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RODINA?

Rudolf Fiala

Každý
z
nás si pod tímto pojmem
může představovat něco jiného.
To podle
toho, v jakém prostředí, v jakém rozvětvení
této organizace lidské společnosti, i v jakých
vztazích a osobních zážitcích jsme vyrůstali.

1. května 1904
zemřel český hudební skladatel Antonín
Dvořák, který byl spolu s B. Smetanou
zakladatelem české národní hudby.

Přirozený svazek, vzniklý pokrevním příbuzenstvím, má své zákonitosti,
jejich charakter můžeme částečně jen pasivně přijímat, vnímat, brát v úvahu
jako danou skutečnost.
Nemůžeme v podstatě na něm nic změnit.
Je dán
organizační strukturou společenství, ve kterém žijeme.

Je ale ještě druhá, snad podstatnější část charakterových znaků rodiny,
které můžeme utvářet, upevňovat, rušit, nebo měnit. A to tím, co do toho
to prostředí společenského soužití sami chceme nebo můžeme dát, vložit,
zasít, v očekávání, že něco nového, dokonalejšího, hezkého, z toho vznikne.
Dávat, dát, to je, co je v možnosti nás všech.
Dávat ochotně, z pouhé
snahy někomu udělat radost, někoho potěšit, povzbudit, nebo ve chvílích
ne právě radostných utěšit, nabídnout a skutečně podat pomocnou ruku.
Přijímat od druhých s vědomím, přesvědčením o upřímnosti dárců, bez otáz
ky "co asi ode mne chce?". To je také umění, kterému se my všichni musí
me stále učit, v něm zdokonalovat.
To všechno a ještě mnohé, co v této úvaze uvedeno není, je vlastní
v pokrevní rodině, nebo aspoň má být.
Ale to známé, s různou příchutí často pronášené: "bratra, sestru, si
nemohu vybrat, ti jsou mi dáni, ale přítele, přítelkyni si volit mohu, to
je mé právo a také možnost", to nás přináší do jiné oblasti lidských vztahů.

Rádi říkáme a utvrzujeme se v tom vzájemně, že existuje seskupení,
organizace, kterou jmenujeme společným jmenovatelem 'Sokolská rodina',
ve které se cítíme, nebo bychom rádi se cítili, jako v rodině vlastní.

A tak si kladu otázku: "Je to něco umělého, neexistujícího, jen vysně
ného, nebo je to společenství s charakterem rodiny pokrevní s nutným
přijímáním jeho kladu i záporu?"
Nebo je to dále otázka: je to nadstavba,
ve které se spojují jeho dobré vlastnosti se skupinou druhou, kterou si
sami tvoříme, volíme, s přátelstvím a jeho nej lepší formou projevu?
Je
to opravdu místo, kde si mohu sdělit vzájemně s druhými radosti i starosti,
hledat oporu a radu? Vlídné slovo a povzbuzení?

Moje přesvědčení je, že skutečná sokolská rodina má a také muže
představovat tuto vyšší formu bratrství, s uplatňováním všeho toho, co
je kladné, konstruktivní, sbližující, podporující a podpírající.
Projev souhlasu, spokojenosti, s činem, slovem druhého - bratra či
sestry - je povzbuzení, pohlazení;
projev, výraz jiného názoru, nebo výtka
mohou pomoci, ale také zranit.
Pronesená slova i činy, musí být, majíli mít znak bratrství, sesterství, volena a učiněna námi s vysokým taktem
a porozuměním.
Nesmím připustit, aby impulsem u mne byly emoční vlivy,
kterými bych vyjadřoval skutečné pohnutky, ale které jakýmkoliv zpfisobem
zakrývám nebo nemám odvahu říci.
Biblický příběh o ztraceném synovi, na kterého zarmoucený
čekal s odpuštěním, přes všechny zlé skutky, má mluvit i k nám:
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Vítejme do naší sokolské rodiny stále a stále ty, kteří do ní jednou
přišli, ale kteří se nám někdy i vzdalují. Nebuáme soudci, sebespokojenými
a přesvědčenými pouze o vlastní dokonalosti, o správnosti našeho rozhodnu
tí, se snahou o vyřazení - vyhození - těch, jejichž skutky a chování se
nám nelíbí, nebo nás i pobuřují.
I trvání na základních principech sokol
ských má být uplatňováno nekompromisně, ale s velkou dávkou taktu a
trpělivosti.

Podání pomocné ruky, ruky sestry a bratra, má být taktní, bez názna
ku, že my snad jsme lepší, dokonalejší, bez chyb a poskvrny.
Sokolské sebevědomí má být provázeno skromností, bez toho lidského
'já, já', ale tím opravdu bratrským 'Ty a já, bratře, sestro'.
'Co bych
byl bez Tebe?'
'Jen s Tebou snad mohu být něčím platný v naší sokolské
rodině!'
'A tak, prosím Tě, pojd se mnou, nechf jdeme společnou cestou,
Ty i já!'

To budiž našim společným předsevzetím a skutečně ho plňme v měsí
ci, kterému tak hezky říkáme 'měsíc lásky'.
Ale i potom, každý den,
všude tam, kde se naše sokolská
rodina sejde!

"Bratrství nezáleží v tom, neviděti vad, ale vytknouti
je zpSsobem bratrským. - Nikdo není neomylny, avšak ani
ty ne, jenž chyby vytýkáš.
Nezapomeň na to, řiá se tím
v řeči a v celém počínání."
Dr. Miroslav Tyrš
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Ve Vancouveru v Kanade dožívá se osmde
sáti let významný národní pracovník a nadšený,
Tyršově myšlence po celý život plně oddaný
Sokol, bratr Jan Mikl.

Bratr Mikl pochází z Kostelní Radonice,
kde se 16. května 1904 narodil.
Studoval
na Švehlově koleji, kde byl také vynikajícím
všestranným sportovcem a získal řadu uznání
ve vysokoškolském sportu.

Vyrůstal v uvědomělé sokolské rodine a myšlenku Tyršova bratrství
poznal již útlém mládí v Jarošově, později v Etynku. Byl velmi zdatným
cvičencem, účastnil se s velkým úspechem rady sokolských závodô a
cvičil na mnoha verejných cviceních a sletech, vcetne sletů všesokol
ských v Praze.
Působil řadu let jako cvičitel a v roce 1928 absolvoval
cvičitelskou školu COS v Tyršově dome v Praze.
Po ukončení studií se stal ředitelem hospodářského družstva v
Mladé Vozící.
Za svou sokolskou a vlasteneckou činnost byl jiz v
srpnu 1939 zatčen gestapem a vězněn až do konce války ve Waldheimu.
Po návratu do vlasti a kratším zotavení, se opět plně zapojil do národ
ní a sokolské činnosti.
Když komunisté únorovým pučem v roce 1948
nastolili režim bezpráví a násilí, byl bratr Mikl, jako Sokol a nekom
promisní zastánce svobody a demokratického zřízení v Republice, ihned
propuštěn ze zaměstnání;
hrozícímu zatčení unikl odchodem do zahraničí
se svou manželkou Olgou, rovnez nadšenou sokolkou.
Behem pobytu v
západním Německu, v těžkých podmínkách uprchlických táborů, se oba
pilně účastnili činnosti Sokolské zupy v exilu dr. E. Beneše.
Po emigraci do Austrálie se tam bratr Mikl ihned zapojil do úsilí
o ustavení sokolských jednot.
V roce 1957 byl zvolen starostou Sokola
Sydney.
Ve spolupráci se svým bratrem, dr. Bedřichem Miklem, a dalšími
nadšenými, obetavými členy, podařilo se mu organizačně zajistit jednotu
a tím umožnit její další rozvoj, takže se stala největší jednotou
zahraničního sokolstva a dokázala si vybudovat vlastní sokolovnu.

Bratr Mikl se uchýlil na odpočinek do Kanady;
s jednotou svého
mnohaletého zdárného působení, Sydney, zůstává i nadále ve spojení,
sleduje pozorně její další činnost a raduje se z každého jejího úspě
chu.
Do mnoha dalších let přejeme bratru Miklovi hodně pevného zdraví
a velkou radu dalších let v dobré životní pohodě.
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TYRŠ

A

DNEŠEK

Jan Felimann

Někteří nepřátelé naší práce nám vytýkají, že mnoho lpíme na minu
losti a osobnostech, jejichž život je nám vzorem a povzbuzením pro práci
do budoucna a vůbec naší nadějí.
Vytýkají nám oddanost k myšlenkám
Tomáše G. Masaryka, snaží se popírat význam Tyrše a představovat ho
jako staromódni a dnešku nic neříkající.
Pravdou je ovšem pravý opak:
Tyršovy myšlenky jsou stále živé
a použitelné pro dnešek, protože žijeme v podobně nezdravých poměrech,
jaké byly za doby Tyršova života.
Tyršovo snažení pro krásu dle řeckého
vzoru, pro zdravé tělo a v něm zdravý duch, to je i dnes potřeba nejen
našemu
národu, ale mládeži všech národů, protože vidíme, že zásady
vlastenectví činu jsou stále více potřebné k těžkému boji proti silám, které
dočasně utlačují zdravý rozvoj demokratických sil a brání výchově ke krás
nému člověku, jak nás tomu Tyrš učil. Čím rychleji se mění svět následkem
technického vývoje, tím více pocifujeme potřebu vést hlavně mladší členy
naší světové sokolské rodiny k poznávání Tyršova učení a zásad a jejich
významu pro docílení šťastnějšího života jednotlivců i národů.

