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Píše se rok 2012 a my si připomínáme 150. 
výročí vzniku sokolské organizace. To je dost 
dlouhá doba v dějinách jednoho společen-
ství. Zvláště jde-li o společenství, jehož ideo-
vou podstatou bylo dobrovolné konání       
bez rozdílu politického příslušenství                   
a náboženského vyznání, společenství,      
které vycházelo z ideálu svobodného člověka 
jakožto zdroje veškeré moci i tvorby,                   
a konečně společenství, jehož posláním byl 
rozvoj tělesných, duševních a mravních 
hodnot svých členů – ,,Žádáme od Vás, byste 
se vždy zastali slabého a před mocným se   
nechvěli, jen ušlechtilosti se kořili a lži                
aa zradě vždy odhodlaně na hlavu šlápli…“ – 
tento osudový výrok pronesený Karolínou 
Světlou přesně před 150 lety jakoby vytyčil 
samo poslání Sokola a nasměroval jeho bytí 
do budoucího, mnohdy tragického, vývoje 
českých dějin. 

VraťmeVraťme se však zpět do současnosti. Nastalé 
sokolské výročí znamená mimořádnou udá-
lost. Nejedná se totiž jen o chvíli hodnou 
oslavy či vzpomínání nebo snad hledání časů 
dávno zmizelých. Oprostíme-li se tedy           
od čistě formálního chápání této chvíle,          
naskytne se před námi mnohem zásadnější 
okamžik.okamžik. Okamžik výzvy a naděje. 150 let 
existence Sokola je charakterizováno neustá-
lým pohybem, jasně definovaným úkolem        
a vizí. Naše počínání v současném světě            
s neutuchajícím, stále se zvyšujícím shonem 
však jakoby jasnou vizi postrádalo. Nemáme 
čas, jsme zavaleni prací a povinnostmi                
a mnohdy i vláčeni touhou vlastnit. Čas            
k přemýšlení, tedy čas hledání vize i vlastní 
identity, se vytratil. Tento stav lze pozorovat 
i uvnitř našeho společenství. Společenský 
náboj, stejně jako onen harmonický rozvoj 
těla i ducha zároveň, se kamsi rozplynul. 

Výzva právě nastalého výročí tedy spočívá              
v prvé řadě ve vlastní sebereflexi, v přemýš-
lení o svých schopnostech, možnostech,           
nedostatcích i slabinách. Pouze vlastní sebe-
uvědomění a pozorné naslouchání hlasu své 
doby může dát směr našemu příštímu bytí. 

Dejme tedy příležitost názorům a hlasům    
vycházejícím ze současné společnosti. 
Chceme Vám proto nabídnout 52 vzkazů         
od osobností českého společenského,                                
kulturního i sportovního života, které nám 
mohou přispět v hledání sebe sama. 

Michal Doležel
Sokol Brno ISokol Brno I



Založení druhé české univerzity v Brně bylo výsledkem dlouholetého úsilí                
o národní a kulturní emancipaci české společnosti, ve které právě Sokol sehrál 
významnou roli.

OdOd svého vzniku v roce 1919 Masarykova univerzita ve své činnosti vždy       
respektovala a vyznávala hodnoty, jež byly základem republikánského               

a demokratického étosu doby jejího počátku. Mezi tyto hod-
noty, které se dodnes odráží v její 
vnitřní kultuře a jsou široce sdíleny 
akademickou obcí univerzity, patří 
svoboda, úcta k pravidlům a zodpo-
vědnost.
Mnozí členové Sokola byli významnými členy akademické obce naší 
univerzity a mohli se o tyto hodnoty ve svém působení opřít. Příkladem 
osobnosti, jež v sobě spojovala sokolský étos s vědeckou a pedagogickou 
činností, je Jan Uher, který byl v době ohrožení republiky pověřen 
předsednictvem vzdělávacího sboru ČOS redakcí Sokolského vzdělavatele. 
Ve své pedagogické činnosti Uher seznamoval učitele především s těmi 
postavami historie, u nichž je ideál humanity vyjádřen nejvýrazněji – vedle 
Komenského, HaKomenského, Havlíčka, Palackého a Masaryka také s Miroslavem Tyršem.

Ideály a cíle zakladatelů Sokola byly formulovány téměř o šedesát let dříve, 
než vznikla Masarykova univerzita, vycházely ovšem ze stejných etických 
principů a hodnot. Myslím si, že tyto hodnoty si potřebuje česká společnost 
připomínat i dnes a členové Sokola je mohou stejně jako univerzity šířit.

Přeji dnešnímu Sokolu, aby pokračoval ve svém poslání a pomáhal najít cestu 
k humanistickým ideálům také našim studentům.



Drahé sokolky, vážení sokolové,

bbylo by ode mne troufalé, ne-li neomalené, kdybych společenství bezpočtu 
statečných, vytrvalých a obětavých žen a mužů, lidí všech věkových kategorií, 
následovníku těch, kteří v minulosti oddaně a nezištně sloužili nejen dobré 
věci ale i své vlasti, ať v době, kdy projevovat své vlastenectví bylo spojeno               
i s obětí ztráty svobody či oběti největší, ztráty života, nebo při budování 
demokratického společenství republiky Československé, jakkoli poučoval          
či vzkazoval, co a jak má do budoucna dělat.

JeJe pro mne poctou, že mnozí sokolové, kteří byli jak v době nacistické okupace, 
tak i v době komunistické totality na straně svobody, práva a demokracie, 
bojovali proti sílám zla a pomáhali a chránili slabé a bezbranné, byli 
persekvovaní a vězněni, se stali mými přáteli. Jejich střízlivý a občanský 
přístup k druhým, plnění úkolů, které s příslovečnou sokolskou samozřejmostí 
vzali za své, mi bylo školou. Zároveň jsem se od nich naučil, že svoboda jedince 
je odvislá od vzájemného respektování a úcty k druhým, že pomáhat slabým      
a a bránit bezbranné je naší povinností, že bráníme li druhé, bráníme zároveň          

i sebe a bráníme li sebe, bráníme jiné. Že bez vzájemné 
pospolitosti a věrnosti jsme snáze 
porazitelní.
Zdá se, že dnešní doba hodnotám, které jsou krédem každého člena sokolské 
obce, není nijak nakloněná. Že poctivost, čest, nezištnost, tolerance a oddanost, 
k nimž byli a jsou sokolové od útlého věku vedeni, se do dnešního světa 
nehodí, že jsou přežitkem, starým železem.

OpakOpak je pravdou. Dosažená politická svoboda po pádu železné opony, 
pluralita názorů a zastupitelská demokracie ještě nejsou garantem fungujícího 
právního systému. Bez mravních a morálních principů a jejich dodržování 
nelze budovat demokratické zřízení, neboť svoboda bez pravidel, bez smyslu 



pro povinnost a zodpovědnost se díky člověčí přirozenosti zvrhne v anarchii, 
kdy dravčí sklony, sobectví a bezohlednost převáží nad těmi, které z lidí dělají 
ušlechtilé jedince.

NeznámNeznám jiné společenství lidí, občanů, které bez rozdílu pohlaví, vyznání               
či náboženského nebo politického přesvědčení dokázalo nezištně a dobrovolně 
pracovat pro celek, uplatňovat a prosazovat ideály všelidských mravních 
hodnot, tak jako Sokol. V době svého vzniku byl Sokol nositelem pokroku, 
svobodných myšlenek. V dobách útlaku patřili sokolové k nejstatečnějším, 
nejodvážnější a nejobětavějším odpůrcům zločinných režimů.

AčAč se zdálo, že padesát let existence obou totalit v naší vlasti zcela vymazalo            
z pamětí lidi vše, co Sokol představoval, že jeho význam pominul a že už 
dnešní generaci nemá co říci a dát, 150. výročí od jeho založení a jeho existence 
dokazují opak.

Myšlenky,Myšlenky, jichž je Sokol stále nositelem, skutky, které nespočet sokolek                   
a sokolů vykonali, drobná a vytrvalá práce každého z nich na poli vzdělávání, 
kultivování společenského prostředí, věrnost demokratickým principům, 
smysl pro spravedlnost, entuziasmus a skromnost, respekt k tradicím, toť vše 
jsou nezbytné hodnoty a kvality, které stále i dvacet lete po listopadu 1989 jsou 
nejen potřebné, ale zcela nezbytné, pokud chceme žít v demokratickém                   
a právním státě.

ŘíkáŘíká se, že nikdy nevstoupíš do téže řeky. Lze však vstoupit do téhož koryta, 
jimž ta řeka protéká. Sokol je řečištěm, které je stále týmž, jimž bylo před 150 
lety. Přesto, že se zdálo, že řeka vyschla, věřím, že pramen nevyschnul. Věřím, 
že mladí lidé budou při konfrontaci se stavem dnešního světa, čím dál víc 
inklinovat k myšlenkám a hodnotám, které již 150 let provázejí existenci                    
a smysl Sokola, neboť víra sama o sobě bez skutků, které provází jeho existenci, 
jsou jako řeka bez vody.

VVe velké pokoře a úctě



Když slyším slovo Sokol, vybavím si svého dědečka. Byl klasická stará škola. 
Každé ráno se myl studenou vodou a každý den co si pamatuji cvičil sokolské 
sestavy. A já jsem musel cvičit s ním. Nejvíce mě bavili, dnes pro mě vtipné, 
cviky s dřevěnou tyčí. Tu jsem si pak směl vypůjčit a hrál jsem si na to, že je to 
meč a já sekám drakům hlavy.

SokolovéSokolové mně v dětství přišli jako 
armáda, do které bych vstoupil               
na rozdíl od armády jako takové rád. 
Vždyť to byl vlastně kmen indiánů, které jen místo pera orlího zdobilo pero 
sokolí. 



Tato doba, kterou ve střední Evropě 
můžeme vymezit zhruba posledními 
dvaceti lety, se vnitřně vyprazdňuje a jako 
myšlenkový útvar spěje ke konci, na který 
navazuje nějaká další transformace do nové 
společnosti. Jedna z příčin, která přivodila 
pád této epochy, je parazitický 
individualismus,individualismus, tedy vnímání toho 
druhého hlavně jako zdroje zisku. Jedním           
z východisek je pospolitost, touha udělat 
něco pro druhé, pro místo, kde žiji                          

a pro zdravý život. Proto si 
myslím, že Sokol            
v této době není 
jenomjenom slavná tradice,              
ale že to hlavní jej 
teprve může čekat.



Vážení přátelé, sestry a bratři, sokolové,

jsemjsem rád, že jsem dostal možnost napsat těchto pár 
řádek při tak významné příležitosti, jakou je 150. 
výročí založení sokolské organizace - největšího 
kulturního a sportovního hnutí, které provázelo 
český národ celou jeho novodobou historií.         
Když roku 1862 Miroslav Tyrš s Jindřichem 
Fügnerem a dalšími příznivci Sokol zakládali, 
podařilopodařilo se jim spojit několik jednoduchých idejí: 
vlastenectví, tělovýchovu, humanitu i podporu 
národní kultury. 

Mužům i ženám 
z řad Sokola patří díky:   
spolu se svými krajany pomohli zrekonstruovat 
Národní divadlo, umírali u Zborova, stavěli se       
na odpor fašismu a trpěli v nacistických a později 
i v komunistických lágrech. Přes všechny 
peripetie, přes pronásledování totalitními režimy 
sokolská myšlenka přežila. A přežila nerozředěná, 
nepokřivená. Rozšířila se s českými exulanty         
do celého světa.do celého světa.

A já doufám, že časy, kdy byli sokolové za svou 
příslušnost perzekuováni, jsou nadobro pryč              
a naše společnost přijímá Českou obec sokolskou 
jako součást kulturního dědictví národa, jako stále 
živou myšlenku, která si zaslouží naši podporu           
a úctu. Nazdar!



Zuzana
SokolSokol slaví 150 let. Chodila jsem             
z donucení tatínka v dětství každou 
středu do oddílu brněnské sokolské 
župy. Před námi dětmi chodily          
do tělocvičny nezvykle čiperné paní, 
které na sebe halekaly "sestro".         
Co bylo dříve pro mě sportovním 
spolkemspolkem za málo peněz, to dnes 
chápu snad i v tom kontextu 
občanském a v dobrém slova smyslu 
buditelském. Babička chodila              
do vysokého věku do Sokola a další 
cvičenky jí přišly blahopřát po letech 
k osmdesátinám, i když jí složily 
báseň,báseň, ve které ji nazývaly 
"Baruškou" (babička je Jaruška), šlo 
minimálně o dojemné gesto.

