
 

 
 
 
 
 
 
Upozornění 
 
Chtěl bych touto cestou upozornit případné čtenáře následujících 
textů, že text včetně fotodokumentace (tato byla srovnána a popsaná za 
pomocí kamarádů ) jsem zpracoval pomocí skeneru jako nevidomý pro 
vlastní  potřebu a další nevidomé zajímající se o tuto oblast. Proto 
prosím omluvte případné překlepy a rozdělovací znaménka v řádku, 
záměnu písmen jako z na s a chyb u některých jmen , originál byl 
v jiném formátu než je současný proto také případné odvolávky na 
číslo stránky neodpovídá skutečnosti. Kontrolu neskenovaného textu 
provádím pouze pomocí hlasového výstupu v počítači . 
Dále upozorňuji že nemám souhlas autora (ů) o zpracování do této 
podoby.  
                                                                                    Jiří Rosmus 

                      www.rosmus.cz 
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                                                                     Sestry a bratři! 
 

 
 
Přípravy k obnovení našeho župního zpravodaje „Sokolský hlas" pokročily již tak 
daleko, že Vám můžeme oznámiti vydání prvého čísla začátkem ledna příštího roku. 
Počítejte již s pravidelným vydáváním tohoto měsíčníku a prosíme Vás, abyste nám 
zasílali články a příspěvky k uveřejnění vždy nejpozději do 20. každého měsíce, kdy 
končí uzávěrka. My pak se budeme snažiti, aby nejpozději každého pátého v měsíci byl 
Sokolský hlas v rukou čtenářů. Až do valné hromady, která upraví odběr tohoto listu a 
stanoví jeho předplatné, budeme účtovati za jedno číslo Kčs 2 -. Prosíme nejen starosty 
a činovníky jednot, ale Vás všechny, sestry a bratři, aby ste nám pomohli náš zpravodaj 
co nejvíc rozšířiti. Upozorněte již dnes na odběr mezi členstvem a získejte nám co 
nejvíce zájemců.  Uvítáme všechny Vaše podněty a připomínky. Jen pište a pište! 
Ovšem stručně a věcně. Rovněž zdařilé fotografie a obrázky ze sokolského života 
budou vhodným doplňkem našeho časopisu. Příspěvky zasílejte do kanceláře   župy. 
Těšíme se na spolupráci a jsme s bratrským     NAZDAR! 
 

PŘEDSEDNICTVO SOKOLSKÉ ŽUPY   
STŘEDOMORAVSKÉ – KRATOCHVÍLOVY 

 
 
 
 



 

 
SOKOLSKÁ ŽUPA  STREDOMÓRAVSKÁ KRATOCHVÍLOVA V PŘEROVĚ 

                                                                                                     Číslo 1. LEDEN   1948. 
 

 
Rudolf Lukaštík, župní starosta. 
NA PRAHU NOVÉ ČINNOSTI. 

 
Dvacet let vycházel pravidelně náš »Župní zpravodaj «. Dvacet let věrně plnil své 
poslání. Byl to časopis náš a patřil nám všem. Byly sice činěny v té době pokusy o 
vydávání společného časopisu pro několik sousedních žup, ale my jsme nikdy o 
sloučení nestáli, svůj vlastní tisk jsme si uhájili a byli jsme na něj plným právem hrdí. 
Vždyť málo žup se mohlo honositi tak dobrým tiskem, jako byl náš. Jména přispěvatelů 
mluvila již sama za sebe. Jejich články a úvahy byly tak hodnotné, že byly vyhledávány 
čtenářstvem. Svou vysokou úrovní, svým vlastním životem v něm se zrcadlícím, byl 
nám vždy milým průvodcem, dobrým rádcem a pojítkem nás všech. 
Náš »Zpravodaj«, jejž téměř od založení redigoval bratr Otto Kadlec, byl v roce 1941 
umlčen, ale to, co rozséval po jednotách naší župy, umlčeno nebylo. Tištěné slovo bylo 
nahrazeno mluvou srdcí k srdcím. Co hlásal a rozséval, přineslo své ovoce. Postoj 
Sokolstva v naší župě byl také důsledkem jeho výchovy. Ovoce této dvacetileté činnosti 
se ukázalo v dobách pro nás nejhorších. Proto musel býti umlčen. 
S osvobozením národa a s obnovením činnosti Sokola nemohli jsme v roce 1945 
přikročiti k vydavatelské činnosti v rozsahu, v jakém jsme si přáli. Vděčili jsme 
přerovské jednotě za vydávání přílohy »Sokolský hlas« v přerovském týdeníku »Naše 
Haná« od roku 1945; Zastavením však místního tisku zůstali jsme i bez této -byť i 
skrovné možnosti — vzájemných informací. 
Dnes však po sedmi letech vstupuje opět do života náš župní tisk v plném rozsahu. 
Vítáme jej na prahu zrození a předkládáme do vašich rukou jeho první číslo. Je to první 
naše poselství v době, kdy je ho nejvíce třeba, v době předsletové a v době, kdy 
ušlechtilá mluva srdcí a vzájemný cit lidskosti je přehlušován denním tiskem, plným 
politického stranictví, jež zapomíná na základní své poslání — sbližovati lid a vésti jej v 
svobodě a volnosti cestou pravé demokracie k službě vlasti a národu. 
Těžce neseme dnešní úroveň mnohého denního tisku a bolí nás, že nedbá svého 
vznešeného poslání, jemuž je určen. 
Proto chceme býti ukazovateli lepšího zítřka a chceme kráčeti za tímto cílem v plném 
vědomí svého poslání. Náš tisk bude pojítkem všech, kdož touží po vzájemném 
opravdovém, občanském a lidském dorozumění. Bude zrcadlem naší sokolské činnosti 
v župě, která bude doplňována přehledem všech událostí Sokolstva se týkajících. 
Vkládáme ve vaše ruce první číslo. Budete vážiti a oceňovati jeho úroveň. Budete 
zkoumati a sledovati jeho cestu životem a hodnotiti jeho poslání. Buďte spravedlivě 
kritičtí! Víme, že budeme prodělávati mnohé těžkosti, víme, že budou mnohé nesnáze. 
Ale těch se nelekáme, s těmi počítáme a s těmi se také vypořádáme. Věříme však, že za 
vaší pomoci, s vaší radou a spoluprací vybudujeme opět svůj župní tisk, aby nejen 