V tomto Tyršově roce by naši vzdělavatelé měli s ještě větším úsi
lím seznamovat členstvo s hloubkou a krásou Tyršova učení a vyzvedávat
nutnost šíření a uplatňování Tyršových zásad v našem denním životě vždy
a všude.
Tam svět se hne, kam síla se napře!
va nádherného ducha!

Napřeme své síly směrem Tyršo

Z ÚSTŘEDÍ
VZPOMÍNKA 100. VÝROČÍ UMRTÍ DR. M. TYRŠE

Jak již bylo oznámeno, Dstředí čs. sokolstva v zahraničí vzpomene
100. výročí narozenin zakladatele Sokola pořádáním třídenního symposia
v Oetzu, v tyrolských Alpách, kde Tyrš 8. srpna 1884 tragicky zahynul.
Symposium, věnované dílu dr. Tyrše, bude zahájeno v úterý, 7. srpna a
ukončeno ve čtvrtek 9. srpna 1984; bude se konat v hotelu 'Habicherhof'
(Oetz-Habichen).
Ve středu 8. srpna bude uspořádána společná vycházka
k místu, kde bylo v řece Aachy nalezeno Tyršovo tělo;
u pamětní desky,
umístěné tam Americkou obcí sokolskou, bude uspořádána krátká pietni
vzpomínka.
Ve dnech 11. a 12. srpna bude se, rovněž v hotelu 'Habi
cherhof', konat schůze výboru Ústředí čs. sokolstva v zahraničí.
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Sokolská organizace učí národ prakticky demokracii.
kou zásadu především uplatňuje?

Jakou demokratic

TYKŽ:
"Zde více nežli jinde platí výrok hluboký a vznešený:
'Co všechen lid nezná, nikdo nezná!
Co lid ješte nedoveď, nikdo
nedoved'!
Co lidem se nestalo, nikým se nestalo!'
Zde učme se rovnos
ti, této jediné záruce pravé a trvalé svobody, vždyt všichni jsme
bratři a synové jedné matky, předrahé vlasti české.
Ctěmež toho,
kdo zámožnost svou v její prospech vynakládá, avšak stejně ctěmež
mozoly práce poctivé, vždyt všichni jsme pracovníky 'na národa roli
dědičné' a práce sokolská je práce tuhá, která ani dnem, ani rokem
se neukončí."
Sokolská demokracie resí vzájemný poměr příslušníků především bratrs
kou láskou.
Podle jakých zásad?

TYRŠ:
"Součinnost sokolská je nám především školou vzájemnosti
bratrské, jež sílu nasi zdvojnásobí, školou kázně, jež osobní zájmy
s mužným sebezapřením podřizuje prospěchům celku.
Nižádné sváry mali
cherné necht nerozstepují naši jednotu.
Kdo by byl naplněn lichou
marnivostí, jež všude se tlačí v popředí, a nekalou sobeckostí, jež
zájmy osobní staví nad obecný prospěch, takový nešlechetník staniž
opodál naší jednoty a nikdy se nedotírej do našich kruhů;
avšak z
tech, kteří srdce mají šlechetné a vůli čistou, z těch každý vítán
a ocenen budiž v našem kruhu."
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Jak třeba rozuměti zásadě rovnosti?
TYRŠ:
"Rovnosti nerozuměj tak, že nedbáš toho, co ten, jenž
je k tomu ustanoven, v mezích pravidel jednoty od tebe zádá;
tak
jí rozumej, ze pred rády spolkovými všichni rovni jsou a ze každému
se slusí tak zachovat, jak to tyto řády vymáhají.
Ne jsou-li tobě
po chuti, hleä, abys změnou stanov odstranil, co se ti nelíbí;
ale
pokud trvají v platnosti, zachovávej je též.
Žádáš zdvořilost, budiž
zdvořilýI
Žádáš slušnost - budiž slušný!
Žádáš bratrskost - budiž
též bratrský!
Nehledej čest v chování opačném!"

Snižuje rovnost a bratrství něčí důstojnost?

TYRŠ:
"Kdo nemá hodnoty vnitřní, kdo všechnu svou cenu zakládá
jen na přednostech zevních, jež náhoda jemu dopřála, náhoda jinému
odepřela, ten se nerad s jinými staví na roveň, nebot co by zbylo
z něho, kdyby se na chvíli vzdal těchto nahodilostí?
Avšak pravý
muž, muž skutečné ceny neztratí, nýbrž získá při bratrství, jež nikoho
neponižuje, ale zato všechny povznáší."

Co znamená v demokracii svoboda a jak se má uplatňovat?
TYRŠ:
"Volnost svou osvědčujeme tím, že sami si stanovíme nutné
rády a podle potřeby je měníme;
kázeň osvědčujeme tím, že pokud ony
rády trvají, samoděk se jim podřizujeme.
Býti ve společnosti je tedy
nad sebou uznávat jenom její zákon, avšak zároveň z vlastní vůle se
všude tomu zákonu podrobit.
Kde není řádu, není svobody, volnosti
trvalé a zabezpečené.
Cokoli je možné, budiž přenecháno spolupůsobnosti všech, svobody slova budiž šetřeno, každý buä k vyslovení svého
názoru vybízen, a nikoli odstrašován, a především at všichni určí
sobě pravidla a zákony;
jen tenkráte je budou ochotně a radostně
plnit, když si je sami ustanoví, a jen tenkráte ona pravidla a zákony
budou pásmem svornosti věcné.
Toliko proti zákonům vnuceným se vzpou
zíme, a v tom smyslu je pravda, že svoboda svornost rodí a libovláda
jednotlivce jen různosti ve spolku zplozuje."
Jak mají projevit smysl pro svobodu a kázeň ti, kteří vedou?

TYRŠ:
"Nikoli v nezřízenosti záleží svoboda, ale v tom, nepodříditi se sice ustanovením vnuceným libovolně od jednotlivců, avšak
tím nezvratneji zachovávat pravidla, stanovená způsobem, který jsme
sami sobě zvolili.
Pravidla ta však nejsou jen pro členy 'obyčejné';
kdo se uvázal v jakoukoli hodnost, necht tím více šetří veškerých
řádů.
Jeho príklad tím mocněji působí jak v dobrém, tak i ve zlém.
Vyjmouti se z pravidel a nadměrně se povýsiti je totéž jako jiné sníziti a předpokládá na jedné straně mysl obmezeně nadutou, na druhé otroc
ké srdce těch, kteří to bez odporu snesou.
Jak dbát nad řádným dodržování zákonů a pravidel?
TYRŠ:
"Bdíš-li nad pravidly, bdi nad smyslem:
nebuá malicherný
nebo dokonce sekantní.
Ukaž, že ti o věc beží, a ne o to, abys toho
nebo onoho, jenž se ti nelíbí, snad pozlobil."

( Pokračování )
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DR.