"Během války bylo popraveno 1212 
sokolů a dalších 10 400 vězněno, 
mučeno", dočetla jsem se                        
na Wikipedii. Kvůli krádežím               
v obchodě to zřejmě nebylo. Ať Sokol 
zůstane naplněný myšlenkou 
pospolitosti, odvahy a antické 
kalokagathie,kalokagathie, to bych mu přála. 
"Tužme se."

Adéla
RodičeRodiče mě od malička vedli                  
ke sportu. Z počátku nevypadalo 
jejich úsilí moc nadějně, ale pak se to 
s nástupem do Sokola zlomilo. Tedy, 
ne přímo s nástupem. Chvíli to 
vypadalo, že mě snad ani nepříjmou, 
protože záporné číslo v hodu míčem 
jsemjsem měla jediná. Nakonec zřejmě 
zvítězil bratrský duch a přijali mě.

Když jdu kolem budovy Sokola, 
vzpomenu si na zábavně naplněná 
odpoledne, vůni antuky a automat 
na instantní polévku.

Jsem hrdá na to, že Sokol dokázal        
i přes všechny nepřízně ve své 
dlouhé historii vytrvat v předávání 
základní sokolské myšlenky, kterou 
je všestrannost vývoje lidské 
osobnosti.

OrganizaciOrganizaci Sokol přeji spoustu 
nových členu, kteři pochopí,                   
že i v dnešní době je nutné držet se 
těchto, byť již 150 let starých, ideálů, 
protože morální přístup k životu           
a rovnováha těla a ducha jsou 
základem spokojené společnosti.



Tradice, zvl. pak naše národní-domácí by měly být ctěny a připomínány. 
Takovou tradicí je zcela nepochybně i sokolské hnutí, jehož vznik si v tomto 
roce připomínáme. I přesto, že k založení Sokola došlo před úctyhodnými 
150 roky, naprostá většina jeho zásad a myšlenek zůstává stále platná a měli 
bychom si je nejen připomínat, ale především se jimi řídit v našem životě,        
v našem každodenním jednání. Jako dětskému lékaři a vysokoškolskému 
učiteli mně v sokolských zásadách imponují zejména dvě – soustavná péče      
o o tělesnou zdatnost a dodržování principů mravnosti, čestnosti, slušného 
chování.

U většiny našich dětí je v posledních 
letech tělesného pohybu naprostý 
nedostatek. Příčin tohoto stavu je samozřejmě více, důsledky jsou 
však ze zdravotního hlediska alarmující a závažné – zvyšuje se počet 
obézních, nemocných s cukrovkou, vysokým krevním tlakem,                                
ale i s postižením kloubů. Není ničím neobvyklým, že s těmito zdravotními 
handicapy se dnes setkáváme i u dětí a vše jsou to významná rizika 
přecházející s dítětem i do dospělosti.přecházející s dítětem i do dospělosti.

Pravidelný a dostatečně intenzivní pohyb přitom představuje zcela 
přesvědčivě prokázanou prevenci rozvoje většiny v. civilizačních chorob, 
tělesná aktivita však také přispívá k posilování zdraví duševního. Sokolské 
„V zdravém těle zdravý duch“ je proto trvale platným imperativem,            
který bychom si neměli jen při určitých příležitostech pasivně připomínat, 
ale měli bychom ho aktivně podporovat. A to u dětí již od nejútlejšího věku; 
začít pravidelně cvičit, jezdit na kole, běhat, chodit na vycházky nebo třeba      
i i využívat různých fitnes center však lze i v dospělosti. Pohyb je prospěšný     
a zdravý!



Jestliže zvýšení pohybové aktivity by nemělo být nijak složité, dosáhnout 
zcela normální lidské slušnosti, čestnosti či vzájemné úcty a tolerance je 
komplikovanější. V posledních letech došlo v naší společnosti k přeskupení 
řady životních hodnot. Je to výsledek nejen velmi komplikovaných 
ekonomických aspektů, jejichž příznivé ovlivnění je značně omezené, ale 
také důsledek celé řady v. kauz, které na nás chrlí různá média a jejichž 
počet je jakoby nekonečný. Často se dnes jeví, že naprostým ideálem je být 
bohatý,bohatý, mladý, krásný. V současné společnosti je nedostatek pozitivních 
příkladů, skutečných vzorů, jež by apelovaly právě na nezbytnost 
ohleduplnosti, slušnosti či pomoci potřebným. Vymýtit mnohé ze 
společenských nešvarů a dosáhnout pozitivních změn bude pravděpodobně 
delší dobu trvat. Měli bychom se však o to všichni snažit, měli bychom o to 
aktivně usilovat a mělo by to být i krédem těch, kteří zastávají místa 
vládnoucí, nejvyšší.

Sokolu přeji do dalších let mnoho zdaru a úspěchů! Zcela nepochybně si to 
zaslouží už jen proto, že přes všechny těžkosti nezanikl a že jeho myšlenky 
zůstávají stále aktuální a povzbudivé.



Česká obec sokolská si letos připomíná sto padesát let trvání Sokola. Tento 
původně tělovýchovný spolek začal záhy blahodárně působit ve společenské, 
kulturní a politické oblasti. Sokol se od prvopočátku vyznačoval vysokým 
stupněm demokratičnosti, a ač se postupně stával masovou organizací                 
(ve svém vrcholném meziválečném období měl na 800.000 členů), neslevil              
z mravních nároků na každého jednotlivce. Věk, pohlaví, náboženské vyznání, 
politické přesvědčení, společenské postavení či majetkové poměry zde nehrály 
roli.roli. Pro generaci našich rodičů a prarodičů, kteří se v něm aktivně angažovali, 
znamenal Sokol společenství lidí, kde každý mohl podle svých schopností           
a možností přispět k naplňování ideálu antické kalokagathie, souladu 
zdravého tělesného, duševního a mravního rozvoje, ideálu, jenž nebyl cizí ani 

J. A. Komenskému. Vychovával ke zdravému 
vlastenectví a zvláště v menších městech 
a na venkově se sokolské organizace staly 
přirozenýmipřirozenými středisky společenského         
a kulturního života – kolik jen sokoloven 
bylo postaveno z dobrovolné obětavosti!
Nemůže proto udivit, že sokolové sehráli nezastupitelnou roli při vzniku 
samostatného československého státu, a stejně tak nemůže překvapit,                   
že pozdější utlačovatelské režimy jejich činnost omezovaly či přímo zakázaly. 
V době protektorátu představoval Sokol nejlépe organizovanou odbojovou 
organizaci a jeho nejlepší představitelé zaplatili za svou činnost cenu nejvyšší. 
Bez jejich účinné podpory by se statečným československým výsadkářům před 
sedmdesáti lety nebylo zdařilo vykonat ortel nad R. Heydrichem.

VV letošním jubilejním roce je jistě potřebné a užitečné připomenout si slavné 
kapitoly ze života Sokola, neméně důležité ovšem je také zamyslit se                    
nad posláním Sokola v současném světě, jehož vnější kulisy se v průběhu tolika 
desítek let změnily. Jsem však přesvědčen, že tyto vnější změny nemohou 



ovlivnit či potlačit platnost pozitivních principů, z nichž Sokol vyrostl                        
a při jejichž respektování vzkvétal: je to v prvé řadě ryzí amatérismus                         
v nejlepším slova smyslu – sportování pro radost a vnitřní uspokojení, nikoliv 
honba za rekordy na hranicích lidských možností. S tím souvisí i relativně 
nízké nároky na vybavení, a tudíž značná finanční soběstačnost a nezávislost 
na mnohdy pochybných sponzorských zdrojích. Sokol se dále v minulosti 
osvědčil jako přirozený a účinný nástroj mezigeneračního porozumění, a zdá 
sese mi (alespoň pokud jsem schopen sledovat přípravy a nácvik na letošní               
15. všesokolský slet), že se mu daří v této tradici úspěšně pokračovat. Přeji 
Sokolu, aby se zdárně rozvíjel i v dalších letech a přispíval tak v duchu odkazu 
svých zakladatelů k výchově sebevědomých občanů, zodpovědných za sebe, 
svou obec i svůj stát. Patří mu za to náš dík.



Ideálem Sokola je 
formace těla i ducha 
svých členů, jejich 
výchova k poctivosti            
a vlastenectví. Tyto hodnoty jsou 
velmi blízké i mně a považuji je pro formování 
dalších generací našeho národa za zásadní. Jsem 
protoproto velmi rád, že Sokol žije a pracuje na tak 
důležitém úkolu.

V modlitbě provázím každého z Vás, abyste 
dosáhli svých ušlechtilých cílů, stali se dobrými 
lidmi a občany a prosím Matku Boží Panu Marii, 
aby nad Vámi držela při sportovních výkonech 
svou ochrannou ruku a chránila Vás před pády 
a úrazy.

SS přáním všeho dobra do dalších let všem Vašim 
členům i jejich blízkým vyprošuji Boži 
požehnání.



Po čtyřiceti letech komunistické totality a po jejím pádu povstal Sokol v roce 
1990 znovu k životu. Povstal doslova z popela jako pták fénix. Jeho situace je 
však velmi obtížná. Dorostly generace, které o něm už nic nevědí. Sokol 
naráží na nejrůznější problémy pramenící z naší současnosti, která je zcela 
odlišná v porovnání s dobou, kdy Sokol byl založen, kdy vzkvétal a prožíval 
svá nejlepší léta. Proto se nedivme, vyskytne-li se otázka: není to 
anachronismus držet ho při životě? Copak naše současnost potřebuje jeho 
program?program? Co s ním v době internetu, klonování, globalizace, mediálního 
zpravodajství, které nás spojuje s celým světem a činí nás účastníkem 
celosvětového dění? Co se Sokolem při nynější honbě za prospěchem,               
za penězi? Není Sokol směšně zpozdilý a jakoby mimo naši dobu?

Kupodivu není. I tato doba potřebuje totéž, 
čeho bylo třeba před sto padesáti lety. 
Potřebuje kvalitního člověka, jehož tělesná, mravní a intelektuální stránka 
bude harmonicky vyvinuta.  Komunistické čtyřicetiletí zaselo do české 
společnosti příliš mnoho negativního, takže dnes opět stojíme před úkolem 
obrody české společnosti. Jedině kvalitní společnost je tvůrčí, akceschopná      
a obstojí v soutěži s ostatními. Pro Sokol je to dějinná výzva, aby nadále plnil 
úkol,úkol, jehož cílem bylo a je zkvalitnění českého člověka po stránce tělesné, 
intelektuální i mravní. Jenomže jeho situace je ztíženější o to,  že i uplynulé 
dvacetiletí obnovené svobody je poznamenáno mnoha negativními jevy              
a na to nestačí entuziasmus a elán, kterými byl Sokol vždy prostoupen.              
Je třeba na základě kvalitních analýz naší současnosti a naší společnosti 
hledat nové postupy a nová řešení. Problém není v tom: co dělat, ale jak to 
dělat. A právě to si vyžaduje důkladné zkoumání a rozbory.



Sokol v posledním desetiletí však stanul ještě před jedním zásadním 
problémem. Jak posuzovat své vlastenecké zaměření  (své češství) při vstupu  
České republiky do Evropské unie?  Jsou dnes mezi námi tací, kteří se 
označují za Evropany, aniž tento pojem mají ujasněný a vědí, co má 
obsahovat. Někdy se v jejich podání zdá, že býti Čechem je cosi 
méněcenného.

TTakže jak pohlížet na vlastenectví, které bylo pro Sokol příznačné? 
Odpovídám: je třeba chránit svou identitu, býti Čechy, projevovat své české 
národní uvědomění, ochraňovat a pěstit území, které je nám domovem. 
Pohlížet na sebe soudně, ale opírat se o vše pozitivní, co tvoří naši historii. 
Odvádět kvalitní práci, vyznačovat se solidním jednáním, zodpovědností           
a spolehlivostí nejen v kritických situacích – ale v každé situaci. Býti svébytní 
a občansky sebevědomí. Býti demokraty a naučit se demokracii žít. A vždy          
a za všech okolností být humanitní – být lidští.a za všech okolností být humanitní – být lidští.

Toto jsou hodnoty, které se po dlouhá desetiletí Sokol snažil pěstovat ve svém 
členstvu. Pro Sokol to není nic nového – jen je třeba, aby si to stále 
uvědomoval a v tomto úsilí pokračoval dál.