dosáhl bývalé úrovně, ale dovedeme jej na metu ještě vyšší. Vždyť dnes je tolik potřebí 
dobrého slova, tolik příkladu a snahy ukazovati cestu, kterou máme kráčeti! Máme 
mnoho svých bolestí, máme a budeme mít z různých míst mnoho dotazů a hlavně 
místních sokolských zájmů, které budou v tomto tisku zveřejňovány. 
Voláme proto všechny bratry a sestry k spolupráci a věříme, že se nám vše s jejich 
pomocí podaří. Staňte se proto odběrateli našeho tisku, staňte se jeho šiřiteli, jeho 
čtenáři, ale hlavně jeho přispěvateli! Za každý článek a za každou myšlenku budeme 
vám vděční. Žádný z vás není tak malý a neschopný, aby na kousku papíru nemohl vy-
jádřiti, co opravdu cítí. Pište i rukou neumělou, vše upravíme a doplníme.                                                     
Budeme se vzájemně doplňovat, vzájemně si rozumět a hlavně -se poznávat. Spoléháme 
na vás! Sokolstvo naší župy nikdy nezklamalo a nezklame ani v tomto směru. Ukažme, 
že dovedeme promluvit, že dovedeme lépe psát a lepším tiskem se uvést do života! 
Náš list bude tribunou ušlechtilých sokolských citů. Bude mluvou srdcí k srdcím, ale 
bude také varovným hlasem a vykřičníkem, kde toho bude třeba. V něm budou se 
odrážeti všechny naše snahy po lepším zítřku, po němž všichni toužíme. Půjdeme 
neochvějně za svým cílem a programem a »Hlas« bude tlumočníkem našich snah a 
výrazem naší vůle. 
Začínáme v předsletové době, plné horečných příprav. Pouť, kterou náš tisk nastupuje v 
tomto roce, bude doplňkem všeobecné činnosti v naší župě, kterou jsme si pro zdar sletu 
předurčili a splniti předsevzali. 
Zdar našemu tisku, který se rozbíhá po našich jednotách! Ať jeho poslání dojde svého 
cíle! Ať není jedné sokolské rodiny, která by jej neznala, ať není jednoho čtenáře, jenž 
by v něm nenalezl, po čem touží! 
Vše pro náš župní sokolský tisk! Ať se stane »Hlasem« naplněným ideály Tyršovými, 
ať jde věrně ve šlépějích Havlíčka a všech našich národních velikánů a učitelů! 
 

PRVÉMU ČÍSLU NA CESTU. 
 

Není naší vinou, že nejsme mezi prvými, kteří započali již v roce 1947 nebo 1946 
vydávati vlastní župní tisk. Byli jsme v roce 1945 mezi prvými, kteří se ohlásili v tisku 
přílohou   »Sokolský hlas« v přerovském týdeníku »Naše Haná«. Příčina, proč jsme 
nemohli již dříve vydávati »Sokolský hlas« jako samostatný časopis,-je všeobecně 
známá a není třeba ji vysvětlovati. 
Tož — máte v rukou prvé číslo »Sokolského hlasu« v sletovém roce 1948 a je na vás, 
jaké místo si vydobude náš časopis v sokolském tisku. 
Vaše spolupráce je zárukou úspěchu. 
 

REDAKČNÍ KRUH. 
 

Karel Rosmus, Miloš Sum, Otto Kadlec, Josef Dostál, Rudolf Lukaštík, Viktor Netočný, 
Vladimír Chmelař, Vincenc Křístek, Lída Chytilová, Jindřich Čoupek, Žofie 
Polydorová, Arnošt Heinz. 
   Příští číslo Sokolského hlasu vyjde 2. února 1948. Redakční uzávěrka pro druhé číslo 
je 17. ledna 1948. Zprávy a články zasílejte na adresu: Sokolský hlas, Přerov, 
Brabansko 1. 
 

 
 
 
 



Dor. Dagmar Boháčová a z Přerova: 
NÁŠ SLIB. 