EDVARD BENEŠ
Jan Vrcovský

Koncem května uplyne letos 100 let od narození velké a tragické
osobnosti našich novodobých dějin, spolubudovatele a druhého presidenta
Československé republiky dr. Edvarda Beneše.
Edvard Beneš, syn domkaře v Kožlanech, kde se 28. května 1884
narodil, studoval v Praze, v Paříži, Dijonu a v Berlíne, působil na
obchodní akademii v Praze, r. 1912 se stal docentem sociologie.
Záhy
se účastnil veřejného života, stal se důverníkem prof. T.G. Masaryka,
za I. světové války, ve spojení s T.G. Masarykem a M.K. Štefánikem
stál v popředí zahraničního odboje.
Zasloužil se vynikajícím způsobem
o úspěch úsilí, vedoucího k vytvoření samostatného csl. státu;
T.G.
Masaryk o tom vydal svedectví známým výrokem "bez Beneše bychom republi
ku neměli."
Stal se prvním ministrem zahraničí Československé republi
ky, byl v popredí činnosti Společnosti národfl, zaslouzil se o vytvorení
spojeneckého svazku s Jugoslávií a Rumunskem, 'Malé dohody', a řídil
čsl. zahraniční politiku az do prosince r. 1935, kdy, po abdikaci T.G.
Masaryka, byl zvolen druhým presidentem republiky.
Stál v čele mladého
státu v době jeho nejtěžších zkoušek - v době růstu nacistického Německa
a jím podporovaných stéle se stupňujících požadavků sudetských Němců,
vedených Henleinem, a v době potupného mnichovského diktátu, kterým
byl zničen jím spolubudovaný stát.
Vzdal se nato svého úradu, odešel
do zahraničí; po vypuknutí II. světové války stal se představitelem
nového zahraničního odboje a zastával úrad presidenta v poválečném
období let 1945-1948.
Po nové ztrátě samostatnosti, svobody a demokra
cie republiky, zlomen na duchu i na těle, vzdal se 7. června 1948 presidentského úradu a krátce na to, 3. září 1948, zemřel.
Dr. Edvard Beneš byl sokolem, jako jeho předchůdce, T.G. Masaryk.
Sokolu a jeho významu pro národ, stát a demokracii venoval mnohé proje
vy, články a úvahy, přednášel v několika školách ČOS a obdobně, jako
T.G. Masaryk, také president Beneš věnoval sokolstvu prapor. Jeho vztah
k sokolstvu byl podrobně popsán v knize vzdělavatele ČOS bratra Ant.
Krejčího, 'Sokolství dr. Edvarda Beneše', vydané v nakladatelství ČOS.
Za první republiky, po zalození sokolských jednot na Podkarpatské Rusi,
byla tam ustavena 'Sokolská župa Podkarpatoruská dr. Edvarda Beneše'.
Když po komunistickém puci v únoru 1948 mnozí sokolové odešli z vlasti
a zakládali sokolské jednoty v uprchlických táborech v Německu a v
Itálii, byla z těchto jednot vytvořena 'Sokolská župa dr. Edvarda Beneše
v exilu'.
Je snad příznačné pro tragický osud dr. Beneše, že obě sokol
ské župy nesoucí jeho jméno zanikly - zupa na Podkarpatské Rusi po
Mnichově, kdy bylo území postoupeno Maáarsku (a po válce Sovětskému
svazu) a župa v exilu postupným rušením sokolských jednot v uprchlických
táborech, následkem emigrace jejich příslušníků do jiných zemí.
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V souvislosti s letošním výročím stých narozenin dr. E. Beneše
je nutno zaznamenat, že žádná osoba našich novodobých dějin nebyla
terčem tolika obvinení, zloby a útoků, jako on.
Za první republiky
to byli zejména komunisté a fašisté, kteří na něj útočili, v době
Mnichova a za II. světové války mu spílal Adolf Hitler a celý aparát
nacistické propagandy řízený J. Geobbelsem, od února 1948 jsou to
opet komunisté a v posledních letech byla proti němu rozpoutána zuři
vá, az nenávistná kampaň značné části čsl. exilu v zahraničí.
V této
kampani jsou proti němu vznášena tak četná a závažná obvinění, zejména
pokud se událostí od roku 1945 týká, že v mysli uvažujícího člověka
musí povstat otázka, jak bylo možné, že jeden jediný člověk, sám o
sobe, mohl tolik zavinit a tolik se zlým úmyslem plánovat a provádět.

Byl to skutecne jen sám Beneš, který s rudými prapory a s nápisy,
oslavující Sovětský svaz, vítal Rudou armádu v květnu 1945?
Byl to
jen sám Beneš, který se dopouštěl ukrutností na československých obča
nech nemecké národnosti, zabíral jejich byty, jejich majetky?
Byl
to jen on, který psal oslavné básně na Stalina, který Stalinovým jmé
nem přejmenovával ulice, náměstí, budovy, stavěl mu pomníky, umistoval
rudé hvězdy, srp a kladivo na budovách, věžích? Byl to jen sám Beneš,
který tak houfně vstupoval do komunistické strany, že se mohla prohla
šovat za nejsilnějsí ve státě, byl to jen on sám, který komunistické
strane ve volbách v květnu 1946 odevzdal 30.6% hlasfl na Slovensku,
34.5% na Moravě, 43.3% v Čechách? Byl to jen sám Beneš, který koncipo
val, usnášel a k podpisu si předkládal dekrety, podle nichž se vládlo,
soudilo, znárodňovalo, byl to jen on sám, který činil všechna usnesení
Národní fronty, vlády, který vynášel a prováděl rozsudky Lidových
a Národních soudfi, který se dopouštěl násilností při odsunu Němců,
který rozkrádal a pustosil vysídlené pohraničí?
Byl to jen sám Be
neš, který na sebe naléhal, aby v únoru přijal demisi nekomunistických
ministrů a podepsal složení nové Gottwaldovy vlády, který ustavoval
všude akční výbory, i v Sokole, kde bylo hned v únoru 'vyakcněno'
několik hlavních činovníků a po XI. všesokolském sletu několik tisíc
príslusníkfi, byl to jen Beneš sám, který zatýkal desetitisíce čsl.
občanů, věznil je, popravoval je, mučil je ve vězeních a pracovních
táborech - i leta poté, kdy již nežil?
Snad je dovoleno se ptát, kde byli a co dělali ostatní představi
telé veřejného života, kde byl a co dělal celý národ, který snad přece
nesestával jen z Beneše?
Je skutečně možné, že vše špatné, co se
v Československu stalo a dosud děje, připravoval a prováděl jen sám
Beneš a to celou řadu let, zcela proti vůli zdrcující většiny čsl.
lidu?
Spali snad všichni občané spánkem spravedlivých, jako v té
pohádce o Šípkové Růžence, zatím co dr. Beneš zběsile řádil, všude
byl a vše ničil?

V posledních letech jsme svědky, nejen v Československu, ale
uz i v zahraničí, jak se Beneš záměrně 'vynechává' z nasí novodobé
historie.
Tak na příklad v souvislosti s odbojem za I. svetové války
se hovorí a píse jiz jen o Masarykovi a Štefánikovi, účast a podíl
dr. Beneše na osvobozovací akci se zamlčuje, 'vyhlazuje'.
Je otřesné,
ze k takovým likvidačním 'úpravám dějin', zcela po komunistickém způso
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bu, se propůjčujeme i my, žijící ve 'svobodném světe'.
Dočkáme se
zde také, že napodobíme další způsob komunistických 'dějepisců' a
budeme retušovat fotografie, aby nebylo Beneše vidět nekde vedle Masa
ryka?
Je ovšem samozřejmé, že se dr. Beneš dopouštěl omylfl a chyb,
některých pro národ osudných.
Je také samozřejmé, že jako každý člo
věk, měl kromě vynikajících vlastností také slabosti a vady.
Nedá
se mu však upřít, nedá se 'vymazat' jeho zásluha o vznik csl. republi
ky, nedá se zapřít, že ve prospěch čsl. státu pracoval houževnatě,
neúnavně, stále, celý život, skutečně a doslovně až do úmoru.

Tato skutečnost ovšem také neznamená, ze nemá být vystaven kriti
ce, že se mají věci jemu nepříznivé zamlčovat, ze nemá být kriticky
posuzována veškerá jeho činnost, všechny jeho počiny a z nich vzniklé
důsledky. Musí to však být kritika spravedlivá s přihlédnutím a pečli
vým zkoumáním všech pramenů, všech skutečností a okolností, ne jen
těch, které se někomu právě 'hodí do krámu'.
Takové, vedecky zpracova
né a historicky doložené studie je nutno dobře zachovat pro publikaci
v znovu svobodném Československu, kdy bude patřit k prvním úkolům
plné objasnění všech podrobností, spravedlivé přičtení viny i zásluh
Benešovi, ale také všem ostatním, s plným odhalením a pranýřováním
všech chyb a omylů.
Tehdy to bude mí ti smysl.
Co se vsak má docílit
nyní uveřejňováním článků, mnohdy zalozených jen na kusých, jednostran
ných informacích, a často podbarvených i osobní nenávistí?
Komu se
tím prospeje?
Sledujeme-li exilový a krajanský tisk, který tak ochotne přeje
záplavě článků proti Benešovi, vtírá se v mysl otázka, proti komu
se to vlastně 'bojuje'? Proti komunismu, který rdousí naši vlast,
ničí podstatu nejlepších hodnot našeho národa a ubijí jeho dusi, nebo
proti Benešovi, který je jiz 35 let mrtev, nemůže se ani bránit, ani
nikomu škodit?
Vzniká oprávnený dojem, ze se 'boji proti Benešovi'
věnuje mnohem více důležitosti, energie, casu a místa v tisku, nez
'boji proti komunismu'. Nebo se řečníci, pisatelé, redaktoři, vydavate
lé skutečně domnívají, že 'bojem proti Benešovi'
udílí komunistickému
režimu v Praze, nebo dokonce v Moskvě, smrtelné rány?
Zvláště odsouzeníhodné a pro nase pomery snad i príznačné je,
že se této kampaně účastní také jednotlivci, spolky, organizace, ještě
v nedávné době se pri každé příležitosti hlásící k odkazu 'Presidenta-Budovatele'.
Dnes, kdy Beneš již není v 'kursu', by jej nejraději
z našich dějin zcela vymazali.
0 nedávných velikonocích jsme se nemo
hli zbavit pocitu, že se charakterově podobají farizeům, kteří v nedě
li volali 'Hosannal' a ihned nato, na Velký pátek, 'Ukrižuj ho!'