Sokol a sokolové jsou už legendou.         
Mně osobně byli a jsou příkladem právě 
v občanské angažovanosti a naplňování 
ideálů bratrství, bez kterých nelze                
ani v dnešním světě přežít. 

Není pravda, 
že v naší zemi že v naší zemi 
nebyli hrdinové. 
Jen v řadách Sokola 
jich byla spousta. 
Proto si Sokola a jeho členů vážím a přeji, 
aby jejich současnost a budoucnost byly 
stejně významné jako jejich minulost. 



Bohužel jsem osobně v Sokole nikdy nebyl. 
Neměl jsem možnost, protože v naší vsi tato 
organizace nebyla. Mohu Vám ale říci,                    
že jsem vždy se sokolskou organizací velmi 
sympatizoval. Viděl jsem, jak členové Sokola, 
kteří sloužili za války v letectu byli šikovní, 
ukáznění a stateční letci věrní naší vlasti. 

MnozíMnozí z nich položili 
své životy za naší 
svobodu.



To je i můj , dá-li se to 
tak říct, ideál. 
ŽeŽe totiž společenství lidí bez rozdílu pohlaví, 
vyznání nebo  přesvědčení - ať už politického 
nebo náboženského, spolupracuje                               
na kultivaci těla i ducha. Co víc si lze přát? 
Hodně štěstí a hodně sokolů do budoucna, 
nejméně na dalších 150 let! 

Díky, zdraví



Je pro mne velkou ctí, že mohu 
krátkou úvahou přispět, v zastou-
pení českých a moravských           
památkářů do publikace věnova-
né 150letému výročí založení 
Sokola vynikajícími osobnostmi 
české kultury, vědy a veřejného 
života, Miroslavem Tyršem                
a Jindřichem Fügnerem. Toto 
výročí je významné i pro českou 
památkovou péči, protože náš 
odbor má se stále živými ideály 
sokolského hnutí mnoho společ-
ného. Obě hnutí mají v principech 
a motivech své činnosti zakotvené 
hluboké vlastenectví. Vlastenectví 
pozitivní, vzdálené jakémukoliv 
šovinismu. Zároveň je jim společ-
ný neméně hluboký altruismus.            
V oblasti vztahu společnosti            
ke kulturnímu dědictví to byly 
právě vlastnosti, které motivovaly 
již v roce 1794 vznik prvního      
dobrovolného památkářského 
sdružení – Společnosti vlastenec-
kých přátel umění. Jeho členové 
nejen obětavě a s velkým zájmem 
studovali a zčásti i sbírali národní 
starožitnosti, jak se tehdy                    
památkám říkalo, ale usilovali             
i o povznesení národní vzdělanos-
ti a rozvíjení smyslu obyvatelstva 

pro krásná umění. Tento zřetel stál 
u založení Obrazárny Společnosti, 
do níž její členové ochotně zapůjči-
li či začasté i věnovali umělecká 
díla ze svých soukromých sbírek      
s cílem učinit je přístupné široké 
veřejnosti. Tím položili základ 
dnešnídnešní Národní galerie.                  
Společnost vlasteneckých přátel 
umění pozorně sledovala soudobý 
rychlý hospodářský vývoj a tam, 
kde začínal ohrožovat cenné         
hodnoty národního dědictví nevá-
hala energicky vystoupit na jeho 
obranu (její zásluhou byla             
například ve čtyřicátých letech         
19. století zachráněna větší část        
ke zboření určené Staroměstké 
radnice v Praze). Stejné údaje, tedy 
ušlechtilý, humanisticky pojatý 
patriotismus a altruistické úsilí 
podpořitpodpořit vzdělanost i zdravý           
fyzický vývoj národa se staly 
hlavní motivací díky níž Tyrš               
a Fügner založili Sokol a přetvořili 
ho záhy v široké celonárodní 
hnutí. Významnou inspirací byl 
pro ně princip pěstovaný                        
vv prostředí antických řeckých          
demokracií, Řeky nazývané              
kalokagathie – harmonické spojení 
tělesné i duchovní složky lidské 



osobnosti. I v Sokole šlo o paralelní rozvíjení fyzické 
zdatnosti populace spolu s pěstováním jejího smyslu                  
pro krásu a zájmu o duchovní hodnoty. Jaká zajímavá, nikoli 
náhodná příbuznost východisek a cílů obou našich 
tehdejších vlasteneckých hnutí. Miroslav Tyrš jako přední 
český estetik, historik a znalec umělecké tvorby navíc svým 
pedagogickým působením na pražské univerzitě vytvářel 
základnízákladní předpoklad vztahu mladé generace k uměleckým 
památkám a jeho manželka Renáta, dcera Jindřicha Fügnera, 
jako neméně renomovaná historička umění se v tehdy teprve 
formující památkové péči osobně nejednou přímo 
angažovala. 

Vyváženost rozvoje fyzických a duchovních vlastností                 
a potřeb člověka, v současné památkové péči mající jakési 
volné analogie v ochraně jak hmotných, tak i nehmotných 
památek, zůstávají, spolu s neutuchajícím vlastenectvím                 
i v současnosti platnými principy činnosti obou hnutí – 
památkářského a sokolského. 

StopadesátiletéStopadesátileté výročí vzniku 
Sokola nechť je pro nás 
připomenutím a pobídkou, 
abychom je dále rozvíjeli. 



Když si připomínám začátky Sokola v poslední třetině XIX. století, nemohu 
neobdivovat úsilí jeho zakladatelů o výrazně český a nejenom sportovní 
spolek, a také nadšenou odezvu, se kterou sokolskou myšlenku přijala 
tehdejší česká veřejnost; šlo vlastně o mimořádné vzepětí národního 
obrození, které politicky vyvrcholilo v době I. světové války, byť rakouské 
úřady v r. 1915 Sokol příznačně zakázaly. Sokolové hráli významnou 
politickou a dokonce vojenskou roli v době říjnového převratu v r. 1918              
i v prvních letech po vzniku Českosloi v prvních letech po vzniku Československa.  

Podobně statečně se zachovali v době mobilizace v r. 1938. Nacisté Sokol 
opět příznačně zakázali ihned po vzniku Protektorátu a zcela soustavně 
likvidovali přední členy a funkcionáře Sokola. Více než 1 200 sokolů bylo 
popraveno a více než 10 tisíc vězněno. Nacisté dokázali velmi přesně 
identifikovat tehdejší národní elitu a cíleně se ji snažili zdecimovat.
Poválečnou obnovu Sokola si pamatuji už z vlastní zkušenosti. Sokolská 
obec tehdy čítala neuvěřitelný milion členů a vyvíjela nejenom sportovní, 
ale tradičně vzdělávací aktivity směřující k obraně svobody a lidských 
práv. Toto krátké, leč slavné, období vyvrcholilo v létě 1948, kdy XI. 
všesokolský slet a průvod v Praze byl posledním veřejným znamením 
odporu demokraticky smýšlejících občanů proti komunistickému puči.

SituaceSituace se pak téměř doslova opakovala - i komunisté měli zcela jasno,       
kdo patří k elitě národa, a tak mnozí sokolové přicházeli o prestižní 
zaměstnání, končili opět ve vězení a v lepším případě v exilu. 
NaštěstíNaštěstí měl Sokol velmi aktivní pobočky v mnoha státech Evropy                      
i zámoří. Do USA odešly hlavní osobnosti tehdejší sokolské obce,                
Prof. Marie Provazníková a JUDr. Antonín Hřebík. Zejména paní 
profesorku si pamatuji, jak k nám hovořívala v pořadu "To byl Sokol"            
ze zahraničního rozhlasu a jak nás její slova posilovala v dlouhých letech 
nesvobody. Myslím, že je velmi symbolické, že se dožila požehnaného 
věku 100 let a zažila tedy ještě pád komunismu ve střední a východní 
Evropě.Evropě. Tehdy mohl Sokol opět jako bájný pták Fénix povstat z popela             
a patří dnes k nejpočetnějším českým společenským organizacím.



To svědčí o životnosti myšlenek otců zakladatelů, protože zatímco vnější 
okolnosti v naší zemi se od konce XIX. století výrazně měnily - bohužel 
nezřídka k horšímu - Sokol řečeno Komenského slovy přestál vichřice 
hněvu a nyní se může svobodně rozvíjet, což přináší nové příležitosti               
a přirozeně i nutnost vyrovnat se proměnami společenské atmosféry v naší 
zemi. 

PřipadáPřipadá mi, že největší zázemí má dnes Sokol spíše na venkově                      
než ve velkých městech. Zatímco obyvatelé velkoměst se většinou 
nechávají bavit profesionálními baviči, tak na venkově je tomu obráceně - 
lidé mají k sobě blíž a jsou aktivnější jak ve sportu tak i v kulturních                   
a společenských akcích, od plesů přes ochotnické divadlo až po společné 
vlastivědné zájezdy a další akce, při nichž se stmeluje celá obec včetně 
chalupářů z okolních měst i velkoměst. 

Tak je Sokol i po půldruhém 
století od svého vzniku 
docela dobrou zárukou,           
že tělesnou zdatnost                        
i kulturní rozhled příštích 
generací českého národa 
nám budou moci v okolní 
EvropěEvropě zase závidět, jako 
tomu bylo ve slavné 
sokolské minulosti.



Když se řekne Sokol, na prvním místě 
se mi vybaví láska k vlasti, identifikace 
s republikou. Tedy něco, co nám dnes v naší situaci chybí,                
co překryla lhostejnost či nebezpečné tendence nacionalistické. Věřím tomu, 
že Sokolové byli ochotni za Masaryka a demokracii nasadit život. Pěstovali 
odolnost, statečnost a – poctivost! 

VzpomínámVzpomínám na jednu dámu v Počátkách, která chodívala na bohoslužby              
a kterou jsem často navštěvoval. Bylo jí hodně přes osmdesát, ale do poslední 
chvíle byla neuvěřitelně vitální. Nejenže i ve vysokém věku cvičila,                      
ale především každý večer poslouchala Hlas Ameriky a nepřestávala doufat, 
že svoboda jednoho dne přijde. "Pane faráři," vítala mě, "slyšel jste? Včera 
mluvil pan president! Bude přece pan Havel náš příští president, viďte?"             
A to byl, prosím, rok 1987. 

DnesDnes Sokol nemá na růžích ustláno, ale je vynikající, že pokračuje. Kdo ví, 
možná jeho čas ještě přijde. Lásku k demokracii bychom měli pěstovat                    
i podporovat. Neboť demokracie – jak říkával Masaryk – je politickou formou 
Ježíšova náboženství lidskosti.

Přeji Sokolu ke 150. narozeninám vše nejlepší!



Velmi si vážím všech, kdo rozvíjejí ušlechtilou tradici 
Sokola - péči o harmonický rozvoj lidské osobnosti. 
Sokol je po celou dobu své historie nezastupitelnou 
součástí občanské společnosti v naší zemi a tím i její 
demokratické kultury. Nikdy nezapomenu                       
na průvod sokolů a sokolek Prahou ze všech koutů 
světa (zejména našich krajanů z USA), který se konal 
krátce po pádu komunistického režimu a bkrátce po pádu komunistického režimu a byl jedním           
ze symbolů návratu svobody. 

Gratuluji Vám k slavnému 
jubileu a přeji Vám, aby se 
Vám podařilo pokračo-
vat ve Vaší výchovné        
činnosti a zejména oslovit 
mladou generaci.
S mnoha pozdravy
a projevem opravdové upřímné úcty



Vážení členové Sokola,

Univerzita Karlova a Sokol, jako součást otevřené občanské společnosti,            
mají mnoho společného. Více, než by se na první pohled mohlo zdát.

Sokol,Sokol, stejně jako Univerzita Karlova 
po generace vychovává vynikající 
osobnosti, které reprezentují náš 
národ. Máme trpkou zkušenost se zákazy, snahami o různá omezení, 
pokusy o svázání a přivádění k poslušnosti. Společný je nám i odpor proti 
totalitě a všem totalitním praktikám. Sokolské zásady činnosti a vytrvalosti, 
dobrovolné práce a sebekázně, lásky ke svobodě a vlasti v duchu demokracie 
jsoujsou i zásadami, které vštěpuje naše nejstarší univerzita svým studentům         
a které naše studenty charakterizují. Univerzita Karlova je místem uchování 
a předávání trvalých hodnot, poznatků a dovedností příštím generacím.