Slib je něco velkého, co nás zavazuje. Složiti slib znamená dobrovolně se státi členem 
Sokola a poslouchati jeho sokolského řádu. 
A takový slib jsme složily my, dorostenky a dorostenci, dne 20. listopadu 1947. Třemi 
proudy jsme vešli hrdě za svou vlajkou do sálu. Vpředu nás již očekávalo předsednictvo 
naší jednoty. Br. starosta k nám promluvil o tom, proč skládáme slib. Po přečtení slibu, 
který četl br. župní vzdělavatel, jsme jeden po druhém přistupovali k br. starostovi, po-
dali mu pravici, levou rukou jsme se dotkli praporu a řekli hrdě: »Slibu ji«. 
Po slibu byli odměňováni někteří dorostenci a dorostenky lipovými ratolístkami a 
upomínkovými listy ze župních závodů. Třináct dorostenek také dostalo odznaky 
zdatnosti za obětavou práci pro Sokol. 
Zpěvem sokolské písně ukončili jsme tento slavnostní večer. 
 
K valným hromadám jednot.  
Výroční valná hromada je důležitým mezníkem v činnosti jednoty v období dvou let a 
musí býti proto řádně připravena. 
Je opravdu nutné, aby si všichni členové uvědomili, že valná hromada znamená mnoho 
pro vnitřní život jednoty. Zúčastnit se valné hromady musí každý příslušník jednoty 
považovat za svou povinnost. Má zde nejen možnost, ale i povinnost upřímně a 
otevřeně říci své připomínky k činnosti za uplynulý správní rok a podati návrhy pro 
další období. Rovněž volba nových činovníků nemůže býti nikomu lhostejnou. 
Všichni činovníci předloží své zprávy ve výborové schůzi před valnou hromadou. Bude 
dobré, když se zprávy pročtou, uváží, případně doplní nebo upraví, aby neobsahovaly 
nesprávnosti nebo některá sdělení se neopakovala ve dvou nebo i více zprávách. Také 
účetní a hospodářští dozorci předloží svůj posudek výboru dříve, než bude sdělen valné 
hromadě. Velkou předností bude, dostanou-li všichni členové výroční zprávy rozmno-
ženy již s pozváním na valnou hromadu. Mají možnost si je prostudovat a připravit si 
rozhovor. 
Bratr starosta, který schůzi řídí, si stanoví přesný pořad jednání. Jeho zahajovací proslov 
má vyzvednout všechny klady činnosti nebo pěkné okamžiky ze života jednoty, ale 
zmíní se také o nedostatcích a o nápravě. 
Všechny návrhy výboru pro valnou schůzi musí býti do podrobností připraveny, 
promyšleny a zpravodajem zdůvodněny. Náležitou péči věnujeme také rozpočtu a 
rozvrhu podniků jednoty na příští rok. 
Kandidátní komise, ustavená předem a včas ze zástupců výboru, cvičitelských sborů, 
sboru vzdělávacího a všech odborů, připraví kandidátní listinu příštího výboru. Je nutno 
přihlížet k tomu, aby mezi navrhované nové činovníky bylo možno rozdělit všechny 
úkoly výboru. Je však také nutno předem si zajistit jejich souhlas a slib, že budou plnit 
přesně své povinnosti po celé období. Nemá však smyslu někoho do práce nutit nebo 
volit sestry a bratry jen proto, aby činovník byl zvolen. To se nám vymstí velmi brzy. 
Pozvání na valnou hromadu zašleme s podrobným programem všem členům zavčas. 
Upozorníme je na dochvilnost, kterou také podle stanov dodržíme. Místnost vhodně 
upravíme a vyzdobíme. Za předsednický stůl patří všichni členové výboru. Valnou 
hromadu působivě zahájíme i ukončíme sletovou znělkou nebo zpěvem. Nebraňme se 
debatě, ale debatujme věcně a upřímně! 
Předsednictvo župy upozorňuje, že valné hromady jednot musí býti vykonány do 23. 
února, okrsků do 1. března. Neopomeňte hlásit konání valné hromady župě a 
příslušnému ONV!            
 



 
Bratr župní statistikář připomíná všem náčelníkům, náčelnicím a jednatelům, že s 
výkazem o cvičební činnosti příslušných složek za prosinec musí zaslali také 
a)  výkaz o počtu nejvíce zařaděných cvičenců (cvičenek) v jednom měsíci r. 1947, 
b)  výroční přehled o tělocvičné činnosti mužských   (ženských)  složek v r.   1947. Tyto 
oba tiskopisy jsou v sešitě »Měsíční výkazy o tělocvičné činnosti mužských (ženských) 
složek jako poslední listy sešitu. Zasílejte je dvojmo! Čísla, která budou v příslušných 
výkazech uvedena jako počet nejvíce zařaděných v některém měsíci r. 1947, jsou pak 
směrodatná pro předpis příspěvků na rok 1948, a to i u dorostu a žactva. — Zasílejte 
výkazy včas — do 7. každého měsíce! 