Pisatelům, řečníkům, kteří s arogantní povýseností vsevedoucích
znalců a s nebetyčnou pýchou neomylných kritiků se vyjadřují s opovrž
livým despektem o dr. Benešovi, by neuškodilo trochu pokornějšího
rozjímání nad vlastní spoluodpovědností za dnešní osud národa a pripo
menutí si slov Ladislava Kadimského z jeho spisu 'Kub a líc našeho
národního programu': "... Ne.jen HJJLteji a SíaLLn a Qotiwald, ne-jesi
BeneJi
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CVIČITELSKA

HLÍDKA

o metodě sokolského tělocviku

Přehled cvičení, který nám umožňuje zapamatovat si množství cvičební lát
ky, co rrůžerre cvičit, poskytuje nám tělocvičná soustava (systém) .
Způsob, jak budeme cvičit, pronyšlený postup, kterým se budeme řídit,
abychom dosáhli cíle, určeného sokolskému tělocviku, tvoří metodu.

Sokolské tělocvičná metoda vyžaduje, aby při cvičení bylo přihlíženo jak
k tělesné stránce člověka, tak i k jeho stránce duševní.

Sokolským tělocvikem se snažíme získat nejen zdraví a sílu, nýbrž i utu
žit svoji vůli a charakter, tzn. naučit se bratrství - lásce k bližnímu.
Hlavní zásady sokolské metody jsou: všestrannost, přiměřenost k síle a
pokročilosti cvičenců, pokrokovost (což však neznamená módnost), rozmani
tost, zábavnost.

V sokolské mstodě užívárre všech způsdbů i prostředků, které nás mohou k
určenému vytčenému cíli dovést. Proto v Sokole cvičíme, ale i hrajeme si,
když jsme získali určité dovednosti, snažíme se i vyniknout. Neuzavíráme
se jen do tělocvičen, ale pracujeme i na letních cvičištích a hřištích,
též ve volné přírodě, využíváme příležitostí k plavání, lyžování apod.

Sokolského tělocviku používáme pro rozličné věkové stupně i pro různé po
hlaví. Proto látku obsaženou v soustavě ohodnocujeme a podle vhodnosti
z ní vybíráme cviky pro jednotlivé stupně věku fyziologického (t.j. tě
lesné vyspělosti) a pro jednotlivá pohlaví.
Tomuto výběru cviků pro určitý věk a pro určité pohlaví, shrnutému v ce
lek, říkáme osnovy.

Látku vytčenou osnovami rozdělujene časově na dny a na hodiny, čili se
stavujeme cvičební rozvrh.
Při sestavování cvičebního rozvrhu přihlížírre především k roční době a
prostředí, v kterém pracujeme. Jiný je tedy rozvrh pro zimu (především
pro tělocvičnu), jiný pro léto (především cvičiště), jiný pro malou jed
notu, která nemá ani možnost pravidelného užívání zapůjčené tělocvičny,
jiný pro velkou jednotu, která má všechny ponůcky a různé druhy moderně
zařízených cvičišt. V rozvrzích vymezujeme cvičební látku podle měsíců až
konečně na každou cvičební hodinu.
Při sestavování rozvrhu dbáme na to, aby zařaděné cviky směřovaly svými
účinky k splnění zásad sokolského tělocviku.

T_Ě_L_0_C_V_I_K

V dnešní tělocvičné části Cvičitelské hlídky pokračujeme ve cvičení prostných, průpravnou částí cvičební hodiny.
Stoj rozkročný - ruce v bek:
krk nechat v klidu)

předklony a záklony hlavy (jen hlavy,
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připojit krk (pchyb vychází z nejdolnějšího krčního obratle)

připojit stahování ramen napřed (při předklonu) a nazad (při záklonu)

vzpažit: předklony a záklony v hrudníku (jáohyb vychází z hrudní
části páteře, krk a hlava jej sledují)

předklony a zákleny (oelá páteř)
1.-2.
3.-4.

hmit podřepmo - hluboký předklon - predpažením zapažit,
vztyk - záklon - připažením vzpažit.

Stoj spatný - skrčit zapažmo: 1.-2. dva výskeky na levé, pravou
skrčit prednožmo a mrštit vpřed, 3.-4. opačně.
Stoj rozkročný - ruce v bek:
vlevo

úklony hlavy (jen hlavy), začíná se

připojit krk

vzpažit: úklony v hrudníku (dolní část trupu je klidná a vytahuje
se vzhůru)
1. výpad pravou stranou - úklon vlevo,
úklonmo, 3.-4. úhybem opačně.

2.

hmit ve výpadu a

Stoj spatný - skrčit zapažmo: 1.-2. dva výskoky na levé, pravou
skrčit únožmo a mrštit stranou, 3.-4. opačně.
Stoj spatný - připažit: 1. hmit podřepmo - levá předpažit a pravá
zapažit, 2. hmit podřepmo - vyměnit připažme

připojit otáčení trupu a hlavy za zapaženou.
Stoj rozkročný - upažit: 1. natáhnout se co nejdále ve směru levé,
2. hmit stejnostranně, 3.-4. cpačně.

Stoj rozkročný - upažit: 1. hrudní předklon a předklon hlavy stažení ramen napřed a předpažit dolů dovnitř, předloktí poohnout
dovnitř, 2. hrudní záklon a záklon hlavy - stažení ramen nazad a
upažit nazad.

Stoj spatný - připažit: 1.-4. zvolna, výpon - trup prohnout a
vytahovat vzhůru - upažením vzpažit se svíráním a rozevíráním pěstí,
5.-8. zvolna, stoj spatný - uvolnit trup - upažením připažit s týmž
doprovodem rukou.
Stoj rozkročný - upažit: 4x kroužení rukou napřed, 4x kroužení
předloktí napřed, 4x kroužení paží napřed; celé opačně (nazad).
Stoj spatný - předpažit: 1. hmit podřepmo - připažením zapažit,
2. hxtlt podřepmo - připažením předpažit

totéž, ve výpemu.

Dřep spojný - ruce v bok:

hmitání dřepmo.

Stoj spatný - upažit: 1. přednožit levou - předpažit (špička
chodidla se dotkne dlaní), 2. přinožit - upažit, 3.-4. opačně.
Stoj rozkročný - vzpažit:

6

úklony, začíná se vlevo.
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Stoj spatný - ruce v bok: 1. levou přednožit,
3. zanožit, 4. přinožit; opačně.
Stoj spatný - ruce v bok:
a zvyšovat výskoky (4).

2.

unožit,

výskoky snožmo poníž, zvolňovat tenpo

Stoj rozkročný - skrčit upažíte, ruce nad rameny: 1. hlubeký
předklon - paže spustit k zemi, 2. hmit předklonmo, 3. vzpřim
a záklon - skrčit upažmo, ruce nad rameny, 4. hmit záklonmo.

Stoj rozkročný - vzpažit: 1. hluboký předklon - paže spustit
k zemi, 2. toporný předklon - upažit, 3. hluboký předklon paže spustit k zemi, 4. vzpřim - vzpažit nazad.
Stoj rozkročný - upažit: 1. předklon a otočit trup vlevo - pravou
rukou se dotknout levého nártu, 2. vzpřim a otočit trup zpět,
3.-4. opačně.

Stoj spatný - ruce v bok: 1. snožný úskok nalevo - úklon vlevo,
2. snožný úskok zpět - vzpřim, 3.-4. cpačně.

Stoj spatný - upažit: 1. snožný úskok nalevo - úklon vlevo,
2. snožný úskok napravo - úklon vpravo.
Stoj rozkročný - skrčit upažmo, ruce v týl:
2. hmit úklonmo, 3.-4. opačně.
Stoj spatný - ruce v bok:

1.

úklon vlevo,

snožné předskoky a záskoky.

Podřep rozkročný - vzpažit: 1. úhyb levou stranou - úklon vlevo,
2.-4. hmitání ve výpadu a úklonmo; opačně.

Sed snožmo - upažit: 1.-3. hmitání předklonmo, ruce se dotýkají
napnutých špiček chodidel, 4. vzpřim - upažit
totéž, v sedu roznožném.

