÍ
DOROSTENCI.
(14-18
let): 1. P. Svoboda, Montr.
34,10 vt.,
2. M. Sypták,
Toronto, 35,40, 3. P. Havlín, Montr., 35,97.
STARŠÍ
DOROSTENKY
(16-18
let): 1. M. Čiperová, Ott.,
37,35 vt.,
2. P. Kocurová,
Montreal, 38,23 vteř.
MUŽI (18-30 let):
1. P.
Sypták,
Toronto,
34,95,
2. T. Oliva, Ottawa, 35,88
3.
S.
Kořistka, Montreal,
36,39 vteřin.
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ZENY (18-30 let):
l. M. Holá,
41,10
vt.,
2.
L.
Zástěrová,
44,50 vt., 3. I. Vlčková, 49,40
vteř. - všechny Ottawa.
MUŽI (30-40 let): 1. P. Vidlák,
Toronto, 35,60 vt.,
2. L. Culen,
36,01 vt.,
3. J.
Kříž,
36,16
vteř. - oba Ottawa.
ZENY (30-40 let): 1. Z. Mokrá,
Ottawa, 39,30 vt.,
2. S. Heřmán
ková, Toronto,
40,82 vt.,
3.H.
Složilová, Ottawa, 44,10 vt.

MUŽI (40-50 let): 1. P. Kundštát,
30,17 vt.,
2. P. Geřábek, 33,80
vt., - oba Ottawa, 3. I. Sypták,
Toronto, 38,37 vteř.
ŽENY (40-50 let): 1. J. Glavašová, Montreal, 48,65 vteř.

MUŽI (50-60 let): 1. P. Dubravčik, 34,68 vt.,
2. J. Svoboda,
34,85 vt.- oba Montreal, 3. I.
Hynie, Ottawa, 43,70 vt.
ŽENY (50-60 let): 1.
Ottawa, 54,45 vteř.

E.

Smrčková,

MUŽI (nad 60 let): 1. H. Bundálek,
42,75 vt.,
2. V.
Zajíc,
49,30 vtv
3. N. Každan, 59,50
vteř. - všichni Montreal.
BĚH

KÁŇATA - hoši:
1.
Ottawa, 22:44 min.,
Montreal, 39:09 min.
KÁŇATA - dívky: 1.
Ottawa, 32:57 min.

D.
Smetana,
2. A. Kocur,

S.

Složilová,

MLADŠÍ ŽÁCI: 1. M. Peniak, 18:47
min., 2. T. Smetana, 20:19 min.,
3. I. Peniak, 26:47 min. - všich
ni Ottawa.
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ: l. M. Shoonerová,
Montreal, 18:54 min., 2. L. Holanová, Ottawa, 18:55 min.
STARŠÍ ŽÁKYNĚ:
1. V. Holanová,
15:50
min.,
2.
T.
Geřábková,
16:27 min., 3. T. Olivová, 16:45
min. - všechny Ottawa.

MLADŠÍ DOROSTENCI:
1. M. Hynie,
Ottawa, 27:08 min.,
2. J. Dubravčík, Montreal, 38:06 min.
STARŠÍ DOROSTENCI:
1. M. Haulena,
18:45 min.,
2.' Š. Oliva^ 23:35
min. - oba Ottawa, 3. P. Křivánek,
Montreal, 25:16.

STARŠÍ DOROSTENKY:
1. H. Dobrovol
ná, Montreal, 33:52 min

MUŽI (18-30 let):
1. T. Oliva,
Ottawa, 46:38 min.,
2. S. Kořistka, Montreal, 47:36 min.
3. Z.
Hora, Toronto, 50:23 min.
ŽENY
(18-30 let):
Ottawa, 28:36 min.

1.

M.