==================== 
Ze župy 

========================= 
Sestry a bratři 

rozestavným během bylo doručeno předsednictvu Československé obce sokolské 
jedenáct poselství, která zdůrazňovala zahájení prací pro XI. slet ve všech jednotách a 
župách. Slíbili jsme všichni, že se vynasnažíme, aby XI. slet v tak významné době 
dopadl dobře. Připomínáme vám proto znovu odpovědnost všech za letošní slet. 
Především všichni do tělocvičen a do přípravy sletových prostných cvičení a závodů! Je 
však třeba i vnitřní přípravy organizační ve všech jednotách. 
Činovníci jednot usnadní sletovou práci pohotovým zasíláním a přesným vyplňováním 
všech dotazníků a co nejrychlejším vyřizováním všech dotazů. Půjde také o rozšiřování 
sletových letáků, odznaků, losů, sletových nálepek a pod. Slet potřebuje také dobré 
propagace v nejširších vrstvách lidu a to je možno slovem, tiskem, obrazem (propagační 
výkladní skříně) a filmem. Činovníci sokolští sledují bedlivě zprávy a pokyny sletové, 
které jim zasílá župa a COS. Tyto úkoly znamenají včas práci rozdělit. Není možné, aby 
všechnu práci v jednotě konali stále titíž lidé. Přizvete co nejvíce ochotných sester a 
bratří! Uložte sami sobě, že budete plnit přidělené úkoly opravdu sokolsky — včas a 
svědomitě! 
Budeme vás na tomto místě v každém čísle Sokolského hlasu informovati o všech 
organizačních novinkách, vyzvedneme zde také práci těch nejlepších, ale budeme 
jmenovati i jednoty, které svých povinností neplní. Věříme, že budete vždy mezi těmi 
prvními! 

Vladimír Chmelař, župní jednatel. 
 
Sletové stravování. Obdrželi jste již několik pokynů ze župy a COS. Doufáme, že 
máte ve všech jednotách svého stravovatele nebo stravovatelku a jejich zástupce. 
Nezapomínejte na lhůty: do 7. každého měsíce vyměníte potravinové lístky na MNV a 
do 15. zašlete odběrní listy se »Soupisem odběrních listů« župě. V některých jednotách 
mají již svou povinnost splněnu, ale sbírají dále. Z těch máme opravdu radost. Jsou však 
jednoty, které ještě nezačaly. Věříme, že v lednu obdržíme odběrní listy ze všech jednot. 
— Znovu připomínáme: Sledujte pečlivě všechny pokyny naše i COS ve Věstníku! 
Ušetříte nám i sobě práce. 
Zpravodaj národních krojů br. Šmoldas upozorňuje všechny sestry a bratry 
na oběžník župy čj. 1473/47 ze dne 16. prosince 1947, který byl zaslán všem jednotám. 
Kdo máte hanácký kroj a pojedete do Prahy na slet, hlaste se ihned u br. vzdělavatele! 
Bližší pokyny zašleme, až bude znám celkový počet účastníků. 
 



Archiv.  Naše župa tvoří znovu župní archiv. Z minulých let nám po době okupace 
zůstalo velmi málo. Mimo jiné jsme také pořídili alba na fotografie a každá jednota tam 
bude míti své dva nebo tři listy. Proto žádáme, abyste poslali župnímu tajemnickému 
úřadu v Přerově především fotografii vaší sokolovny nebo sálu, kde cvičíte. Dále 
fotografie významných událostí jednoty (okrsku, župy), staveb sokoloven, významných 
jubilejí, prázdninových osad atd. Nezapomeňte, že se blíží výstava XI. všesokolského 
sletu, které se naše župa jistě zúčastní! Zdařilé fotografie posílejte, pokud možno 
pohlednicového formátu, a raději několik! Po výběru ostatní vrátíme. 
 

NA ČEM ZÁLEŽÍ. 
Antonín Krejčí, vzdělavatel ČOS. 

 
Když Sokol překročil milion svých příslušníků, je to zjev velmi radostný. Ale též stejně 
odpovědný. Množství — ano, to chceme v duchu Tyršových slov: »Naše snaha po 
rozvoji za dovršenou se pokládati nemůže, pokud každý kdo Čech — a dodáváme: a 
Slovák — též Sokolem se nestal.« Naše odpovědnost dnes je za hodnotu tohoto 
množství. 
Začínáme každý u sebe. VIII. valný sjezd to řekl zřetelně a jasně: »Úcta k pravdě a 
životní opravdovost, láska k práci a vytrvalost, osobní ukázněnost, nezištnost a ochota 
pomoci mají být samozřejmými vlastnostmi Sokolů a Sokolek, stejně jako věrnost 
danému slovu, plnění všech povinností, úcta k osobnosti druhého a nedotknutelnost cizí 
cti a cizího majetku. « To jsou slova, která musí proniknout celým naším životem vždy 
a všude. 
Hned následuje rodina. V Sokole, kde se stýkáme, sestry i bratři, ve společné práci, jde 
především také o poměr ženy a muže. O tom praví VIII. valný sjezd: »Poměr muže a 
ženy již před založením rodiny a zejména v rodině samé musí být čestný, odpovědný a 
plný vzájemné úcty. Výchovu k větší mravní přísnosti a vážnosti ve vzájemných 
vztazích mezi mužem a ženou považujeme proto za jeden z předních úkolů sokolských. 
Sokolská rodina budiž vzorem manželské věrnosti, lásky rodičů k dětem a úcty dětí k 
rodičům,« Jde-li pak o rodinu sokolskou, bude celá rodina v Sokole. Neboť, šíříme-li 
sokolství, musí být především ve vlastní rodině domovem. To se týče zvláště našich 
dětí. 
Rozšířit tyto zásady mezi naší mládeží a do všeho členstva, cvičícího i necvičícího, je 
jedním z našich odpovědných úkolů. Jak tedy postupovat? 
Rozšířit náš tisk, zvláště Sokolský věstník. Ten by měla mít — a ovšem i číst — každá 
sokolská rodina, každá Sokolka a Sokol. To je v našich rukou, o to se musíme starat. 
Rozšířit usnesení VIII. valného sjezdu do nejširších vrstev Sokolstva. V nejbližší době 
vyjdou tiskem a jejich rozšíření bude další naše starost. Vzdělavatelé jednot budou 
přesně postupovat podle rozvrhu vzdělávací činnosti na rok 1948, který po schválení 
vzdělávacím sborem ČOS a výborem ČOS stává se závazným a při své jednoduchosti 
opravdu všude uskutečnitelným. Tam se pamatuje na vše, co je příštího roku třeba, a 
sokolský vzdělavatel je k tomu dobrým průvodcem. Nezapomíná se v něm na členstvo 
mimo tělocvičnu — členskými schůzemi a společnými podniky, vždy ovšem dobře 
připravenými. Nezapomínejme na sokolskou knihu. Proč by nemohla síti jednota ne 
jednou, ale snad i dvakráte ročně Týden sokolské knihy? A proč bychom vůbec nemohli 
sokolskou knihu nabízet i těm, kteří zřídka přicházejí mezi nás? Pro sokolskou knihu 
musíme rozhodně učiniti více, než se stalo dosud. 
A jde o přípravu nových členů. Jsou pro ně vydány dvě příručky Al. Fikara: O Sokole a 
sokolství pro každého nového člena a Školení nových sokolských členů pro 
vzdělavatele jednot a vůbec pro ty, kdo spolupracují na této přípravě, jejíž podstatnou 