Mezi ty jistě patří sokolský ideál harmonického souladu a vyváženosti 
tělesné i duševní krásy, dobroty, ctnosti a statečnosti, vycházející z řecké 
kalokagathie. Jak řekl Miroslav Tyrš, mimořádný profesor historie umění      
na tehdejší České universitě Karlo-Ferdinandově: „Člověk je tu proto, aby si 
něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je moře bez vody, kniha 
bez obsahu, život bez života.“ Poslání Sokola je velké předsevzetí, které se 
naplňuje desítky let a pomáhá životu radovat se z pohybu a nám                              
k k sounáležitosti s něčím větším, jež nás svým významem přesahuje                           
a přetrvává.

Dovolte mi, abych vám všem jménem svým i jménem Univerzity Karlovy 
popřál nejméně do dalších 150 let mnoho úspěchů a radosti.



Dovolte mi, abych při příležitosti významného sokolského výročí – 
úctyhodných 150 let od založení České obce sokolské – nejen vyslovil 
upřímné blahopřání jménem Českého olympijského výboru, ale také připojil 
krátké zamyšlení o některých styčných bodech českého olympijského hnutí          
a sokolství.

JeJe známo, že zakladatel Sokola PhDr. Miroslav Tyrš, se svým dílem přihlásil 
k antické olympijské tradici a mj. usiloval o to, aby rodící se české 
tělovýchovné hnutí navázalo na úkoly a funkce řecké tělovýchovy. Zdůraznil 
to jak ve svém spise Hod olympický – text,   který významně přispěl                        
k informovanosti české veřejnosti o antických olympijských hrách,                            
v programovém prohlášení Sokola Náš úkol, směr a cíl, v práci Základové 
tělocviku, ale i tím, že přirovnával první sokolský slet z roku 1882 k antickým 
olympijským hrám. olympijským hrám. 

V dosavadní v historii ČOV a Sokola nelze vždy hovořit o bezproblémové 
koexistenci či dokonce spolupráci. Jiří Guth, zakladatel ČOV a člen Sokola, se 
po I. olympijských hrách 1896 v Aténách v časopise Sokol obrací v první řadě 
na Českou obec sokolskou s žádostí o podporu olympijského hnutí.                 
ČOS však – podobně jako ostatní gymnastické federace – olympijské hry              
a sport zaujala zpočátku odmítavý postoj: vytýkala jim individualismus, 
nezdravou specializaci, honbu za vítězstvím a také „nedostatek 
vlastenectví“.vlastenectví“. Nicméně už v roce 1900 se František Erben zúčastnil 
gymnastických soutěží II. olympijských her 1900 v Paříži.                                          
Na VI. olympijském kongresu v Paříži v červnu 1914, kde se jednalo                       
o budoucích „olympijských pravidlech“ a kde se národní olympijské výbory 
mění de facto ve státní podle zásady „jeden stát – jeden národní olympijský 
výbor“ zastupoval české sportovce vedle Jiřího Gutha též starosta ČOS          
Josef Scheiner. Po vzniku Československa se sokolové účastní                             
VII.VII. olympijských her 1920 v Antverpách a poté začínají měnit svůj postoj           
k olympijskému hnutí a k olympijským hrám. Zlatým písmem je v naší 



olympijské minulosti zapsán Sokol Bedřich Šupčík, na VIII. Olympijských 
hrách 1924 v Paříži získal první olympijské vítězství pro české sportovce. 
Také řada dalších našich olympijských především gymnastických medailí 
byla dílem sokolů, např. olympijští vítězové z řad sokolů – Ladislav Vácha 
(OH 1928), Alois Hudec (OH 1936), družstvo žen (OH 1948), pokračování 
tradice sokolské gymnastiky lze sledovat až do roku 1960 (Eva Bosáková).

VV současnosti je Česká obec sokolská členem pléna ČOV, členem velmi 
užitečným, neboť oba subjekty spojuje to, co kromě jiného mají ve svých 
programech – mravní výchova a kulturní činnost.

 

Mám-li vyslovit přání                  
do budoucna, tak ať Sokol 
dál při respektování 
proměn doby kráčí                   
po cestě, kterou mu vytýčili 
jeho zakladatelé, kterou  
naplňovaly také  generace 
jejichjejich následovníků a která 
ani současníkům - a také 
společnosti, která nás ob-
klopuje -  nebude lhostejná.   



Vážení bratři, vážené sestry,
roceroce 2012 uplyne již jeden a půl století ode dne, kdy Miroslav Tyrš a Jindřich 
Fügner založili českou tělocvičnou jednotu Sokol. Tělovýchova však nebyla 
jediným cílem této jednoty, ale prostředkem k utužení ducha českého národa 
v době, kdy vedl zápas o svou svébytnost v rakouské monarchii. Úsloví             
„v zdravém těle zdravý duch“ vyjadřovalo snahu o harmonický rozvoj 
jedince. Sokolské hnutí udržovalo myšlenku národní svébytnosti a chránilo 
demokratického ducha českého národa, přispělo aktivně k vytvoření prvního 
samostatnéhosamostatného státu Čechů a Slováků v r. 1918 a i v dalších obtížných 
obdobích, kterými musel český národ do dnešních dnů projít, stáli Sokolové 

na straně demokratických sil. Zejména od počátku 
první československé republiky měl 
Sokol řadu společných rysů s tehdy 
vzniklým Československým červeným 
křížem. 
I ČSČK vyrostl z ideálů masarykovského humanismu, vždyť první a jedinou 
meziválečnou předsedkyní ČSČK byla dr. Alice Masaryková a sám prezident 
osvoboditel byl tím, kdo vznik samostatné národní společnosti Červeného 
kříže na počátku r. 1919 oficiálně schválil. Ve většině obcí byla organizace 
Sokolů i ČSČK samozřejmou složkou spolkového života. I již zmíněné těžké 
chvíle našeho národa, počínaje německou okupací, nesl ČSČK společně             
se Sokolem. Stejně jako Sokol byl za války rozpuštěn, jeho majetek Němci 
zabazabaven a řada jeho představitelů i řadových členů se ocitla ve věznicích, 
koncentračních táborech či na popravištích. 

Právě pro tuto podobnost osudů jsem rád, že mohu jménem Českého 
červeného kříže, jako nástupce ČSČK, blahopřát Sokolu k jeho významnému 



výročí a popřát mu i do dalších let mnoho zdaru. Mnozí naši spoluobčané se 
domnívají, že hodnoty, pro které Sokol vznikl a pro které bojoval, jsou 
samozřejmostí. Ať se již jedná o ono „zdravé tělo“, kdy se ne nevýznamná část 
našeho národa domnívá, že rozvoj lékařské vědy snímá z člověka jakoukoli 
starost o jeho zdraví, tak i v případě „zdravého ducha“ není pravdou,                       
že k němu lze dospět bez námahy a bez osobního úsilí. 

II kdyby jen pro připomínání skutečnosti, že se člověk musí o své zdraví, 
tělesné i duševní, i o zdravý stav věci veřejných, tedy o ducha národa, 
neustále, každodenně a osobně zasazovat, je role Sokola pro budoucnost 
navýsost potřebná a troufám si říci, že nezastupitelná. Věřím, že se Sokolu 
bude i nadále dařit kultivovat tělo a ducha našeho národa, i přes to, že vnější 
podmínky se za oněch 150 let změnily zcela zásadně. Stejně tak věřím, že tato 
jeho snaha bude nalézat pozitivní odezvu ve veřejnosti, že se Sokolu bude 
dařitdařit své řady udržovat a získávat pro své ušlechtilé ideály další 
pokračovatele. 



Vzpomínky na Sokol mě opravdu vždy potěší. 
Zvláště, když si připomenu dva nezapomenutelné 
okamžiky. Oba se vážou k sokolským sletům.               
Ta první z roku 1948, kdy jsem jako čerstvá 
dorostenka pochodovala při vztyčení vlajky                 
na Strahově, a ta druha, snad ještě emotivnější,           
na tribuně, při prvním sokolském sletu po pádu 
komunismukomunismu v roce 1994. Byl to vždy nádherný pocit 
sounáležitosti se svoji rodnou zemí. 

Uvědomuji si, jak silně    
sokolská myšlenka přivá-
dí lidi k opravdovému 
vlastenectví, kterého se 
teď někdy nedostává. 
Proto Sokolu přeji, aby svými zásadami nadále mohl 
posilovat v národě slušnost, odpovědnost a lásku          
k vlasti.



Co Sokol dal této zemi, jakou daň 
přinesli sokolové oběma hrůzným 
totalitám a jaká je vlastně budouc-
nost Sokola? Ke 150letému výročí 
založení bude napsáno a řečeno 
mnohé. Proto se omezím jen na to, 
co bylo pro mne osobně to               
podstatné.podstatné.

Myšlenka ,,ve zdravém těle, 
zdravý duch“, kopírovaní antické 
filozofie, měla vyprovokovat 
umdlévajícího ducha obyvatel 
země, která po staletí žila                       
v porobě. Země, ač rozlohou 
nemalá, ale s historií tak bohatou, 
žeže žádná země na evropském kon-
tinentu se s ní nemůže měřit. 

Tedy posílit ducha, tělo a tím sebe-
vědomí. Ti, kteří se této nesnadné 
role ujali, zprvu Tyrš a Fügner, 
měli záhy následovníky stejně 
nadšené. A co musím zvlášť zdů-
raznit, veškerá činnost byla prová-
děna dobrovolně, bez jakéhokoliv 
osobního prospěchu, což je                        
v dnešní době pojem téměř nezná-
mý.
 
Sokol stál u kolébky nově se rodí-
cího Rusku, z carské monarchie       

ve svobodnou slovanskou zemi. 
Skutečnost, žel, byla jiná                           
a proto také mnoho sokolů –              
legionářů se z bojů a z cesty sibiř-
skou magistrálou nevrátilo domů.

Sokol stál na prahu první republiky. 
Také legendární prezident T.G.M. 
Byl členem Sokola a účastníkem 
všesokolských sletů. Více jak 
jeden milion členů tvořilo tak        
mohutnou členskou základnu, 
jakou neměla žádná jiná organiza-
ce.ce. To byl silný nepřítel proti            
nastupující nacistické totalitě              
a genocidě. Proto daň, kterou         
zaplatili sokolové v letech 1939 – 
1945 je nezměřitelná jak na živo-
tech a zdraví, tak na majetku                
a nemůže být nikdy zcela vyrov
nána.

Ale Sokol se po roce 1945 znovu 
vzchopil a bez ohledu na politic-
kou příslušnost svých členů opět 
začal budovat. Všesokolský slet           
v roce 1948 byl ukázkou obrovské-
ho všenárodního vzepjetí, ač tomu 
předcházel únorový puč. A přišla 
odplata. Co nezlikvidovali nacisté, 
dokončili komunisté. Vlastní lidé 
vlastním lidem. Opět nezměřitel-



né ztráty na životech a na zdraví 
tisíce vězňů - sokolů v Jáchymově, 
Leopoldově a jinde. Opět zlikvidova-
ný majetek, který do dnešních dnů 
nebyl vyrovnán. 

Rok 1989, jeho průběh a hlavně 
závěr, přinesl novou naději. Sokol 
opět povstal. Přes všechny problémy 
uvnitř organizace, která se vypořá-
dává s dosud nevyřízenými účty, 
nabízí nejen Věrné gardě, ale přede-
vším mladé generaci uplatnění               
v zajímavých sportovních disciplí-
nách, což překonává původní         
představy zakladatelů Sokola.

V mém osobním životě má Sokol             
a sokolství nezastupitelné místo.   
Narodila jsem se do sokolské rodiny, 
provdala jsem se do sokolské rodiny. 
Můj tchán byl žákem Miroslava 
Tyrše, můj tatínek dlouholetý vzdě-
lavatel Orlické župy a posléze jejím 
poslednímposledním starostou před zrušením 
Sokola nacisty. Mně dal svým osob-
ním příkladem takový vklad, že jsem 
čestně přežila dobu za mřížemi                
i před mřížemi. 

Je mně líto, že se již osobně nemohu 
zúčastnit hromadných vystoupení 

na všesokolských sletech, ale Sokolu 
a jeho idejím vděčím za vše, co jsme 
prožila a prožívám a v tomto duchu 
budu pomáhat do konce svého 
života. 

BudoucnostBudoucnost Sokola? Nevím,                               
jak obstojí dobrovolná práce našich 
rodičů a mé generace v tomto bezo-
hledném a nenasytném světě.