Sed skřižmo skrčmo (turecký sed) - vzpažit: 1. otočit trup vlevo předpažit nalevo, 2.-3. hmitání v otočení trupu, 4. otočit trup
zpět - vzpažit; opačně.
Leh na zádech - připažit, dlaně na zem: 1. skrčit prednožmo,
2. mrštit vpřed, 3.-4. zvolna, nohy položit na zem (celé snožmo,
též jenonož střídavě).

Leh na zádech - předpažit (v prostoru směřují paže vzhůru):
1. předpažit nahoru (co nejblíže k zemi, avšak bez doteku),
2. předpažit dolů (stejným způsobem).

Leh na zádech - upažit, dlaně se dotýkají zerrě: 1. levou přednožit,
2. vytočit pánev vpravo, špička levé se dotkne země, 3. vytočit
pánev zpět, 4. přinožit; opačně.
Prozatím až potud rozcvička s menším výběrem cvičení prostných. Příleži
tostně se k nim opět vrátíme. Chtěli jsrte alespoň ty nej známější cviky
zopakovat i oživit v paměti, nechtěli jsme však podávat nějaký návod na
provádění rozcvičky ve vaší jednotě. Byl to spíše námět s uvedenými obmě
nami i bez nich. To už je úkolem cvičitele, jak vhodně danému účelu při
způsobí základní cvik (např. se změnou postoje, s poskokem, s úklonem,
hmitem, švihem, zrychlováním, zvolna tahem apod.), které cviky vůbec za
řadí i v jakém pořadí.
1 0 9

5

V příští Cvičítelské hlídce se buderte věnovat náčiní, které proslavilo
sokolské ženy v celém světě.

POKYNY

A

SDĚLENÍ

Náčelnictvo mužů i žen Ústředí
Cvičitelské sbory mužů i žen Ústředí československého sokolstva v zahra
ničí provedly volbu nového náčelnictva.

I toto složení novězvoleného náčelnictva je společné pro muže i ženy, což
vyhovuje lépe našim zahraničním poměrům, jak se doposud ukázalo.

Od 1. února t.r. , do konce volebního období (31. prosince 1986) bude pů
sobit náčelnictvo Ústředí v tomto složení:
místonáčelník

Dušan Berg

župa švýcarská

místonáčelnice

Marie Mařasová

župa švýcarská

vedoucí dorostenců

Jiří Osecký

župa švýcarská

vedoucí dorostenek

Helena Kopecká

župa západoevropská

vedoucí žáků

Alexander Lapin

župa vídeňská

vedoucí žákyň

Jiřina Bystrická

župa západoevropská

vedoucí zimních sportů

Marta Hornerová

župa vídeňská

vedoucí míčových her

Pavel Florián

župa vídeňská

vedoucí

Dušan Berg

župa švýcarská

pobytu v přírodě

K volbě je ještě zapotřebí poznamenat, že nebyly odevzdány všechny hla
sy (!!!), přesto se ale většina členů a členek cvičitelských sborů vyslo
vila pro předložený návrh kandidátní listiny (2 hlasy proti, 1 hlas zdr
žení). Hlasovací předlohy a lístky byly odevzdány jednateli Ústředí.

Nový závodní řád ?
Již před ustavením, zahájilo novězvolené náčelnictvo svou činnost. Orga
nizací sletových závodů na nářadí byla náčelnictvem pověřena TJ Sokol Ba
silej (župa švýcarská). Příslušní činovníci, v čele s br. dr. Zd. Bidlem,
prozkoumali dosavadní závodní řád a uvážili navrhnout cvičitelským sborům
změnu řádu. Navrhovaná změna je názorně rozvedena při srovnání s dosavad
ními možnostmi. Tento byl zaslán všem členům cvičitelských sborů Ústředí
k vyjádření hlasováním.

Seznamte se v župách a jednotách s předkládaným návrhem a pohovořte si o
navrhovaném se členy obou cvičitelských sborů. Případné další doplňovací
návrhy na změnu závodního řádu uveáte v příloze k hlasovacímu lístku.
Dnešní Cvičitelskou hlídku připravili: D. Bergová a D. Berg ml.
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SÍLA

SOKOLSKÉ MYŠLENKY

Vzpomínka na hrůzy koncentračního tábora Mauthausen

Václav Ženíšek

Bylo to 4. února 1945, v dopoledních hodinách, když v železniční
stanici malého městečka Mauthausen, v Horních Kakousích, asi 30 km
severovýchodně od Lince, zastavil dlouhý nákladní vlak.
Byl to evakuač
ní vlak s 5,000 vezni z velkého koncentračního tábora Sachsenhausen,
původně Oranienburg, vyklizovaným před blížící se frontou od východu.
Byla to dlouhá cesta trvající celé čtyři dny, s vychrtlými lidmi, kteří
byli po celou tu dobu bez jídla a vody.
Při nástupu do vlaku dostal každý vězeň asi čtvrtku chleba s kou
skem salámu.
Nikdo nevěděl kam a jak dlouho transport povede a proto
během prvních několika minut po chlebu i salámu nezbylo ani drobtu,
také proto, že otálení s jídlem znamenalo risiko, že některý jiný,
také hladovec, vytrhne spoluvězni žvanec z ruky a hltavě ho sní sám.
Hlad dokáže lidi velmi rychle přeměnit na zvířata.
Čtyři dny
v napěchovaném dobytčím vagonu, bez možnosti pohybu, bez jídla a vůbec
jakékoliv lidské potřeby,
zapříčinil situaci, jež se nedá popsat.
Víme z předválečné zkušenosti, že podobné 'dobytcáky', používané pro
přepravu vojska, byly označeny: 'pro 40 mužů a nebo pro 6 koní a 4
muže'.
Nás tam bylo 80 nebo 100, ale v prostředku v celé šíři posouvacích dveří měli vyhrazené místo dva SSmani, kteří tam měli jednu lavič
ku pro sebe.
Pro vysílené 'HMftlingy' bylo ovšem místo pouze k stání.
Na posazení nebylo možné pomyslet, poněvadž by sedící byl druhými do
slovně zadušen.
Svoji prostoru si SSmani udržovali velmi důrazné paž
bami svých pušek.
Během dlouhé doby jízdy jediné informace dané od
úst k ústům byly, že jedeme do kraje, kde je více kamení než chleba.
Skutečně také kraj okolo Mauthausenu se vyznačuje velkým poetem kameno
lomů.

Při dojezdu vlaku do
prostory úplně liduprázdné.

malé

stanice

v

Mauthausenu

byly

nádražní

Po zdlouhavém a namáhavém vylézání z vagonů bylo vidět, ze ve
většině vozů musely být poměry dokonce mnohem horší, jak o tom svedčil
počet mrtvých těl naskládaných jako dříví před většinou vagonů.
Byl
to strasný pohled pro každého, ovšem kromě SSmanů, kteří uz předem
zamezili prístup komukoliv z místních obyvatel.
Dříve než-li byla
mrtvá těla odvezena, bylo nám nařízeno seřadit se do lOtistupů a vypo
chodovat do hlavní ulice procházející městečkem po celé jeho délce.
Výraz
'vypochodovat'
je naprosto nevyhovující pro pohyb takovéhoto
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průvodu.
I ti, kteří měli ještě zdravé údy, klesali vysílením, vzájem
ně podpírali jeden druhého, mnozí se vlekli jen po kolenou a po každých
několika krocích postávali a i sedali na zem, s malou ovšem vyhlídkou,
že se bez pomoci druhých dostanou opět na vlastní nohy.
Viděli jsme jak v oknech domů, za zataženými záclonami, se pohybo
valy osoby, pozorující ten hrůzný obraz lidské bídy, aniž by se kdo
odvážil ukázat se na ulici.
Pamatuji, jak z jednoho domku vyšla starsí
žena s vyhrnutou zásterou a začala vyhazovat něco mezi lidi do průvodu.
Pravděpodobně nějaké ovoce.
V okamžiku se u ní objevil SSman a s dosti
hrubým slovním doprovodem ji strčil zpet do domu.
Byla to uz také
určitá známka válečné situace, poněvadž o nějaký cas drive, byl by
ji, na místo zahnání do domu, předal do rukou policie.

Behem asi půl hodiny stání na ulici procházeli SSmani podél průvo
du s oznamováním, ze kdo se necítí schopen chůze několika kilometrů
do vrchu, aby klidně vystoupil, že bude odvezen.
Znělo to velmi lidsky
a mnoho jich opravdu vystoupilo a usedlo na chodník.
Bylo vsak mezi
námi dost těch, kteří uz podobných transportů prodělali několik a varo
vali: "Pokud tě nohy unesou, spolehni jen na sebe - v tom je trik."
Měl jsem vedle sebe člověka asi 30ti letého, původem Estonec nebo Lotys,
který tu němčinu lámal tak těžce jako já, ale hned mi řekl "Bleibe
hier". Teprve později večer jsem poznal, co to všecko znamenalo.