součástí je rozhovor s každým novým členem. Právě tato příprava nového členstva je 
velmi odpovědná a na té především záleží hodnota našeho dalšího rozmachu. Snad si 
tuto odpovědnost ve shonu práce ani dobře neuvědomujeme. 
Nastává doba zábav. Nikdo si nepřeje, aby v Sokole nebylo veselo. Naopak, právě onen 
veselý a radostný ruch v Sokole přitahuje. A tož i zábavy, ale s rozumem při požívání 
alkoholických nápojů, rozhodně však podle příkazu výboru ČOS bez likérů! Ano, i o 
tom třeba se zmínit. 
  Tak ve vší práci činovníků, žen i mužů, musí se projevovat odpovědnost, rozvaha, 
soulad, píle, ale především také dobrá organizace a správná dělba práce vůbec. Jen tak 
zvládneme všecky úkoly doby. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Doveďme pravdu říci a přece neuraziti — a pravdu 
snésti a přece si nezadati.                 Dr. Miroslav Tyrš 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
XI.  VŠESOKOLSKY SLET  ZAČÍNÁ, 

ZIMNÍ SLETOVÉ HRY. 
 
Zahájení ZSH 15. února o 9. hod. bude s tímto pořadem: znělka, nástup závodníků, 
vztyčení státní vlajky, zahájení náčelníkem .a náčelnicí ČOS .a konečně start k prvním 
soutěžím. 16. února 1948 bude uctěna památka dr. J. Scheinera. Na programu je projev 
zástupce ČOS, čs. armády, zástupce sboru povereníků, ministra školství, poverenika 
školství, případně vlády. K památníku dr. Scheinera bude za ČOS položen věnec. 19. 
února ve 20: 30 hod. bude »Večer závodníků «. 
Neděle, 15. února 1948 — Tatranská Lomnice: 10.00 hod.: závod čtyřčlenných 
družstev v běhu rozestavném 4krát 10 km Družstvo může býti sestaveno ze závodníků 
všech tříd (tř. I., II., III., starších); družstva se neklasifikují podle tříd. Závodí družstva 
jednot, okrsků a žup. Družstvo složené z dvou či více jednot může býti přihlášeno jako 
družstvo okrsku, jsou-li jednoty z téhož okrsku, jinak jako družstvo župní. Složení 
družstva i příslušníků dvou či více žup není dovoleno. 
Pondělí, 16. února 1948 — Tatranská Lomnice: 11.00 hod : závod ve sjezdu — 
zároveň prvá část závodů sjezdových (oba závody pro muže všech tříd) — zároveň 
závod ve sjezdu pro lyžařský čtyřboj — prvá část (muže III. tř. vyjímaje). 
Úterý, 17. února 1948 — Tatranská Lomnice: 9 00 hod.: závod v běhu na 10  km pro 
III. třídu — zároveň závod v běhu na  10 km pro sdružený  závod v běhu a skoku pro 
III. třídu, prvá část. 
— 9.30 hod. závod v běhu na 18 km pro tř. I, II. a starších — zároveň závod v běhu na 
18 km pro sdružený závod v běhu a skoku, prvá část — zároveň závod v běhu na 18 km 
pro lyžařský čtyřboj, druhá část. 
Středa, 18. února 1948 — Tatranská Lomnice: 10 30 hod.: závod ve slalomu a zároveň 
druhá část závodů sjezdových pro muže všech tříd — zároveň závod ve sjezdu pro 
lyžařský čtyřboj, třetí část (muže III. tř. vyjímaje). 
Čtvrtek, 19. února 1948 — Tatranská Poljanka: 10.00 hod.: závod ve skoku pro 
sdružený závod v běhu a skoku mužů tř. L, II, a starších a mužů III. tř. — druhá část — 
zároveň závod ve skoku pro lyžařský čtyřboj. čtvrtá část (muže III. tř. vyjímaje). Místo 
závodů bude určeno dodatečně. 
Pátek, 28. února 1948 — Tatranská Poljanka: 9,00 hod.: uctění památky Dr. Josefa 
Scheinera a armádní hlídkový závod v běhu na 30 km se střelbou. — 11 00 hod : 
Štrbské Pleso — trening skokanů na Jarolímkově můstku v Mlynické dolině. 