Kombinace sportovních disciplín          
ve spojení s přírodou, to je krásný 
program pro mladou generaci.                
Samozřejmá kázeň a disciplína – to 
jsou faktory, které by měly být               
zakódovány do výchovy mladé               
generace. 
PPak bude Sokol 
nezničitelný 
a narodí se další 
Alois Hudec, Marie 
Provazníková a jiní. 



V době, kdy se více jak 20 let formuje naše 
mladá česká demokracie je Sokol tím nejvíce 
potřebným společenstvím, protože morální 
hodnoty, k nimž Sokol své členy vedl a vycho-
vával, se v české populaci zatím projevují oje-
diněle. 

Přesto vítám a vnímám 
mládí dnešního Sokola, 
jako posly „Jeruzalém-
ského světla“, potažmo 
nositele demokratic-
kých ideálů, mravních 
hodnot lidí a pečovate
le o fyzické kvality.



Jsou věci kolem nás, které na nás vyzařují 
energii a charisma, a také pouští z dálky              
buď dobré světlo nebo světlo špatné. Sokol mi 
byl vždy sympatický a imponovala mě jeho 
neústupnost, čestnost a veledůležitá sázka               
na zdravé tělo, ve kterém sídlí zdravý duch. 

LidéLidé jsou stále pasivnější          
a chvála těm, kteří cvičí. 
Navíc být členem organiza-
ce s ušlechtilým ideálem 
musí být potěšení. 
Tedy za sebe přeji Vaší organizaci mnoho 
dobrého do dalších let ! 



Idea Sokola vychází ze základního 
filozofického principu,  že člověk        
na naší planetě je od počátku svého 
vývoje bytostí dvou domů, přírody    
a kultury, ať už hmotné                       
nebo duchovní. Navenek je proto 
reprezentován dvěma primárními 
projevyprojevy života, a to koordinovaným 
pohybem a abstraktním myšlením. 
Pohyb vychází z tělesného vybavení 
a souvisí především s přírodou, 
myšlení je činnost mozku a má 
charakter duchovní. A obojí je 
propojeno intuicí, jejíž zdroj, 
převážněpřevážně duchovního původu, 
zatím přesně neznáme. Hmotná 
kultura (civilizace) moderního 
člověka doslova zavaluje, takže          
na vyrovnání harmonické osobnosti 
jak radostnou pohybovou aktivitou, 
tak projevem volné duchovní sféry 
mumu už nezbývá čas a síla. A tento 
proces stále narůstá, takže dosažení 
ideálu souladného krásného, 
zdravého a moudrého člověka se 
neustále vzdaluje. 

Toho si už před 150 lety povšiml 
Miroslav Tyrš a později i Jindřich 
Fügner, kteří po několika společných 
besedách na hájovně Král (poblíž 
Svaté) shrnuli základní zásady 



utužit menší sokolská společenství, 
upravit životní styl a zabránit 
přemíře cizorodé virtuality, snížit 
zbytečnou časovou zátěž, posílit 
postavení sokolských vzdělavatelů, 
vést zejména mládež k 
samostatnému myšlení i při 
dodržovánídodržování nezbytné kolektivní 
kázně, nevyhýbat se v hudebních 
programech zpěvu národních písní, 
do vlastivědné osvěty vnést více 
přírodovědných poznatků z terénu a 
hlavně si uvědomit, že 

dodržováním 
sokolských zásad 
prospíváme nejen 
sobě, ale také 
svému národu,          
a tím i celému 
lidstvu. 



Jedno a půl století trvání Sokola je zcela jistě momentem k zamyšlení.           
Této organizaci, jejíž základy položil Miroslav Tyrš, se totiž podařilo v plné 
šíři rozvinout v tehdejší době klíčící myšlenky o harmonii těla a ducha jako 
nezbytné podmínce pro plnohodnotný život člověka a podnítit systematický 
rozvoj tělesné kultury u nás. Nedocenitelná je rovněž role, kterou Sokol 
sehrál při emancipaci českého národa a při vzniku československého státu. 
Byli to právě členové této organizace, kteří tvořili významnou část 
českosločeskoslovenských legií a kteří se rovněž podíleli na udržování pořádku                
v prvních dnech samostatného Československa a na přebírání Slovenska 
novou státní správou. Sokol se díky tomu stal jedním ze symbolů nově 
nabyté státní svrchovanosti. To se jasně potvrdilo v době ohrožení státu              
v roce 1938, kdy se sokolský slet stal jednou z nejvýznamnějších národních 
manifestací vůle k odporu. Po okupaci a vzniku protektorátního státu nacisté 
sokolskou organizaci zakázali. S tím se mnoho sokolů odmítlo smířit, 
angažoangažovali se v odbojové činnosti a nemalou měrou přispěli k pádu okupační 
moci. Těžké časy pak prožívali sokolové i v době, kdy vládu nad zemí 
převzali komunisté. 

Proto nás dnes může jen těšit, že se sokolská 
organizace po desetiletích útlaku dokázala 
obrodit, rozvíjí se a my si v letošním roce 
můžeme společně připomenout významné        
jubileum jejího založení. 
ZZ hlediska Národního muzea je třeba připomenout i tu skutečnost,                        
že počátku českého tělovýchovného muzejnictví a vznik Tyršova 
tělovýchovného muzea, jehož sbírky se později staly součástí Národního 
muzea, byly bezprostředně inspirovány právě založením Sokola. Za kolébku 
tohoto muzejnického odvětví lze považovat první sokolovnu, kterou dal              
v roce 1863 vybudovat na pražském Novém Městě první starosta sokolské 
jednoty Jindřich Fügner. 



Současná sokolská sbírka Národního muzea se může pochlubit rozsáhlým 
souborem sbírkových předmětů, které dokumentují všechny etapy vývoje 
Sokola. Nejstarší sbírkové předměty, jejichž datace sahá do hloubí 19. století, 
pocházejí z pozůstalosti sokolských průkopníků Miroslava Tyrše a Jindřicha 
Fügnera. Ve sbírce se ale také nachází například první zlatá olympijská 
medaile pro Československo, již vybojoval člen Sokola Bedřich Šupčík               
při gymnastických soutěžích na olympijských hrách v Paříži v roce 1924.



Srdečně vás zdravím sokolským ,,Nazdar“. Ačkoliv mám 85 let, jsem stále 
srdcem sokolka. Sokol byl pro mě od mých sedmi let něco krásného, 
vznešeného, zdravého, kamarádského a hlavně vlasteneckého. A v to věřili 
i moji dva bratři. Za v. první republiky nás učitelé vychovávali k lásce             
k vlasti a slušnosti a úctě k rodičům, učitelům, starším lidem a k hrdosti,         
že jsme Slované. Milovali jsme tatíčka Masaryka, a Sokol - to bylo pro nás 
něco povznešeného. 

PocházímPocházím z rodiny moravských Holomků. Větší část rodiny, 33 mých 
drahých, proletěla komínem v Osvětimi. Je pochopitelné, že nacisté Sokol 
zrušili - mnoho sokolů bylo za války umučeno. Stejné zatracení přišlo                
i v době komunismu. 

BByla jsem sokolka a poctivě chodila do Sokola od svých sedmi let,                     
až do roku 1945. Po provdání jsme se s manželem nastěhovali do pohraničí, 
a tam jsem už jako žena chodila opět do Sokola velmi ráda. Bohužel krátce 
na to přišel rok 1948 a s ním i konec Sokola. Ale my jsme byli v srdci stále 
sokoli. Když jsme přišli do cvičení v pondělí a ve čtvrtek večer, pozdravili 
jsme se ,,Nazdar sestry!“ ,,Čest práci“ ať si říkají jiní. V roce 1950 jsme už ani 
nahlas nesměli vyslovit, že jsme sokolové. Přišel ale 1. máj a Národní výbor 
připravopřipravoval průvod městem. Náš bývalý sokolský náčelník, ředitel pošty, 
bratr Vaďura nás všechny pozval do tělocvičny a řekl: ,,Sestry a bratři,           
na prvního máje jdeme do průvodu v sokolských krojích a budeme 
společně zdravit občany silným ,,Nazdar!“. Samozřejmě jsme souhlasili. 
Brzy ráno jsme se oblékli do slavnostních krojů a vyrazili.Mávali jsme 
vlajkami a volali ,,Nazdar!“. Diváci, kterých bylo kolem mnoho z Jeseníku      
i okolí, nás srdečně zdravili. Jen soudruzi na slavnostní tribuně šťastní 
nebnebyli. Po skončení jsme odešli domů s radostí, že jsme jim dali jasně 
najevo, že jejich kecy poslouchat nebudeme. Hned na druhý den bratra 
Vaďuru zatkli a odsoudili na 2 roky. Po propuštění se stal rozvazečem 
balíků na poště, kterou kdysi poctivě řídil.

Jsem a budu stále sokolka, 
to Vám přísahám a to mi věřte.



Mám-li se zamyslet nad významem 
společenského hnutí, které vzniklo z vůle 
vynikajících osobností již před stopadesáti 
lety a bylo nazváno Sokol, napadá mě,             
jak vlastně úžasný kulturní počin se tehdy 
odehrál! Tato organizace od svého 
založení v sobě spojuje nejen obrovskou 
členskoučlenskou základnu, ale i osobnosti                       
a nadšené a neúnavné organizátory, kteří 
ve jménu stále platných antických ideálů 
přispívají ke kultivaci jedinců a tím                      
i celého národa. Je to činnost naprosto                       

zvláště v případě podchycení volného 
času mládeže a jejího zapojení                           
do pohybových aktivit v současné 
počítačové éře. V průsečíku dobrovolných 
sportovních aktivit, sebevzdělávání, 
působení divadla, literatury, výtvarného 
umění a hudby, které Sokol umožňuje            
a a zprostředkovává, pak nacházíme 
kultivovaného člověka, jenž je tolik 
potřebný pro kvalitní průběh našeho bytí. 
Jsem velmi rád, že můžeme s Českou 
filharmonií k tomuto ideálu také přispívat.

nezbytná a nezastupitelná 
i v dnešní době,   



Vážení přátelé a bratři Sokolové, 
 
zdravímzdravím Vaše úsilí a zájem o udržení sokolských tradic a sokolského ducha 
v českém národě. Naše rodina z maminčiny strany, stejně tak jako náš otec, 
byli aktivními členy Sokola. Můj dědeček, Leopold Novák, byl starostou 
Sokola v Olomouci. Jeho manželka Ema Nováková, moje babička, zrovna tak 
jako její děti, moje matka Zdeňka a její bratr Ctibor, byli taktéž aktivními 
členy Sokola v období 1. Československé republiky. 

PPamatuji si též na období mého mládí před německou okupací, kdy náš otec 
sloužil u 1. dělostřeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova v Ruzyni. Bydleli 
jsme tehdy v Litovické ulici v Dolní Liboci. Se svým bratrem Ctiradem jsme 
po celou dobu našeho tehdejšího pobytu pilně a pravidelně navštěvovali 
dvakrát týdně sokolská cvičení v libocké tělocvičně. 

PoPo odchodu našeho otce do ilegality, kdy jsme byli přinuceni opustit Prahu    
a odstěhovat se do Poděbrad, byli to především místní Sokolové, např. 
pánové Paumer, Janata, notář Francl a další, kteří se naší rodiny nezištně 
ujali a zásadně tak pomohli ulehčit životní existenci naší mamince. Ta se          
až do konce války musela bez jakékoliv podpory starat o nás, tehdy tři 
nezletilé děti. Po osvobození Československa od německých okupantů, jsem 
spolu se svým bratrem Ctiradem pokračoval v horlivém členství                              
v v poděbradském Sokole. Obzvláště jsem se věnoval cvičení na nářadí                    
a později jsem rád hrál košíkovou. 

Po únoru 1948, kdy si moc v Československu uzurpovali komunisté, byli to 
opět naši přátelé ze Sokola, kteří se stali našimi nejvěrnějšími 
spolupracovníky i spolubojovníky – Vašek Švéda, Milan Paumer, Zbyněk 
Janata, MUDr. Suchánek a další. V mé paměti to byli vždy a především 
sokolové, kteří stáli v řadách těch, kdo za 2. světové války bojovali a kladli 
odpor proti německým okupantům a později i proti komunistům. 