Holá,

MUŽI (30-40 let):
1. R. Hrdlička,
Ottawa, 35:24 min.,
2. M. Balcar.
46:19 min.,
3. P. Balcar, 46:25
min. - oba Montreal
ŽENY (30-40 let):
1. H. Složilo
vá, 26:48 min.,
2. D. Holanová,
28:16 min. - obě Ottawa,
3. A.
Havlová, Montreal, 31:27 min
MUŽI (40-50 let):
1. P. Slowiak,
40:02 min.,
2. I. Vícha, 53:28
min. - oba Ottawa,
3. B. Glavas,
Montreal, 67:26 min
ZENY (40-50 let):
1. E. Kustra,
Ottawa, 27:33 min.,
2. M. Syptáková, Toronto, 45:03 min.
MUŽI (50-60 let):
1. P. Kustra,
23:45 min.,
2. V. Holan, 25:14
min. - oba Ottawa,
3. P. Dubravčík, Montreal, 27:13 min.
ZENY (50-60 let):
l. E. Smrčková,
Ottawa, 33:25 min.,
2. Z. Hollerová, Toronto, 34:37 min.
ŽUPNÍ
PUTOVNÍ
CENY
získala
u mužských složek jednota Ottawa
se
120
body;
2.
Montreal,
118
bodfl,
3.
Toronto,
35
bodä.
U
ženských
složek
získala
pohár
rovněž
ottawská
jednota
se
180
body;
2. Montreal, 59 bodfl,
3.
Toronto, 21 bodfl.
- ž -
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Toronto

53. ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA jedno
ty se konala 12. února v společen
ské hale slovenského evangelické
ho luteránského kostela sv. Pav
la.
Jednání
zahájil
a
řídil
starosta
bratr
Jan
Trávníček.
Po
schválení
zápisu
o
minulé
valné hromadě následovaly zprávy
činovníků,
které
byly
obsazeny
v tištěné výroční zprávě, vydané
k valné hromadě.
V obsažné zprá
vě sestry nácelnice A. Janousové
byly
uvedeny
podniky
jichž
se
zúčastnili
cvičenci
a
cvičenky
jednoty: župní závody v nářaáovém telocviku, župní letní hry,
verejné cvicení jednoty v Masaryktownu, účast na sletech a verej
ných cvičeních amerického sokol
stva
v
Clevelandu,
Detroitu a
Pittsburghu,
výlety
na
stezku
"Bruče",
na
"Kasandovu"
pláž
a v parku "Centennial", kde bude
uspořádán župní slet.
Velmi
bohatou činnost vykázal ve své
zprávě
vzdělavatel
a
kronikár
br. St. Kubík, který uvedl m.j.
přehled zápisfl v kronice a pouká
zal na význam každoročně pořáda
né ideové školy pro nové členy.
- Pokladník br. L. Hykel vykázal
ve
své
zprávě
přebytek
příjmů
nad
vydáním
v
uplynulém
roce
ve výsi $ 590, předseda zábavního
výboru br. P. Vidlák uvedl pře
hled podniků v uplynulém roce.
Matrikářka
sestra
E.
Sabolová
hlásila celkový počet 228 přísluš
níků jednoty - 91 mužů, 74 žen,
1 dorostence,
4 dorostenky,
23
žáků, 33 žákyň. Obšírnou zprávu
podala
předsedkyně
sletového
výboru
sestra
D.
Trávníčkové
a všeobecnou zprávu o činnosti
jednoty podal starosta br.
Jan
Trávníček.
Po
zprávě
hospodářských
a
účetních dozorců a udělení absolu

toria
odstupujícímu
výboru
byl
na nové období zvolen nový výbor
jednoty,
který
tvorí
sestry
a
bratři:
Starosta
Radmila
JEŘÁBKOVÁ,
místostarostové
Jan
MATUŠKA
a
Mí ta LAPIN, náčelník Jan WALDAUF,
náčelnice Anna JAN0UŠ0VÁ, vzděla
vatel
Stanislav
KUBÍK.
Členové
výboru: Zdena H0LLER0VÁ (jednatel
ka),
Lubor
HYKEL
(pokladník),
Eva SABOLOVÁ (matrikářka), Pavel
VIDLÁK (předseda zábavního výbo
ru), Maria MIHALYAKOVÁ (zapisovatelka),
Svatka HEŘMÁNKOVÁ (zást.
pokladníka), Ivo SYPTÁK (praporečník),
Brigita
HYKLOVÁ
(výběrčí
příspěvků),
Bohuslav ČERMÁK,
Jim
HALE, Václav MENŠÍK, Karel PAVEL,
Jan TRÁVNÍČEK, Ivan VANĚK. Náhrad
níci: Dr.Jan JANKB, Václav JANOUŠ,
Zdeněk MIMRA, Drucilla TRÁVNÍČKOVÁ.
Hospodářští a účetní dozorci:
Nellie H0NIG0VÁ, Germaine SPENCEOVÁ, Otto STEHLÍK.
- v.h. -