Sobota, 21. února 1948 — Tatranská Lomnice: 900 hod.: závod v běhu vytrvalostním 
na 50 km mužů tř. I., II. a starších — zároveň: mistrovství republiky v běhu 
vytrvalostním na 50 km  »Hančův memoriál«, pořádaný Svazem lyžařů RČS. 
 Neděle, 22- února 1948 — Štrbské Pleso: 11 00 hod : závod ve skoku prostém mužů 
všech tříd na Jarolímkově můstku v Mlynické dolině. — 17. hod.: ukončení Zimních 
sletových her. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
»Sokolský vzdělavatel". Dosavadní příloha Sokolského věstníku. »Sokolský 
vzdělavatele který byl vydáván jednou za měsíc, byl změněn na samostatný 
čtrnáctideník. Ke změně dojde od 1. ledna 1948 a důvodem je zvětšený rozsah činnosti. 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Náš rozhlas vysílá: 
5.  ledna — pondělí: muži — Medunova prostná. 
9.  ledna — pátek: žáci. 
12. ledna — pondělí: muži — Drásal, cvičení s dlouhou tyčí. 
16. ledna — pátek: muži — Medunova prostná. 
19. ledna — pondělí: dorostenci. 
23. ledna — pátek: muži — Medunova prostná. 
26. ledna — pondělí: žáci. 
.30. ledna — pátek: žáci. 
Projevy a podniky v pořadu sletových dnů. Žactvo, dorost a členstvo položí věnce u 
hrobů zakladatelů Sokolstva Tyrše a Fügnera a u hrobu T. G. Masaryka v Lánech ve 
dnech 19. VI., 26. VI. a 3. VII. 1948. 
Dne 3. VII. 1948 budou zástupci ČOS položeny věnce ke hrobu neznámého vojína, k 
památníku .padlých a popravených Sokolů v Tyršově domě a v kolumbariu na 
Olšanech. Týž den budou uskutečněny vzpomínky na význačné sokolské pracovníky — 
starosty, náčelníky a pod. položením kytic na jejich hroby. 
10. VII. bude uskutečněn zájezd na Slovensko k mohyle    Štefánikově   na Bradle, k 
pomníku padlých za Slovenského povstání a na hřbitov v Bratislavě. V pořadu slavností 
bude též večer na rozloučenou pro sletové hosty, hold presidentu  republiky  na hradě  a 
recepce v zámecké zahradě. 
Rozvrh vzdělávací činnosti v Sokole na r. 1948. Vzdělávací sbor sestavil ve zvláštní 
tabulce rozvrh vzdělávací činnosti pro rok 1948 a rozeslal jej prostřednictvím žup všem 
jednotám. Při zpracování rozvrhu bylo přihlíženo ke zkušenostem z r. 1947, a nový 
rozvrh také vědomě na činnost v uplynulém roce navazuje. 
Je upraven tak, aby vyhovoval všem jednotám, malým i velkým. Proslovy před šikem 
jsou omezeny na míru nejmenší. Za vhodnější způsob je uznávána forma rozhovorů. Pro 
rok 1948 je vzdělavatelská práce rozvržena do dvou období. V prvém období je činnost 
soustředěna k XI. sletu, druhá část pak vychází již z usnesení VIII. valného sjezdu. Ve 
všech jednotách mají být v roce 1948 uskutečněny dvě členské schůze, věnované 
ideovým věcem. V rozvrhu je pamatováno též na pěstování národní a sokolské písně. Je 
určeno, že každý měsíc má být nacvičena jedna nová píseň. 
Knihovny sokolských jednot. Na návrh vzdělávacího sboru bylo rozhodnuto, že každá 
sokolská jednota je povinna míti a doplňovati vlastní sokolskou knihovnu. Velikost 
knihoven je odstupňována dle velikosti jednot na tři skupiny. Nejmenší jednoty jsou 
povinny míti alespoň základní příručky a knihy, potřebné k rozvinutí řádné činnosti. 
Nově založeným jednotám bude základní literatura poskytnuta zdarma. 
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



Vedoucím žákyň. Sestry! Pamatujte, že 18. ledna 1948 je přehlídka sletových 
prostných pro žákyně III. stupně autorkou sestrou Zd. Teplou v Přerově. V sobotu 17. 
ledna o 14. hod. v sále sokolovny bude procvičení prostných (doufám, že vy už je 
budete bezvadně ovládat — ale s nácvikem u žákyň nespěchejte a dodržujte rozvrh 
nácviku, jak uvádí Cvičitelka!), dále pořadová a hry. Po večeři beseda účastnic s 
rozhovorem o naší práci v jednotách, výchovné hry s maňásky, společenské hry — 
žákovské besídky a j. Cvičební úbor, zápisník,, potravinové lístky s sebou. Noclehy v 
sokolovně.                                                                                              M. Sázavská. 
 