Dnešní Česká republika je morálně devastovaná 40 lety komunismu a více 
jak 20 lety postkomunismu. Komunistická strana nadále existuje, její členové 
sedí v Parlamentu ČR a spolurozhodují tak o budoucnosti této země. Byli to 
oni, kteří po pádu světového komunismu si  zvolili prvního českého 
prezidenta. Díky němu a jeho přátelům pokračuje kontinuita zákonů z doby 
neomezené vlády komunistů, která tak umožňuje, aby rozkradené majetky 
zůstaly v rukou těch kteří je rozkradli a aby ti, kteří spáchali zločiny na svých 
spoluobčanech zůstali nepotrestáni. spoluobčanech zůstali nepotrestáni. 

Dnes vzpomínáte na významné výročí existence své organizace a na ty,        
kteří plní ideálů a nadějí na vybudování fyzicky a duševně zdravého kmenu 

národa Sokol před 150 lety založili. Je na vás, aby se 
jejich sny a představy vyplnily. 
 
Ve všech oblastech vaší činnosti vám přeji mnoho úspěchů! 



Sokolská organizace slaví v roce 2012 150 let své existence. To je nepochybně 
významná a respektovaná událost, která přímo vybízí k zamyšlení                  
nad současností a budoucností Sokola. Při takových úvahách je ale třeba vyjít 
z minulosti a ze stavu společnosti v době vzniku a působení této organizace. 
Sokol byl založen jako tělovýchovná organizace, ale velký význam měl 
nepochybně i pro sebeuvědomování českého národa. O tom svědčí mimo 
jiné i to, že byl za své existence několikrát totalitními systémy zakázán. 
NejprNejprve v roce 1915 rakouskou administrativou a pak v roce 1941 nacisty.        
A nakonec byl pohlcen v. sjednocenou tělovýchovou v roce 1948.                  
Ale kdykoliv to bylo možné tak Sokol ožil. Stalo se tak po ustavení 
Československé republiky a pak v roce 1968, v období „Pražského jara“.           
V době „normalizace“ byl opět zakázán. O čem tato minulost Sokola svědčí? 
Především o tom, že byl všem totalitám nebezpečný. A také o tom, že má 
silné kořeny.

Na ně je třeba navázat. Ale není to vůbec snadné. Doba se od založení Sokola 
velmi změnila. Existují posilovny a sportoviště různého druhu. Ve sportu se 
točí velké peníze. Lidé sedí u televize a u počítačů, v lepším případě se 

intenzivně věnují jednomu konkrétnímu sportu. A zde vidím 
místo pro Sokol, jako organizaci 
nabízející jiný způsob života. A jsem si jist,            
že nadejde doba, kdy se lidé vrátí ke společnému cvičení, protože zjistí, že si 
tímtím nejen utužují zdraví, ale že je pro ně důležitý i společenský kontakt               
s lidmi podobného smýšlení.

Sám jsem chodil jako malý chlapec cvičit „do Sokola“ v Žitné ulici v Praze 2. 
Otec mě k této aktivitě vedl, protože sám byl Sokol. A jeho otec, můj dědeček, 
byl v sokolské organizaci aktivně zapojen. O tom svědčí jejich dobová 
fotografie v sokolských stejnokrojích. Já už jsem se sokolské uniformy 
nedočkal, protože činnost Sokola v roce 1948 zakázali. Ale na své krátké 
působení v Sokole mám pěkné vzpomínky.





Sokol je občanská společnost
UU nás doma se o Sokole mluvilo vždycky v nejroztodivnějších 
souvislostech. Od cvičení, sportování v létě v zimě, přes, kulturu, zábavu, 
šibřinky, plesy, kino, ochotnické divadlo, loutkové divadlo až po politiku 
i odboj, vlastenectví, a nakonec i po hluboká celoživotní kamarádství.        
To dítě udivuje. Sokolovali snad všichni: děda, babička, otec, jeho 
sourozenci, matka, její bratr. Máme dodnes doma většinu fotografií              
v krabicích od margarínu a věčné přehrabávání v nich a vyprávění 
historek,historek, oživování jmen a příběhů ve fotografiích zakletých patřilo              
k oblíbenému dětskému rituálu. Maminka a bratr s dědou Frantou 
Pavlíkem v humně Na výhoně v Uherském Ostrohu jako úplní šprčci          
v sokolském kroji, strýc drží pyšně v ruce dětskou flintu špuntovku, takže 
si předznamenal celoživotní dráhu lesáka. Tata s kudrnatými blonďatými 
vlasy v bílém tričku, šponovkách s tyčí přes rameno v čele Sokolů               
při jakémsi posledním předsletovém pochodu městem Veselí                      
nadnad Moravou po komunistickém puči. Maminka na bradlech                         
při prostných, tata s doktorem Zdeňkem Hlobilem v zasněžených Bílých 
Karpatech na lyžích. Děda s babičkou v kostýmech a nalíčení v sokolském 
divadle. Tata na závodech jako přeborník župy moravskoslezské                      
v desetiboji a skoku do výšky. Přes sokolské spojky převáděl děda               
na Slovensko za okupace vojáky, prchající do zahraniční armády. Třeba 
jednoho z hrdinů od Tobruku, generála Karla Klapálka. Toho potom 
komunistikomunisti zavřeli, jakož i celý Sokol zrušili. My jsme však pod tatovým 
vedením dál chodili cvičit na Sokolovnu do ČSTV a říkali tomu sokolovat, 
dál lyžovali, dál tata pořádal maškarní bály pro děcka, lyžařské závody, 
letní tábory. Prakticky ve třech, se Zdeňkem Žádníkem a Pavlem 
Pavlincem postavili brigádnicky první vlek na Horňácku ve Filipově 
údolí. Taková neexistující organizace a co všechno se pod její střechu 
vešlo? Zajímavé bylo, že existoval ve vesnicích název Sokol, ulice vedle 
násnás se jmenovala Tyršova a druhá Fűgnerova. Sokol v sobě ztělesňoval to, 
čemu se dnes říká občanská společnost. Něco, co západní demokratický 



 svět považuje za sůl demokracie, přesně v duchu onoho biblického:                
„Vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena?               
K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.“ Mt ,13.            
U nás různí zaostalí lidé, jako třeba jistý hradní úředník Jakl, mají názor 
hodný blbečků, totiž, že občanská společnost je zárodkem fašismu.              
Bože můj!

KdyžKdyž padnul komunismus, myslel jsem na to, jak se zvedne Sokol a Skaut. 
Viděl jsem tatu, jak chodí v důchodovém věku dřít na navrácenou 
sokolovnu, lozit tam po střeše a opravovat vše, co uměl opravit. Začal 
pečlivě nacvičovat na slety. I když jezdil do Brna hlídat nám děcka, měl 
sebou rozkreslené sestavy a odpovědně trénoval. Pak vyšla v okresním 
listě Slovácko fotografie z župního sletu. Všichni mají ruce vybočené 
vpravo, jediné v řadě trčí

vvlevo. Náš tata. Byl jsem povzbudit jeho gardu „Věrni zůstaneme“               
při pochodu Brnem. Sokolský humor je typický humor první republiky: 
„Nazdar, bratře, v prvním patře,“ zavolal tata na jakéhosi brněnského 
bracha vyvaleného na balkóně s lahvovým pivem a cigaretou. Stařičké 
sestry nadšeně začaly mávat a opakovat heslo. Brach pokynul rukou               
s pivem. Přesto se mi zdá, že se sokolování tak neujalo, jako skautování, 
které v sobě nese více dobrodružství. Cvičí se ve fit centrech, kina jsou          
v v obrovských multiplexech, lyžujeme v Alpách, do divadel chodíme             
či jezdíme. Všechno nějak konzumujeme. Ale zdá se mi, že to podstatné,   
v čem je role sokolského hnutí nezastupitelná, je možná v té sféře 
propojení těla a ducha, v morálce, obětavosti, nasazení, ve skutečném 
vlastenectví místo vlastenčení. V osobním ručení za kousek světa kolem 
sebe, který lze svým osobním příkladem, když ne přímo ovlivnit, tak mu 
aspoň nastavit zrcadlo. Úplně nejvíc bych Sokolu přál, aby našel 
platformuplatformu pro přilákání dětí a mladých lidí. Jak, to nevím. Ale vím, že více 
„sokolíků“ bude tato země potřebovat jako sůl.



Přešlo 67 let – doba dost dlouhá na to, aby potvrdila pravost některých 
vzpomínek – a tahle, silná, neotřelá a hluboko pod kůží je jedna z nich – snad 
nejryzejší. 

PsalPsal se rok 1945. Konec války – snad poslední. Květen byl zářivý – z průčelí 
sokolovny v Podolí zedníci strhávali prokleté znaky SS a obnovovali ten 
důmyslný znak Sokola. Ta sokolovna byla pak, po nějaký čas, celý můj život. 
Byl jsem tenkrát dítě – matka mě zapsala jako žáčka: zpívali jsme                             
při pochodování kolem tělocvičny sokolské písně a prozpěvuji si dodnes              
o sokolících, co stáli v pevných hustých řadách a úryvky z ,,Lví silou, vzletem 
sokolím” (kde se mně, chlapci, nejvíc zamlouvalo „čepelem v tu závratnou 
hruď) – myšlenka Tyrše a Fügnera ožila v plné síle – a plála a zářila tři roky. hruď) – myšlenka Tyrše a Fügnera ožila v plné síle – a plála a zářila tři roky. 

V nešťastném roce 1948 začalo pronásledování sokolů a umlčování jakýchkoli 
projevů vlastenectví – a jestli se něco komunistům podařilo, tak to bylo ubití 
hrdosti národa. Stačilo jim na to 40 let.

A tak nános špíny, udavačství a hlupáctví otupěl mnohé – jen pár nás jedinců 
se dál oslovovalo „bratře“ a zdravilo se krásným „Nazdar“. A čas šel a šel –          
a co nerozkotal bolševismus, dokončuje teď nesmyslný konzum. To krásné a 
závazné „Paže tuž – vlastni služ“ zní dnes, obdobně jako vznešené zásady 
křesťanství, uprostřed té rvačky o korytu opravdu dost nezvykle! Víte – já si 
nemyslím, že bych mohl předělat většinu mých spoluobčanů! Mohu dělat jen 
jedno: s několika věrnými sokolovat dál. A to taky děláme. A často oblékám 
čerčervenou košili – a na osamělém cvičišti se stále ještě staré dámy a dědci, 
oslovujeme „sestro“ a „bratře“.

Sokolské zásady se mi dnes, v současné společnosti české, jeví jako osamělý 
démant uprostřed strusky, bahna a poživačnosti konzumu – ale o to nezáří 

méně. Je to drahokam možná osamocený – 
ale o to ryzejší. 
Nazdar!



Sestry a bratři sokolové,

jeje pro mne potěšením, že vás mohu pozdravit u příleţitosti 150. výročí založení 
Sokola a alespoň touto cestou poděkovat za to, co jste pro naši zemi vykonali     

a co pro ni i dnes na celém světě konáte. V našich dějinách 
není jiné organizace, která by po sto 
padesát let tak neúnavně a odhodlaně 
pracovala ku prospěchu celého národa, 
která by na obhajobu vysokých mravních principů, které jí dali do vínku 
zakladatelé J. Fügner a M. Tyrš, položila tolik obětí a životů.zakladatelé J. Fügner a M. Tyrš, položila tolik obětí a životů.

Čím to je, ţe se Sokol tak hluboce zapsal do našich dějin? Je to jen shoda 
okolností, že již za rakouské monarchie bylo tolik jeho členů pronásledováno      
a zatýkáno a že v roce 1915 byl Sokol zcela zakázán? Proč se právě Sokolové 
jako první stavěli do řad našich legionářů? Je to pouhá souhra náhod,                    
že starosta Sokola dr. Josef Scheiner patřil mezi nejvýznamnější členy 
domácího odboje, v. Maffie, že k nejbližším spolupracovníkům T. G. 
Masaryka v cizině patřili zase hlavně Sokolové jako Voska, Rudiš – Jičínský, 
KošařKošař či dr. Fisher? Že sokolská organizace prakticky jako jediná (!) poskytla 
peněžní prostředky na podporu zahraniční činnosti Masaryka, Štefánika              
a Beneše? Čím to, že po mnichovských událostech v roce 1938 to byli opět 
především Sokolové, kdo se aktivně postavil proti nacistické okupaci? Již v 
dubnu 1941 byla činnost Sokola zastavena, o šest měsíců později byl z příkazu 
R. Heydricha rozpuštěn. A byli to zase zejména Sokolové a jejich podzemní 
skupina Jindra, kdo našel odvahu ukrývat české parašutisty, vykonavatele 
atentátuatentátu na Heydricha. Přes 11.000 sokolských sester a bratrů bylo zatčeno, 
téměř 4.000 z nich bylo umučeno a popraveno. A jak je možné, že po krátkém 
vzkříšení v době znovunabyté svobody netrvalo ani pět let a komunistický 
režim v roce 1950 Československou obec sokolskou zcela zlikvidoval?