Pochod jsme nastoupili.
Nemožné jej popisovat.
Mnozí se chytali
druhých, věšeli se na ne, klesali, ale byli bez milosti setřásáni,
poněvadž nebylo nikoho dosti silného, aby byl schopen pomáhati druhému.
Každému šlo o život a každý to chtěl 'udělat' za každou cenu.
Mnoho
se dokáže a mnoho se pozná v situacích, kde jde o život.
Vlastní tá
bor, vybudovaný na vršku z kamene, budil dojem středověké pevnosti.
Vcházeli jsme do brány v nepopsatelném stavu a před námi se otevřel
široký prostor, nebo-li nádvoří, všeobecně známé jako 'Apel platz'.
Hned při procházení branou stál z každé strany jeden SS důstojník
a sem tam vytahoval jednotlivce z našich řad.
Vesmes vybírali osoby
starsí vzhledem, kulhající a vůbec nemocne vypadající.
Jak jsme se
později dozvěděli, byl to jakýsi dodatečný druh tak zvané selekce,
oddělení zdravých a schopných od nezdravých a nemocných.
Z rady vedle
mne vytáhli také mého společníka, Čecha ze Slovenska, tehdy již padesát
níka jménem Hornát, se kterým jsme se úzkostlivě drželi jako dva bratři
pohromadě, což v tomto cizím, mezinárodním mraveništi, bylo velmi pocho
pitelné.
Jeho vytažení znamenalo pro mne a jisté i pro neho, po dušev
ní stránce, další zhoršení.
Ve dvou se to přece jen lépe táhne.

Seřazeni po deseti, byli jsme vedeni do prostoru asi 15 metrů
širokého mezi vysokou kamenou zdí, prodlouženou do výšky ostnatým drá
tem a dlouhým zděným přízemním barákem.
Průchod mezi dvěma baráky,
kterým jsme prošli, zatarasilo za námi několik SSmanů.
Bylo nás tam
napěchováno několik tisíc a nebylo proto možné vidět ani vědět, co
se s námi bude dít, nebo co už se možná odehrává at už před námi nebo
za námi.
V pokračujícím soumraku a klesající temperatuře, jedinou
možností k ohřátí bylo tření těla o tělo.
Bylo to jak rojení včel.
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Jeden se tlačil na druhého a každý se snažil dostat do
Jeden moment být ve středu lidského klubka a v zápětí být
na obvod do chladu, byl to neustálý, opakující se pohyb
který s hora by musel vypadat jako když se voda varí a
stále míchá.

vnitřku roje.
opet vytlačen
lidských těl,
jeste k tomu

V tomto nepřetržitém 'Whirlpoolu' ozval se náhle blízko mne vý
křik: "Vašku!".
V zápětí i já ze sebe vyrazil hlasitě: "Vojto! - kde
se tu bereš?"
Byl to mSj nejbližší kamarád, Vojta Hudáček, z mladých
let v Sokole v Plzni, kam jako malý dráteníček kdysi přišel a jeden
z našich sokolů, krejčovský mistr, si ho vzal do rodiny a do učení
a udělal z něho krejčovského tovaryše.
Byli jsme spolu ve stejném
věku sokolskými dorostenci, později i cleny cvicitelského sboru a nejlepšími kamarády.
Oženil se s plzenskou sokolkou a zařídil si vlastni
živnost.
Později, po vytvoření 'Protektorátu' přemístil se i s rodinou
do Kežmaroku, odkud pocházel.
Jak se ukázalo, jeho sokolská výchova
ho přivedla do odboje proti nacistům i v tom tak zvaném 'Slovenském
Státu' a konečně i do této situace.
Mezi tolika tisíci lidí v tak
zamíchaném světě, bylo to opravdu neuveritelné setkání.
Po několik
okamžiků jsme úplně zapomněli na situaci, ve které jsme se nachazeli.
Bohužel, skutečnost byla silnější.
V těchto chvílích cítil jsem se
opravdu ve velmi těžkém depresivním stavu.
Vyhladovění, telesná sla
bost a zima.
Muselo být dosti pod mrazem, poněvadž sníh byl ve velmi
prašném stavu, což všechno muselo míti vliv i na duševní stav.
Ve chvílích našeho setkání začali jsme se áryvkove dovídat, co
se vlastně tam vpředu děje.
Říkalo se, že se tam musí po skupinách
svlékat do naha a že odvádějí celé grupy někam po schodech dolů.
Byla
už tma a jediné měsíční světlo dodávalo všemu tomu hrůzotvorný obraz.
V baráku podél něhož jsme byli nahnáni, byla nejaká prádelna, poněvadž
skrze otvory, ve tvaru ventilací, vycházelo hodne páry, která se na
mrazu srážela ve vodu a stále na nás padala.
Pri tom jsme slyseli
stále jakési kvílení a nářek.
Co to bylo jsme se dozvedeli opet zvlášt
ním překvapením, toho večera už v pořadí druhém.
Jako zázrakem v hemží
cím davu objevil se tam náhle mezi námi pri príchodu na Apel Platz
vyřazený Hornát.
Nebyl ale ve svém oblečení.
Měl na sobe dlouhý zimní
kabát, ale pod ním byl úplně nahý.
Vyprávěl nám, ze byl s vyrazenou
skupinou těch starších a nemocných v druhé části toho samého dvora
podle kamené hradby, ale na levo od průchodu mezi baráky, kudy jsme
prošli i my.
Museli tam všichni hned odhodit veškeré své oblečeni
na jednu hromadu.
Mezi naší skupinou a jejich byl jen průchod mezi
baráky ve kterém stáli dva SSmani.
Nacházel se už na konci celého
toho průvodu jako jeden z posledních.
Motal se tam nějak pomatene
v blízkosti SSmanů.
Náhle jeden z těch SSmanů ho chytil jednou rukou
za rameno, druhou hrábnul do hromady odhozeného šatstva, kde chytil
tento kabát, vrazil mu ho do rukou a šmýknul s ním přes průchod mezi
baráky na tuto stranu k naší grupě.
"Ten esesák mi zachránil život",
vyprávěl nám, celý poplašený.
"Víte, co tam dělají?
Tlačí ty nahé
lidi do předu a stříkají na ně z hadice studenou vodu.
Z tech lidi
do půlnoci nebude nikdo živ."
Pochopitelně, byli tam také všichni
ti, co se nechali zlákat na svezení autem. Takovýmto způsobem se zbavo
vali lidí, kteří nevypadali na možnost pracovního zařadění.
Bylo to
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strašné takové líčení poslouchat.
Jediný rozdíl byl v tom, ze jsme
teä byli tři, což ovšem nebyla útecha dlouhodobá.
Klesal jsem opravdu
na duchu, nebude-li se něco podobného dít i s námi az na nás dojde
řada.
Při pomalém postupování jsme zjlstovali stále více podrobností.
Odpočítávali skupiny asi po stu lidech, kteří se museli úplne vysléci
a všecko házet na jednu hromadu.
Ti pak odcházeli husím pochodem po
schodech do sklepa.
Museli, ovšem nazí, vyčkat až předcházející skupi
na vyjde ven.
Pohled na vycházející byl příšerný.
Jak vystupovali
po schodech, ve světle vrhaném z otevřených dveří ze sklepa, páry z
mokrých těl tvořily jakousi mlhu a vypadalo to jako když pochoduje
řada duchů.
Samozřejmě, čím více jsme se blížili, tím více jsem ztrá
cel víru, že tuto koupačku přežiji.
Každý hmat pod košili po vystoup
lých žebrech snižoval můj duševní stav na nulu.
Nevěřil jsem svým
dvěma kamarádům, ze jeste vypadám tělesně dobře.
Oni na tom nebyli
o nic lépe, ale ujištovali jsme jeden druhého, že to musíme vydržet,
ačkoliv vnitřní stav každého z nás mluvil o pravém opaku.
Byli tam
také mezi námi zkušenější vězňové z jiných evakuovaných lágrů, kteří
říkali, že Mauthausen nemá žádného východu.
Odsud se odchází pouze
komínem.
Konečně jsme stáli nazí, čekajíce na sestup do podzemí.
Uvnitř
na konci schodistě čekala nás ještě jedna poslední 'selekce'.
Stál
tam člověk s páskou 'Häftling Arzť (vězeň lékař).
Nebudil takovou
hrůzu, poněvadž to nebyl SSman.
Velmi netečným a monotonním způsobem,
se slovem "weiter", posílal každého do velké místnosti, ve které vyční
valy se stropu cedníky jako od kropáců, asi tak na každém čtverečním
metru jeden.
Proběhly mi hlavou pověsti, ze takovýmto sprchovým způso
bem pouštěli, místo vody, smrtící plyn.
Nezdálo se, že by ho to vse
zajímalo a takřka se při tom na nikoho ani nepodíval.
Když jsem byl
od neho ještě asi třetí v poradí, zvednul hlavu jakoby s plným zájmem
a podíval se na mne.
Jakmile jsem se k němu přiblížil na dosah, něco
ke mne povídal.
Ve svém rozčilení jsem ani nepochopil zda mluví němec
ky a nebo nějakou jinou řečí.
Potřepal mně na rameno a jediné slovo,
které jsem z jeho řeči pochopil, bylo "atlet?".
Vyhrkl jsem ze sebe
jediné slovo "Sokol".
Jeho obličej se mimořádně na situaci zpříjemnil
a pověděl: "Aá, Čechoslovák?"