ŽUPA ŠVÝCARSKA

Župní lyžařské závody

Letošní
závody
se
konaly
v
lyžařském
středisku
Skiclubu
v
Unteribergu
za
celkové
účasti
113 závodníků: 6 dětí, 28 žáků,
20 žákyň, 36 mužů a dorostenců,
23 žen a dorostenek.
Technickým
ředitelem závodů byl br. Jan Fuchs,
starosta jednoty Bohemia a témer
všechny jednoty vyslaly potřebné
pomocníky (brankové rozhodci atd.).
Počasí
bylo
celkem příznivé,
i
když ráno byly trate
zmrzle a
v poledne již příliš měkké, takže
se závod dokončil v hluboce vyje-
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tých žlabech kolem brankových
tyčí.
Závody skončily ve 14,30
hod. Rychlé vyhodnocení umožnilo
vyhlášení výsledkfi s předáním
pohárů a diplomů jiz v 16,00
hod.
Zdařilé
závody
ukončil
župní starosta bratr Ing. Rudolf
Veselý výzvou k hojné účasti
na sletových zimních hrách, jez
se budou konat v r. 1985 pravděpo
dobně v Rakousku.

Přehled výsledků:

DĚTI:
1. Mezerová,
2. Bartková, 3. Krejčí.
ŽÁKYNĚ (6-9 let): 1. Fuchsové,
2. Mezerová, 3. Malá.
ŽÁCI (6-9 let):
1. Kant, 2.
Steiner, 3. Fuchs.
ŽÁKYNĚ
starší:
1.
Čejková,
2. Staníková, 3. Snýdrová.
ŽÁCI starší: 1. Kout, 2. Snýdr,
3. Dvořáček.
DOROSTENCI a MUŽI (16-35 let):
1. Fuchs, 2. Kadorik, 3. Tichošlápek.
DOROSTENKY a ŽENY (16-35 let):
1. Hauftová,
2. Sládková, 3.
Eggerová.
MUŽI (36-50 ^let):
1. Staník,
2. Kout, 3. Křenek.
ŽENY (36-50 let): 1. Weinerová,
2. Staníková, 3. Fournichot.
MUŽI (nad 50 let): 1. Holub,
2. Hák, 3. Nový.

župa západoevropská

Mnichov
8. TYRSUV MEMORIÁL byl jednotou
opět uspořádán v Jachenau, v nedě
li. března.
Sněhu bylo tolik
a v tak krásné kvalitě, jako dosud
nikdy.
Také krásného slunečního
počasí, čaje a jiného občerstvení
bylo k spokojenosti všech. Bohužel
závodníků nebylo k spokojenosti
pořadatelů, menší počet byl vsak
vyvážen
zvýšenou
'bojovností'
závodníků všech věkových kategorií.
Putovní pohár v soutěži mužů získal
bratr Fort, oba poháry v soutěži
žen získala sestra Marxová, zvlášt
ní medaili 'pro nejmenší' získala
tříletá Laura Nejtková, na celé
trati mocně otcem i jinými mocně
povzbuzovaná.
Záverečná
beseda
s vyhlásením výsledků a předáním
pohárů a medailí se konala ve
společenské
místnosti
pensionu
Orterer. - Pořadatelé si zaslouzí
za vzornou organizaci dík a vetší
počet účastníků v příštím roce.
Výsledky:

DĚTI (2 km):
41:35 min.

1.

Laura Nejtková,

ŽÁCI (2 km): 1. M.Smejkal, 19:10
min., 2. R. Smejkal, 24:05 min.

Župní tábor mládeže

ŽENY (5 km): 1. R. Marxová, 23:08
min.,
2. A. Benešová ml., 26:41
min., 3. M. Tůmová, 27:05 min.
MUŽI (5 km): 1. M. Bříza, 29:05.

Tábor bude uspořádán od 8.
do 21. cervence v GrMchen, ve
Wallisu
(1620 m nad mořem).
Deti budou ubytovány v horské
chatě. V programu budou soutěže,
hry,
koupání,
zpěv.
Vedoucím
tábora bude bratr Dušan Berg.

MUŽI (10 km): 1. Ota Filip,
min.,
2. S. Bočan, 55:45
3. V. Beneš, 56:08 min.
MUŽI (15 km): 1. P. KrBbl,
min.,
2. V. Fořt, 49:18
3. M. Třaskalík, 60:20 min.

-Z.Ž.

50:10
min.,

48:31
min.,

- M.T. (Sokolík).
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