Je pro mě velká pocta, být vyzván abych se vyslovil k pozoruhodné historii 
Sokola - pro mě sokola z Brna Králova Pole.

VV Králově Poli jsem vyrůstal, a  po přestěhování s rodiči do Prahy trávil jsem 
každé léto u mého dědečka a babičky nejdříve v Berkově a poté na Červinkově 
ulici. Téměř každodenně jsme byli v blízkosti  areálu Sokola nebo o Sokolu 
hovořili. Pro oba mé prarodiče byl Sokol tou nejvýznamnější součástí jejich 
života. Toto se přeneslo na jejich syny a částečně i na mě. Věřte, že dnes,        
když si léčím bolavá záda, přál bych si aby, má láska k Sokolu nebyla bývala 
narušena dogmatikou a nesmyslnosti školy v 50. letech. 

VýrazVýraz ,,to je sokol!“, ,,drží se jako sokol!“ , ,,chová se jako sokol!“ jsem jako dítě 
plně nechápal. Věděl jsem, že mají význam hrdý, vlastenecký a pozitivní.            
Až časem, při procházkách po Brně a při houbaření s dědečkem a strýci, jsem 
začal objevovat historii Sokola. První světová válka, založení svobodného 
Československa, slety a cvičení, ,,v zdravém těle zdravý duch“ a poté odvaha 
a odplata za druhé světové války a posléze za komunistického režimu. 
Potkával jsem s dědečkem nádherné lidi - sokoly, se smutkem v očích a v srdci 
z toho, co se v Českosloz toho, co se v Československu odehrávalo. 

Ideály Sokola měly vliv na vše pozitivní, co se v naší rodině odehrávalo.       
Když jsem obdivoval dědečka Vladimíra a babičku Marii, jak jdou hrdí                   

a vzpřímení, řekli jen: ,,Vždyť jsme sokolové.“ 
To slovo - ten titul - pro ně znamenalo vše.
Dnes musím přiznat, že jsem měl dát víc na svého dědečka a ,,cvičit jako 
sokol“. Nepamatuji si, že bych ho někdy slyšel mluvit o bolavých zádech.       
Spíš pokřivených charakterech…

Ať se vám daří



Sokolu k narozeninám
SokolskéSokolské hnutí, které před stopadesáti lety v Praze vzniklo, mělo rozhodující 
podíl na poslední fází národního sebeuvědomování, na formování moderního 
českého národa. V dobách, kdy národ neměl politickou samostatnost, 
představovalo jeho nejaktivnější a nejúčinnější složku. Jeho neobyčejný úspěch 
v dobách ohrožení svědčí o tom, jak dobře odpovídalo nejen potřebám, ale také 
náladám velmi širokých vrstev, vzdělaných i prostých, od hlavního města           
až po poslední vesnici, doma i v exilu a za mořem. Sokolství připravilo vznik 
českosločeskoslovenských legií za První světové války, významně se přičinilo                  
při budování a organizování První republiky a bylo semeništěm hrdinství         
za nacistické okupace.

Časy se změnily a - pokud mohu soudit - stojí dnes naše společnost před jinými 
výzvami a nebezpečími. Ve své holé existenci není národ přímo ohrožen, 
ohrožuje jej ale lhostejnost vůči společné minulosti a jejímu dědictví. Spolkový 
život je dnes svobodný, ohrožuje jej ale obecný útěk do soukromí, soustředění 
na vlastní a často velmi speciální zájmy. Svobodný hospodářský život znamená 
stále ostřejší soutěž každého s každým, která zatlačuje do pozadí všechno to,   
co nás lidsky a kulturně spojuje. Lidé se - doufejme - nemusí připravovat            
nana účast ve válce a v boji, které jsou dnes ostatně stále víc záležitost techniky, 
zato nám všem zoufale chybí obyčejný tělesný pohyb i pohybová zručnost, 
vyhrazená jen artistům a virtuozům.

Přál bych sokolskému hnutí s jeho úctyhodnou a bohatou tradicí, aby si hledalo 
a našlo nové role, přiměřené současným potřebám - ve sportu, ve vzdělávání, 
v kultuře a všude jinde, kde by dobrovolné a společné činnosti bylo tolik třeba. 
Pohled na mladé lidi, které nic nezajímá a nic netěší, po tom přímo volá.



Sokolu ke 150. výročí

Obě moje babičky byly nepatetické a celý život tvrdě pracující ženské s více 
dětmi, ani jedna nebyla věřící a obě měly velmi rezervovaný vztah ke státu, 
v němž žily celý svůj život a který prošel nacistickou a komunistickou 
totalitou, jejíhož konce se jedna z nich nedožila vůbec, zatímco druhá           
už byla v roce 1989 velmi stařičká a brzy nato zemřela.

OběObě bez rozdílu byly však po celý svůj život a přes všechny historické 
kotrmelce této země velmi hrdými sokolkami vzpomínajícími                             
s opravdovou vlasteneckou pýchou na sokolské slety a cvičení. Babička         
z Východních Čech měla až do své smrti uschovány všechny památky       
na tyto události: pohledy, pozvánky a objemné knihy vydávané za první 
republiky ke sletům a dalším sokolským akcím. Zvláště ony sletové 
publikace byly jistě velmi drahé: velké, na skvělém papíře a s mnoha 
fotografiemi,fotografiemi, vázané v pevné vazbě a s dobrou úpravou. I když babička 
pocházela z nebohaté rodiny a měla hodně sourozenců, tyto knihy jí rodiče 
či ona sama koupili a s úctou i láskou je opatrovali. Druhá babička, ta 
brněnská, si pak desetiletí schovávala sokolský sletový šátek a o Sokolu 
mluvila s velkou úctou i respektem.

V očích vnučky, která se narodila koncem temných padesátých let 20. stole-
tí, se proto Sokol stal jakousi zvláštní odnoží Skautu, do kterého v jediné 
době politického uvolnění za svého mládí vstoupila, jako do něj s neobyčej-
nou hrdostí vstupovali na konci 60. let tehdejší děti opravdových              

vlastenců. Sokol byl zkrátka jasným           
pilířem, který musel být slizké komu-
nistické diktatuře velkým trnem           
v oku. Stejně jako skaut. Obě tyto organizace zachránily ve mně - 
jako děcku z lůna ohavného režimu - pocity vlastenectví a sounáležitosti      
s touto zemí.



Rád bych všem členům Sokola poděko-
val, že se snaží udržovat nejen tradice 
zdravého těla se zdravým duchem,         
nepodporuje pohybovou aktivitu jen 
těch nejlepších, ale všech, kteří mají 
zájem o jakýkoliv sport. 

Sokol je nadějí, že naše 
děti nebudou jen 
obézní se skvělými        
počítačovými znalost-
mi, ale budou mít rády nejen sport,        
ale budou i hrdé tradici a historii své 
země, která je neoddělitelně spojená 
právěprávě se Sokolem. Gratuluji k výročí            
a nevzdávejte to.



Můj děda byl za první republiky sokolem v 
Proboštově u Teplic. V roce 1938 museli odejít s 
babičkou a mojí maminkou, které byly čtyři roky, do 
vnitrozemí a usadili se v Hradci Králové, kde jsem se 
v roce 1960 narodil. Ale zpět k dědovi - V Hradci 
Králové vedl po válce na Pražském předměstí 
Sokolskou kapelu, se kterou vyhráli na sletu soutěž 
dechových hudeb.dechových hudeb.

Nesmírně rád jezdím do Brna hrát báječným 
posluchačům a mám v tomto městě řadu přátel. Přeji 
nejen Sokolu Brno I, ale také celé sokolské organizaci, 
aby vždycky nacházela dobré a vysoce aktivní lidi, 
kteří mají ve své duši i agregáty na výrobu pozitivní 
energie, protože potom zprostředkují šanci oslovovat 
přicházející mladší generace. 

ŽijemeŽijeme momentálně v poněkud duševně vyprahlé 
době, které můj kamarád říká zdánlivě nelogicky 
,,džungle na Sahaře“. Určitě jsem v životě udělal i 
řadu chyb, ale jedno vím jistě: ať má ten či onen, to či 
ono náboženské a politické vyznání, nastává čas ko-
munikování mezi sebou a lidé se musí domluvit na 
nějakých pravidlech životní hry, jinak to nedopadne 
dobře. dobře. 

Vám všem přeji, abyste vedle 
sebe měli co nejvíc  jedinců, 
kteří se domluvit umí a mají 
srdce na správném místě.
Jen to nejlepší Vám vinšuje 



Z minulosti Sokola mne jako etnografa a historika především zaujalo 
programové propojení činnosti sportovní a kulturní. Z řady starších (dnes již 
historických) podání, fotografických i filmových dokumentů jsem seznal                
a obdivoval onu neformální, ale o to více důležitou souvislost prostého 
cvičení a výuky tanců, především lidových. Toto spojení je pro mne důkazem 
vynikající a smysluplné, zakladateli a budovateli organizace dobře 
promyšlené obsahové náplně. 

OběObě kategorie (cvičení a tanec) přinášejí 
lidem především radost z pohybu,            
ze společného prožitku provázeného       
a podporovaného hudbou.
ZZ řad sokolů vzešla celá generace vynikajících odborníků na lidový tanec, kteří se 
v minulém století zapojili do bádání v terénu a o zápis těchto již mizejících 
folklorních pokladů naší národní kultury. Je přirozené, že základy pro tuto 
odbornou činnost získali právě při své činnosti v Sokole.

PodobněPodobně i naše nejstarší lidová a folklorní slavnost – Slovácký rok v Kyjově, 
vznikla jen díky pochopení a příkladu sokolů v tomto bývalém královském městě. 
Právě oni totiž v roce 1921 slavili 50. výročí založení své organizace a při té 
příležitosti neopomněli zařadit ku sportovní části oslav také lidovou slavnost             
s ukázkami zvyků, obřadů a starých tradic. Svým příkladem dali kyjovští 
sokolové podnět k pořádání dalších folklorních slavností, podnět, který má nosný 
obsah a výjimečný dosah do dnešních dnů. Slovácký rok v Kyjově právě loni 
oslavil 90 let od svého vzniku! Též úctyhodné výročí.oslavil 90 let od svého vzniku! Též úctyhodné výročí.

Ze všech těchto (spíše kulturních a společenských než sportovních) důvodů 
přeji všem členů Sokola krásnou oslavu vašeho významného výročí. Přeji 
vám hodně zdraví a spokojenosti při cvičení, zdokonalování těla                                   
a upevňování ducha a při další podpoře nejen sportovního, ale též kulturního 
a společenského života v našich vesnicích a městech. Přeji vám, abyste dále        
ku prospěchu celé naší společnosti rozvíjeli myšlenky vašich otců zakladatelů 
– Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.



Můj bratr a já jsme vyrostli jako sokolové,                 
v sokolské rodině, a účastnili jsme se všech 
akcí v malé vesnici Zborovice až do doby, kdy 
bylo sokolství zničeno. 

Dnes si uvědomuji, jak byla tato myšlenka 
velice významná pro vývoj mladého státu             
i pro zdravou generaci. 

PřejiPřeji sokolům, aby byli 
i v dalších letech stejně 
úspěšní jako za mého 
dětství. 





Přeji sokolské organizaci,            
v níž kdysi aktivně hudebně 
působil můj strýc profesor 
Bohumír Štědroň, hodně 
zdaru v její záslužné práci.

HistorickýHistorický význam Sokola 
pro vznik českého samostat-
ného státu a jeho boj                     
za obnovu samostatnosti          
za časů nacistické okupace 
jsou nezpochybnitelné.

Ať se vám daří 
získat mládež 
pro spojení 
kultury těla         
a ducha, jak to 
dokázal Sokol 
v době svého 
vzniku.vzniku.
Váš



Velmi si vážím práce Sokola a všech lidí       
a organizátorů, kteří se zapojují do těchto 

aktivit. Sokol byl vždy 
vnímán jako spolek, 
který má nejvyšší 
morální kredit. Věřím,         
že je tomu tak i v dnešní době.