 
 

DOKÁŽEME TO,  SESTRY! 
 
Všeobecný příliv sester ve sletovém roce předčil všechno očekávání. Nikdo jistě 
nepočítal s tím, že počet přihlášených sester ke cvičení společných prostných s. 
Matějovcové dovrší 98.128. 
Ve čtyřech hlavních vystoupeních lze však umístit jen 59.480 sester, takže je přebytek 
38.648 sester. 
V sokolském tisku byla v minulých měsících rozšiřována zpráva, které předpoklady 
musí mít sestry, pokud váhy, stáří a pod. se týče, jimž by mělo být dovoleno cvičit 
sletová prostná. Tato zbytečná polemika, která nemá žádného opodstatnění a která vyšla 
pravděpodobně jen ze soukromé debaty některých sester, projevujících svůj názor, jak 
to provést, aby nebylo cvičících více, než je třeba, zbytečně mnohé sestry pobouřila. 
Vím, že již mnohá v důsledku těchto zpráv podnikala různé kroky, aby »vyhověla 
předpisům«, zapomněla však, že jako vždycky před sletem, tak i tentokrát bude zde 
neodvolatelně rozhodovat jiný činitel a to vylučovací závod v prostných, kterému bude 
předcházet lékařská prohlídka, která bude provedena přesně podle směrnic zdravotního 
odboru ČOS. To tedy prakticky znamená, že již k prvnímu vylučovacímu závodu z 
úvodu, I. a II. oddílu, stanovenému na 1.—15. února 1948, přijdou jen ty sestry, kterým 
lékař účast na slete povolil. 
Je jisté, sestry, že mnohá z vás bude mít i lékařské doporučení, ale neprojde přísným 
vylučovacím závodem a tak bude z přípravy sletových prostných vyloučena. To ovšem 



neznamená, že bude z přípravy sletové vyloučena vůbec. Je přece všem, sestry, známo, 
že sletová rej, která na posledním slete byla jedním z nejlepších čísel vůbec, a jejíž 
opakování si vyžádal sám pan president dr. Edvard Beneš, bude na XI. slete znovu s 
malými změnami opakována a to nejméně třikrát, takže při počtu 30.000 cvičenek, 
kterých toto číslo vyžaduje, zaměstná zcela lehce všechny přihlášené sestry, tedy i ty, 
které neprošly vylučovacím závodem v prostných.  Sletová rej obsahuje cvičení snazší, 
při tom však velmi líbivá a lehce se pamatující. (Vzpomínáte, sestry, našeho úspěchu na 
župním slete v Přerově 1946, kterého jsme dosáhly právě touto reji?) Je tedy umožněno 
všem sestrám, aby si na XI. slete alespoň v jednom ze stanovených čísel zacvičily. 
Záleží tedy nyní, sestry, jen na vás, a na vaší sebekritice, jak dovedete přijat rozhodnutí 
sboru rozhodčích, který tento těžký úkol má provádět. Dokážeme, sestry, zařadit se do 
toho cvičení, které odpovídá našim schopnostem a ve kterém dosáhneme požadovaného 
úspěchu? Dokážeme, sestry, bez reptání nebo případného pobouření zříci se našeho 
vroucího přání, t. j. cvičit na XI. slete sletová prostná žen? 
Věřím, sestry, že to dokážeme. Dokážeme to proto, že jsme pravými Sokolkami, že nám 
v prvé řadě záleží na celkovém úspěchu sletu. Nedovedly bychom připustit, aby 
stanovená vystoupení nevyzněla tak, jak vyznět musí. Dokážeme to proto, že si stále 
uvědomujeme Tyršovo heslo »Jedinec nic, celek vše!« a že toto heslo není nám jen 
pouhým heslem, nýbrž pravým naším evangeliem, podle kterého se všechny řídíme. 
A za toto vaše vážné pochopení vám; sestry, opravdu děkuji.   Nazdar!            
                                                                                                              Lída Chytilová                                                         
 

PROVOLÁNÍ K VALNÝM HROMADÁM. 
Sestry a bratři! 

 
Vstupujeme do sletového roku a stojíme před jeho branami. Již jen půl roku nás dělí od 
sokolské a národní zkoušky, které se podrobíme na strahovské pláni. Dříve než se 
nadějeme, předstoupíme před zraky celého národa a demokratického světa, abychom 
předvedli ukázku své sokolské výchovy, své vyspělosti, sesterské a bratrské lásky k 
vlasti a národu. Budou tu sneseny všechny oběti a všechna láska, vyvěrající z 
nejušlechtilejších srdcí, spolu s nadšením strhujícím celý národ. 
Zdar sletu, zdar tohoto úkolu, který jsme si předsevzali, leží ve Vašich rukou. Nikdo 
není poslední, aby nemohl být prvním, a nikdo není tak malý, aby nemohl být velkým v 
povinnostech, v lásce a práci pro zdar našeho vystoupení. 
S touto myšlenkou zahajujte své valné sněmování! V tomto duchu veďte svá jednání a 
nastupujte denně cestu vedoucí k nejvyššímu vypětí sil členstva, dorostu i žactva! 
Jsme sokolskou župou Kratochvílovou. Jsme župou se slavnou minulostí. Bývali jsme 
vždy mezi prvními v práci, v lásce i obětech. Ať tomu je i dnes! Nikdo z nás nesmí 
zklamati, vše musí stranou a všichni na svá místa! 
Zdar Vaší činnosti, zdar Vašemu úsilí v přípravách pro  