V těchto několika vteřinách stala se se mnou veliká změna.
Nevě
řil jsem svým kamarádům, že ještě fysicky dobře vypadám, ale tento
cizí člověk musel na mně přece jen něco vidět.
K tomu, jeho poznání,
ze 'Sokol' znamená Čechoslovák, do mne nalilo tolik síly a sebevědomí,
ze jsem vcházel do místnosti s plným předsevzetím, že to přežít musím.
Tento cizinec si jistě neuvědomoval jakou víru do mne nalil.
Byl to moment, kdy se poznává, ze pri ztrátě víry a sebevedomí, fysická
sila sama o sobě nestačí.
Človek dokáže více než-li zvíře, ale ovšem
jen tehdy, dokáže-li použít svých duševních vlastností.
Prošli jsme koupačkou, převedli nás po sněhu do dosud nedostavěné
ho bloku, jeste bez oken a na cementové podlaze, pokryté slámou, kde
jsme pouze ve spodním prádle, cekali celé tři dny na oblečeni.
Sice
nedostatečné, ale přece jen alespoň kalhoty, kabát a dřevěné trepky.
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Zápal plic skosil dobrou polovinu těchto 'koupáčů'
Pokud se pamatuji, nezaznamenal jsem ani rýmu.

v několika dnech.

Bylo to štěstí a nebo náhoda?

Byl to duševní stav a pevná vfile ve mne náhodne probuzená, které
mne udržely při životě a byl to 'SOKOL', který mne pro cestu životem
pripravil.

Následovalo ještě mnoho krušných událostí, než-li jsme se dočkali
jara.
S kamarádem Hornátem jsem se, bohužel, už více nesetkal a Vojta
Hudáček, který se vrátil domů s podlomeným zdravím, zahynul hned v
prvním roce po válce, zachycen při chůzi opilým automobilistou.

Autor vzpomínky, bratr Václav Ženíšek, po odhalení pamětní desky
sokolským obetem nacismu, jež byla v bývalém koncentračním táboře Maut
hausen umístěna Ústredím československého sokolstva v zahraničí. Pamět
ní deska byla slavnostně odhalena dne 2. července 1982 za velké účasti
sokolstva a zástupců mnoha dalších cs. demokratických exilových a kra
janských spolků a organizací v rámci konání V.-Jubilejního sletu Cs.
sokolstva v zahraničí ve Vídni.
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Sydney

ZE SOKOLSKÉHO SVĚTA

ŽUPA AUSTRALSKÁ

Melbourne

VZPOMÍNKA NAROZENIN T.G. MASA
RYKA, pořádaná 11. března v soko
lovně,
byla
obohacena
zpevem
oblíbené sestry Milušky Šimkové,
která rovněž zajímavě promluvila
o svých dojmech z jejího nedávné
ho,
velmi úspěsného zájezdu po
Kanadě a Spojených státech.
JÁRA KOHOUT, populární a ne
stárnoucí
komik,
vystoupil
7.
dubna v sokolovně před vyprodaným
hledištěm.
Skvěle pobavil náv
štěvníky a udivoval svým svěžím
elánem ve svých 80 letech.

V RÁMCI SPOLEČENSKÉ ČINNOSTI
uspořádala jednota velmi úspěšné
Moravské
vinobraní,
následované
Josefskou zábavou.
Velké oblibě
členstva se rovněž těší měsíční
autobusové
výlety;
v
březnu
se konal zájezd do známého klubu
RSL Mulwala, v dubnu do vinných
sklepÔ k Osičkovi.

PRAVIDELNÁ CVIČENÍ všech složek
se konají v sokolovně; ve čtvrtek
cvičí
ženy
a taneční
skupina,
v pátek žactvo a muži.

KNIHOVNA JEDNOTY je otevřena
vzdy ve čtvrtek odpoledne a v
pátek
večer.
Knihovna byla v
poslední
dobe
obohacena
dary
mnoha velmi hodnotných knih od
clenfi jednoty a krajanů.
Sok. List

33.
VALNÁ HROMADA jednoty se
konala
8.
dubna
1984.
Jednání
řídil starosta bratr Ing. M. Dole
žal, který ve své zprávě uvedl,
že po letech starostí se stavbou
sokolovny,
bude
nutno
se
nyní
více věnovat propagaci pravidelné
činnosti a získání většího poctu
zájefticů o tělocvik a sporty do
sokolovny.

Zprávy všech činovníků svědčily
o
vzestupné
činnosti
na
všech
úsecích života jednoty.
Cvicenci
se zúčastnili župního vystoupení
v Melbourne, cvičili na akademii
při
oslavě
28.
října,
dvakráte
v Českém klubu.
V sokolovne se
konaly dva sportovní dny, velmi
úspěšný byl tábor na jezeře Narabeen.
Pravidelná
společenská
činnost byla obohacena vystoupením
Karla Kryla z Mnichova, Járy Kohou
ta z New Yorku a koncertem české
hudby umělců, působících v Sydney.
Budova
sokolovny byla úredne
prohlášena jako 'veřejná budova',
což je v Austrálii velmi důležité
a cenné. - Po stránce finanční
překonala
jednota
velmi
obtížný
rok,
podařilo
se
však
dodržet
plnění všech závazků,
a majetek
jednoty
dosáhl
výše $ 301,967.
Po
udělení
absolutoria,
byl
na nové období zvolen výbor, jenz
tvoří sestry a bratři:
Starosta Ing. M. DOLEŽAL, místo
starosta
A.
NYPL,
náčelník
0.
MAŘÍK,
náčelnice
M.
BOHDANOVA,
vzdělavatel K. JENIČEK, J. VILÍMOVSKÍ
(jednatel),
G.J.
JELÍNEK
(pokladník), R. HOSÁK (společenský
referent), L. BŘEZNÍ, J. DOBROV
SKÝ,
R.
ČERNÍ,
J.
JELÍNEK,
V.
NOVÁK, Dr. A. BRICHTA, V. KAŠPÁREK
(Canberra), P. BRACK, J. ZAHRÁDKA,
J. HOLUB, I. AUSTEROVÁ, M. DOBROV
SKÁ, M. NOVÁKOVÁ, K. KILIÁN, F.
ČTVRTEČKA, M. JELÍNKOVÁ, L. MAŘÍKO
VÁ, S. TROJAN, D. ŠROM, F. KENNEDY,
M. KOČÍ, J. MESTEKOVÁ.
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ŽUPA VÍDEŇSKÁ

ŽUPA ŠVÝCARSKÁ

Župní akademie

Župní valná hromada

Zupa Švýcarská pořádala velmi
zdařilou župní akademii v nedeli
8. dubna 1984 ve sportovním stře
disku
v
Curychu-Affoltern.
Ve
velmi bohatém pořadu vystoupili
cvicenci a cvičenky všech složek
a
taneční
skupiny.
Porad
byl
velmi
vhodně
doplněn
přednesem
několika skladeb na harfu a zpěvem
národních
písní.
(Podrobnější
zpráva v příštím čísle).

109. ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA Sokol
ské župy Vídeňské se konala 17.
března 1984 v sále Slovanské Bese
dy.
Župní starosta bratr Dkfm.
Antonín
Sysel
zahájil
jednání
vzpomínkou členů zesnulých v uply
nulém roce - sester Stammingerové,
Vokurkové, bratří Líbala, Cejpka,
Koláre, Pochylého, Hanouska, Rákosníka,
Šperla,
Durdíka,
Maáery,
Plevy, Weiraucha.