PřejiPřeji všem hodně sil i do další práce,    
která má velký společenský dopad.



Když jsme se ihned po válce přestěhovali s rodinou zpět do Prahy plné nových 
pomníčků, kolem kterých ještě ani neuvadly květiny, zjistil jsem brzy, že mnozí 
moji noví spolužáci chodí každé pondělí a čtvrtek večer do tělocvičny 
někdejšího gymnázia v Dušní. Na moji otázku co tam dělají, odpověděli 

„chodíme do Sokola, můžeš taky!“.                     
A tak, pln zvědavosti, jsem se tam příště vypravil s nimi. Cvičení vedl sporý, 
menší muž, který mně připadal neuvěřitelně starý – dnes myslím, že byl             
taktak šedesátník. Ale dojem stáří okamžitě zmizel, když začal předcvičovat            
na nejrůznějším nářadí. Trpělivě nás učil základní cviky na bradlech, kruzích, 
hrazdě, koni, a když jsme se snažili, předvedl nám na závěr pár ukázek vyšší 
kategorie, včetně veletoče na hrazdě a silové sestavy na kruzích. O jeho čerstvé 
jizvě na rameni se mezi kluky šeptalo, že pochází z květnových barikád.                
Ta naše sokolská partička ze Starého města, utužená společným úsilím zvládat 
obtíže a překonávat lenost a pohodlí, patří k mým krásným vzpomínkám              
zz dětství. Škoda, že poválečnému znovuzrození Sokola byl souzen tak kratičký 
čas!

Ideologií, které dokázaly nalákat lidi falešnou vějičkou nadřazenosti třídní, 
rasové, náboženské apod. měl náš svět ve své historii až až. Napáchaly mnoho 
zla a růžky kolem nás vystrkují znovu a znovu.

Oč cennější je Idea, která dokázala a dodnes umí spojovat lidi myšlenkou 
vzájemné sounáležitosti, vychovávat lidi k poznávání a překonávání sebe sama 
a tím i k úctě k bližním!



timo
brněnský streetartový tvůrce

Organizaci Sokol přeji, aby se jí 
dařilo čelit beztvarému hédonismu, 
který prorůstá naší leností,                
aby udržoval pevné hrany a stavěl         
na jasném slově, aby nezabředl            
v pohodlí vypolstrovaného               
nicnedělání, které hrozí kdykoliv         
a z kterékoliv strany.a z kterékoliv strany.

Přeji mu radost        
i odvahu zacho-
vat si svěží tělo                
a otevřenou mysl 
vpřed,  
jakož i vědomí 
síly kořenů mi-
nulosti.



Sokol mne stačil ještě v dětství zastihnout.               
Potom byl tehdejším komunistickým režimem 
zakázán.

Dnes denně běhám 7 dní v týdnu, 365  dní v roce,          
ať jsem kdekoliv na této planetě, ať je jakékoliv 
počasí. 

JestliJestli jde však o semínko 
ze Sokola ještě z dětství, 
anebo fakt, že nejsem líný, 
to nevím.  
Zdravím Vás srdečně a přeji Sokolu vše dobré!



Půldruhastoleté výročí tělocvičné jednoty Sokol 
Brno I je pro mě pěkná příležitost ke vzpomínce, 
protože jsem jako žák a dorostenec královopolského 
Sokola vždycky k "jedničce" vzhlížel s úctou. Hrál se 
tam skvělý basketbal a vůbec to byla autorita. 

KdyžKdyž jsem tam začal chodit šermovat, jmenoval se 
sice náš oddíl T.J. Zbrojovka Brno, ale navzdory 
nepřízni doby označovali mí starší kamarádi                      
a cvičitelé svou příslušnost postaru jako 
"jedničkovou".

JsemJsem šťastný, že je dnes 
Sokol Brno I doma                       
na starém místě a že je 
tam zase živo. Je to pro mě radostný 
důkaz, že některé hodnoty jsou nezničitelné.

Srdečně



Vnímám úzkou spojitost mezi smyslem existence a posláním České obce 
Sokolské na jedné straně a Armády ČR na straně druhé. Vždyť většina 
sokolských zásad formulovaných již před 150 lety dr. Miroslavem Tyršem 
vyjadřuje i požadavky kladené na současné příslušníky armády. V této 
souvislosti mohu vzpomenout takové hodnoty a kvality, jakými jsou např. síla 
a mužnost, vytrvalost a kázeň, láska k vlasti. Rovněž i sokolský pozdrav 
„Nazdar!“ se stal také pozdravem vojenským. 

Osvětová,Osvětová, tělovýchovná a kulturní 
činnost sokolských organizací, odvaha 
a morální postoje jejích jednotlivých 
členů představovaly v dějinách našeho 
národa pevný orientační bod, morální 
normu i naději v dobách nejtěžších.
NeníNení náhodou, že právě příslušníci Sokola tvořili podstatnou složku 
Československých legií v letech 1. světové války a jeden ze základních 
stavebních kamenů nově vzniklé Československé armády v roce 1918. Je proto 
zcela pochopitelné, že i v období okupace naší vlasti stáli sokolové a vojáci           
v prvních řadách protinacistického odboje doma i v zahraničí. Ve složitém            
a nejednoznačném období po roce 1948 pomáhal sokolský duch a tradice 
udržovat mravní hodnoty a demokratické ideály v myšlení velké části 
společnosti,společnosti, což nalezlo svou odezvu jak v reformním hnutí v naší zemi                 
v letech 1968/1969 tak i ve společensko-politických změnách na konci 80. let.



Smysl existence a působení Sokola v dnešní 
době je v porovnání s minulostí možná ještě 
důležitější a nezastupitelnější. 
DuchovníDuchovní vyprazdňování života, relativizace mravních hodnot, orientace         
na krátkodobý profit, deficit brannosti v myšlení lidí a nezanedbatelný pokles 
fyzické zdatnosti především u mladé generace, to jsou reálné výzvy, jimž musí 
čelit jak Česká obec Sokolská, tak i Armáda ČR. Vzájemná spolupráce obou 
organizací, jakož i výměna poznatků a zkušeností z výchovného a sportovního 
působení, mohou přitom napomoci k úspěšnému hledání nových přístupů           
a volbě efektivních nástrojů k řešení těchto problémů, které se úzce dotýkají 
samotné podstaty naší národní a státní existence.samotné podstaty naší národní a státní existence.

Jménem příslušníků Univerzity obrany a jménem svým přeji všem členům 
ČOS a jmenovitě členům Sokola Brno I hodně energie, invence, trpělivosti              
a úspěchů při kultivaci ducha, vědomí a fyzické zdatnosti občanské veřejnosti 
v České republice.



Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) patří 
pro svůj vzhled a lovecké vlastnosti mezi nejznámější dravce.                                 
Má charakteristický tmavý „vous“ na bílé tváři, jinak je šedě až šedomodře 
zbarvený. Už v dobách středověku byl velice ceněn, a požíval vysoké ochrany 
přímo od panovníků. V padesátých letech minulého století nastal u nás silný 
úbytek sokolů a v průběhu sedmdesátých let vymizel téměř úplně. Teprve          
v devadesátých letech došlo k obratu a hnízdících párů začalo přibývat. Díky 
ochraněochraně v okolních zemích a aktivní podpoře u nás se začal tento vzácný 
dravec opět objevovat. V současné době hnízdí v České republice ke dvaceti 
párům, které jsou nadějí pro návrat tohoto dravce do naší přírody.

Organizace Sokol patří mezi neznámější tělovýchovné organizace. Členové 
nosí charakteristický kroj: kalhoty a kazajka z šedého plátna a kulatá čapka 
ozdobená pérem a kokardou v červenobílých národních barvách.                            
Již v 19. století byli Sokolové velmi cenění a mezi světovými válkami, kdy se 
Sokol stal milionovou organizací, byli v jeho řadách i význační politici, včetně 
prezidenta Masaryka. V padesátých letech jej pohltila "sjednocená 
tělovýchova". Snahy o obnovu Sokola v roce 1968 udusila normalizace                    
a a tak v průběhu sedmdesátých let jakoby vymizel úplně. Teprve v lednu 1990 
byl vzkříšen k novému životu.

Osudy tělovýchovné organizace a jeho totemového dravce se prolínají a snad 
dílem náhody a nebo chcete-li osudovým propojením, jsou si podobné. Mám 
nejen radost z toho, že se sokol stěhovavý vrací opět do naší přírody, ale také 
z toho, že Česká obec sokolská je opět v plné síle a může slavit 150 narozeniny.
Velmi mne těší, že Sokolové pojímají sport dosud v tom původním významu, 
jaký mu přisuzovali jeho zakladatelé. Do v. vrcholového sportu proudí stále 
větší peníze z veřejných rozpočtů a děje se tak, bohužel, za souhlasu                         
a podpory většiny občanů, která za to politiky chválí a opětovně volí. Kromě 
toho do něj tečou peníze od sponzorů a z reklamy. Z vrcholového sportu, 
především z fotbalu a hokeje, se stává sportbyznis prostoupený 
úplatkářstvím a podvody, což už je vysloveně nemravné. Oceňuji, že Sokol 



tomuto mámení zatím odolává.

SokoliSokoli se účastnili mnoha bojů za svobodu, asistovali při vzniku 
Československé republiky. Myslím, že nyní České republice už nehrozí 
totalitní režimy, které by organizaci opět chtěli zlikvidovat, ale nenápadně se 
zde rozrůstá korupce, která prosákla nejen do sportu, ale i do politiky a je 
velkým nebezpečím pro Sokola a pro celý náš národ. Já pevně věřím, že tuto 
bitvu s neviditelným nepřítelem Sokolové neprohrají.



V letošním roce slavím své 90. narozeniny a život tak mám za sebou. S klidem 
však mohu říct, že je co slavit, neboť můj život byl docela úspěšný a zajímavý. 
Živelná láska k pohybu mě nasměrovala ke sportu a v jeho kolejích jsem 
vydržela od dětství až do současnosti. Těší mě, že jsem se udržela v docela 
dobré kondici a s duší plnou pěkných zážitků. Že je to i zásluhou sportu, o 
tom vůbec nepochybuji.

SokolSokol má v mém sportovním životě 
své pevné místo. 
ZZvláštní úlohu sehrál v době mého dětství a mládí, kdy se formuje dětská 
dušička a kdy se v mladém člověku buduje životní filozofie, kdy se upevňují 
zásady správné morálky, správná forma vlastenectví, oddanost k pohybové 
kultuře a pevná rovnováha mezi duševní a fyzickou zátěží. To všechno mně 
Sokol dal během mého mládí a tím vybudoval správné základy pro mé 
pozdější sportovní úspěchy i životní postoje.



Sám si živě pamatuji své první sportovní krůčky, které byly v tělocvičně                     
v mém rodišti a hodiny sportu pod označení Sokol, což mi v té době opravdu 
nic než sport neříkalo. Vše co jsem se na začátku naučil ve sportu vycházelo           
ze Sokola, kotouly, břišáky, cvičení na kruzích, bradlech a trampolíně, 
disciplína během sportu a skvělá soutěžní atmosféra. Hodnoty, které se                    
do mladého člověka nedají lépe a tak hodnotně vložit. Toto vše ve mně hluboce 
zůstalo. Bohužel musím konstatovat, že naše politická společnost to dotáhla 
tam,tam, kde se jen v opravdových výjimkách něco podobného opakuje a mohou 
mladí sportovci zažívat, to co většina z nás dříve narozených.

Je mi opravdu líto, že náš skvělý český sport dostává takové rány a to i od těch 
na nejvyšších postech v naší zemi, kde se rádi všichni chlubí výsledky 
sportovců, ale odměnou je v našem státním systému 25. místo v EU a to                  
27 zemí, kde za námi je pouze Albánie a Bulharsko.

Když přemýšlím o poselství, tak opravdu nevím. Ale cítím, že by se všichni 
sportovci měli semknout a něco udělat proto, aby náš sport byl opravdu tím, 
čím dokázal být, když vychovával celou plejádu sportovních osobností, které 
byly a jsou inspirací pro mladé sportovce a nejen pro ně, protože všichni 
potřebujeme inspiraci k tomu, abychom sportem zkvalitňovali naše denní 

prožitky a fungování celého našeho organizmu. Sportovci,  
semkněme se a bojujme za náš český 
sport, protože to všichni potřebujeme.sport, protože to všichni potřebujeme.