Bern
12.
VALNÁ
HROMADA
jednoty
se konala 29. února 1984.
Zprávy
odstupujících
činovníkô
vesměs
svědčily
o
dobré
činnosti.
V
pravidelných
cvičeních
hodinách
bylo
v
minulém
roce
zařazeno
10 mužfl a 16 žen. - V letním
období pořádala jednota 7 táborá
ků. - Nejúspěšnějším společenským
podnikem byl, v poradí jiz 14.,
ples jednoty. - 10. Tyršova srazu
v Oetzu se zúčastnilo 10 členil,
červnového Dne uprchlíkfi 30 členů.
- S povděkem byla přijata zpráva,
že bylo obnoveno cvicení žactva,
které vede velmi úspěšně a obětavě
sestra
Edita
Dvořáková.
Po
schválení zpráv a udělení absolu
toria byl na nové období zvolen
výbor,
jehož cleny jsou sestry
a bratři: Starosta Ing.Stanislav
HLADÍK,
místostarosta
Desider
FRIEDMANN, náčelnice Marie KRATO
CHVÍLOVÁ,
vzdělavatelka
Růžena
HELEBRANTOVÁ, Olga ŠULCOVÁ (jedna
telka), Josef FLÍGR (pokladník),
Josef KALNÍ, Blanka PROCHÁZKOVÁ.
Hospodářští
a
účetní
dozorci:
Milan VONDRÁČEK, Jaroslava DUDOVÁ.

Zprávy činovníků byly zajímavým
přehledem bohaté činnosti svobodné
ho
sokolstva
ve
Vídni.
Bratr
starosta ve své zprávě podal infor
mace o práci v župě i v Ústředí,
s
uspokojením
konstatoval,
že
clen
zupního
výboru,
bratr
Dr.
J.
Petřík
byl
zvolen předsedou
Menšinové rady české a slovenské
vetve v Rakousku a že ve Vídeň
ských
svobodných
listech
byla
zavedena
sokolská
hlídka
'Hlas
Sokola'.
Poukázal
na
důležitou
schůzku župního výboru s kr. Buchalem
v
zálezitosti
národnostních
skupin
v
Rakousku
a
připomněl
letošní 60. výročí župního hřiště
v Kierlingu.
- Zprávy náčelníka
bratra L. Musila a náčelnice sest
ry G. Sionové svědčily o vzestupné
telovýchovné činnosti všech složek
a upozornily na první podnik VI.
sletu Ostředí - zimní hry v St.
Ulrichu, v únoru 1985. - Vzdělava
tel bratr St. Zmola vyzvedl přede
vším letošní stoleté výročí tragic
ké Tyršovy smrti v Oetzu a konání
tam dvou podniků v tomto, Tyršově
roce: 11. tradiční sraz o svatoduš
ních svátcích,
organizovaný opět
jednotou Mnichov a třídenní sympo
sium, pořádané Ústředím ve dnech
7.-9. srpna, po nemz se tam bude
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konat
schůze
výboru
Ústředí.
Vlastenecky prodchnutá zpráva
sestry jednatelky V. Frllhbauerové
se m.j.
zabývala otázkou české
školy ve Vídni. - Pokladník br.
F.
Kalousek
zdůraznil
nutnost
podpory činnosti mládeže. - Matrikář
br.
Fara hlásil,
ze
zupa
sdružuje
ve
svých
8
jednotách
celkem 813 příslušníků. - Správce
župního hřiště Kierling,
sestra
F.
Bartůnková,
podala
naposled
zprávu
činnosti
na
hřišti,
o
něž se se svým manželem 19 let
pečlivě starali. - Župní zdravot
ník br. dr. J. Petřík zdůraznil
nutnost
správné
záchrany
při
cvicení
a
zdůraznil,
ze
není
vždy zdravé a prospěšné, co se
představuje
jako
'moderní'.
Po zprávě hospodářských a úcetních dozorců bylo odstupujícímu
výboru
uděleno
absolutorium;
po přestávce s vítaným občerstve
ním, byl na další období zvolen
nový
župní
výbor,
který
tvorí
sestry a bratři:

Starosta Dkfm. Antonín SYSEL,
místostarostové František ClSLEK,
Ing. Jiří NOVÁČEK, náčelník Lud.
MUSIL, náčelnice Gisela SIONOVÁ,
vzdělavatel
St.
ŽMOLA,
Vlasta
FRUHBAUEROVÁ (jednatelka), Franti
šek
KALOUSEK
(pokladník),
Anna
KKČÁLOVÁ
(zapisovatelka),
K.
FARA (matrikář),
dr.
J.
PETŘÍK
(zdravotník), K. BARTŮNĚK (hospo
dář), Ant. SVOBODA (správce hřiště
v Kierlingu), J. BRÁZDIL (archi
vář), V. KOSTOHRYZ, L. KRAKOVIČOVÁ,
A.
KOFROŇOVÁ,
V.
KADLEC,
WEDRAL.
Hospodářští
a
účetní
dozorci:
Líbalová,
P.
Sevelda,
R. Krenek st.
Valná hromada udělila čestné
uznání sestre a bratru Bartůňkovým za jejich 19ti letou zásluž
nou činnost pri správě župního
hřiště v Kierlingu.
V

záverečné

části

valné

hromady
přednesli
své
zdravice
hosté, zástupci menšinových spolků
ve Vídni: kr. Buchal za Menšinovou
radu, kr. Matal za České srdce,
br. Krakovič za Slovanskou besedu.
Rozhovorem o české škole, zaháje
ným sestrou MUhlbergerovou, učitel
kou školy, o stavu sletového filmu,
o
přípravách
na
zimní
sletové
hry v r. 1985, a srdečným doslovem
bratra starosty byla zdařilá valná
hromada zakončena.
- VSL -

AMERICKÁ
OBEC
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SLOVENSKÁ
TÉL. JEDNOTA
SOKOL V USA

Slov. Těl. Jednota Sokol v U.S.A.

NÁCVIČNÝ
SRAZ
cvičitelstva
Slovenského
sokolstva
východní
oblasti Spojených států se konal
30. října 1983 v sokolovně jednoty
Farrell u Pittsburghu.
Sraz řídi
li
hlavní
náčelník a
náčelnice
Slov.
Sokola br.
St.
Banjak a
sestra C. Yatchyshynová, účastnili
se
členové
cvicitelských
sborů
žup M.Č. Trenčianský, M.M. Hodža,
P.
Mudroň,
J.
Kollar
a Tatra,
mezi nimi také bývalá hlavní náčel
nice
sestra M.
Kadriková,
člen
předsednictva Slov.
Sokola bratr
A. Krukar a mnohonásobná přeborni
ce Slov. Sokola sestra Ellen Kováčová-Babušková.
Jako
hosté
byli
na
sraz
pozváni
sestra
Vlasta
a bratr Jan Waldaufovi z Toronta,
kteří
řídili
nácvik
spolecných
prostných členstva.
85 LET ČINNOSTI oslavil Sbor
12, Newark, ve státě New Jersey,
který svou činností patří k nejlepším jednotám Slovenského Sokola.
V minulosti se její cvičenci účast
nili zájezdů na vsesokolské slety
v Praze, po r. 1948 na slety Čs.
sokolstva v zahraničí ve Vídni.
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Návštěvníkům
Austrálie
se v Sydney
doporučuje
oblíbený motel
OXFORD TOWERS

194-198
Goulburn Street

Telefon:
(61 2) 267 8066

NOW YOU CAN STAY IN SYDNEY
WITHOUT BREAKING YOUR BUDGET
•

CENTRAL LOCATION: City edge at Hyde Park,
close to Cross (NiglTt Life), Business District.
Suttea Festure: Priv. ShwsrfBatti. Setf Dial
Phones, Cotour TV, Air Condltioning, Fridge,
Cooking Facilities, In-house movies.
Root-top pool t temce, heetth chtb next door,
Hcensed restaurant wtth ber ftfloor show, Uquor
aervk* to rooms, covered perfdng.
Weekly rates, Credit Cards accepted: Amex, Oiners,
Visa, Mastercharge, Bankcard.
Alrport Bus Service to door.
Rates: Sgl: AS39. Dbl/Twin: from A$44

I oxford towers

t 194-198 Goulbum Street, Sydney, Austrálie 2010.
i Ph: (81 2) 267 8066. Tx: AA73281.
I Book wlth UTELL Worldwíde

Pátek, 22. června 1984
* Závody žen a dorostenek v nářaáovém tělocviku
* Soutez v odbíjené mužfi
* Sletový banket
* Večer sokolské mládeže

Sobota, 23. června 1984
* Závody mužfi a dorostenců v nářaňovém tělocviku
* Soutěž v odbíjené zen
* Sletová veselice s vyhlášením
výsledkfi sletových závodfi

Toronto

VII

SLET SOKOLSKÉ

ŽUPY KANADSKÉ

čtvrtek, 21. června 1984
* Informační schflzka vedou
cích všech složek a pora
da rozhodčího sboru

Neděle, 24. června 1984
* Hlavní sletový den:
> Cvičení prostná žactva, doro
stu, členstva
> Ukázky cvičení na náradí
> Štafetový závod žup
> Vystoupení tanečních skupin
v národních krojích
* Sletový večer: "Naši furianti"
představení Nového divadla v
Torontě (v 7 hod. večer).
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BATA

Shoemakers to the world

We make Bata shoes 5'^People make them popular
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