 
XI. SLET VŠESOKOLSKÝ! 

 
Vladimír Chmelař, jednatel.                                                Rudolf Lukaštík, starosta. 
         ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 



ŽUPNÍ KALENDÁŘ PRO ROK 1948. 
ŽENSKÉ SLOŽKY 

Leden:   4. nácvik III. oddílu a závěru sletových prostných dorostenek, 
  11. nácvik zvláštního vystoupení dorostenek, s. Levá. 
.  18. nácvik sletových prostných žákyň III. stupeň, s. Teplá, 

    18.—26.  župní lyžařské závody, 
    24.—25.  župní škola rozhodčích, 

                31.—   l. krasobruslařské závody v Brně. 
Únor:          l—15. vylučovací závody žen I. a II. oddílu sletových prostných 
                 15—22. zimní sletové hry v Tatrách, 
                 20.—21. bruslařské závody členské ve Smokovci 
                  26.--29. lyžařské závody dorostu v Rokytnici 
                          28. župní nácvik žen III. a IV. oddílu, 
Březen:          6—7.  první opakovači hodina pro zkoušky cvičitelské 
                  13.—14.  druhá opakovači hodina pro zkoušky cvičitelské. 
                           21.    písemné zkoušky cvičitelské 
   závod zdatnosti dorostenek II. a I. stupně, 
Duben:       3. ústní zkoušky cvičitelské 
                     10 – 11.  sjezd vedoucích žákyň,  
                     17- 18    sjezd vedoucích dorostenek,  
                            18.  přehlídka sletových prostných dorostenek,  
Květen:               1.   schůze župního cvičitelského sboru žen.  
              2. 8. 9. 16.   vylučovací závody žen a dorostenek v prostných.  
                           15.  župní vylučovací závody ve hrách. 
                           22.  župní vylučovací závody žen a dorostenek v obecném tělocviku,  
                           29  krajové závody ve hrách. 
Červen:               6.  župní vystoupení žactva III, stupně v Přerově,  
                           13.  župní slet členstva a dorostu,  
                            13.  oblastní závody ve hrách,  
                     17.- 20. sletové dny žactva. 
                             24.  závod dorostenek ČOS v trojboji vyšším a závod v plavání.    
                     26 – 29  sletové dny dorostu. 
                             25. zborovské závody dorostenek a závody ve hrách,  
                             26. obecné závody dorostenek v Praze  
                             30.  pětiboj prostý žen. 
                             30.  pěvecký závod — závod žen ve hrách. 
Červenec:               1.  vyšší oddíl ženy - závod — pěvecký závod — závod ve hrách,  
                                 2. pódiové závody I. část — plavecké závody  
                                 3. pódiové závody II. část. 
                         4.– 9. sletové dny členstva, )                                  
Srpen:                         dvoudenní kurs plavání v Přerově,  
Září:                   12.   závod zvláštní v Chocni,  
                     25 - 26  škola náčelnic jednot,  
Říjen:                10.  obecný závod dorostenek III. stupně,  
                     23 - 24  sjezd vedoucích žákyň.  
                      24 – 30  župní pomahatelská škola,  
                             31  župní pomahatelská zkouška,  
Listopad:     13 – 14  sjezd vedoucích dorostenek,  
                      27 – 28  sjezd župního cvičitelského sboru žen. 
 



ZÁVOD ZDATNOSTI DOROSTENEK. 
Závod zdatnosti je nejkrásnějším závodem dorostenek vůbec. Je rozdělen na II. stupeň 
(dorostenky 17—18leté), I. stupeň (dorostenky 16—17letéj) a mladších dorostenek. 
Dorostenka, než se zúčastní závodu v župě, získává potřebné body za zkoušky zdatnosti 
v části nářaďové i lehkoatletické. Za účast v pravidelném cvičení, z vedení družstva, 
účasti na sborových hodinách a schůzích, ze závodů, z činnosti mimocvičební (pomoc v 
loutkovém divadle), činnosti v samosprávě, z práce národohospodářské a pod. V žup-
ním závodě boduje se pak ze znalosti ideové, to jest musí vypracovat úlohy, stanovené 
náčelnictvem žen ČOS, dále musí prokázat, že dovede plavat a ve II. stupni mimo to je 
ještě zkoušena ze znalosti vaření.. Tento závod dorostenkám umožňuje, aby co nejvíce 
vnikly do života jednoty, a tak vychovává nám nastávající členky cvičitelských sborů. 
Je proto nutno, aby tomuto závodu věnovaly sestry vedoucí a náčelnice více pozornosti. 
Letošního roku byla účast na tomto závodě u nás v župě daleko lepší než v roce 
minulém. V II. stupni závodilo 5 dorostenek z Přerova. Vítězka tohoto závodu v naší 
župě je dorostenka Aža Jelínková z Přerova, která za odměnu byla pozvána do 
stanového tábora ČOS v. Českém ráji (na týdenní pobyt). Dosáhla 86°/o a v ČOS 
umístila se na místí 70. 
V I. stupni zúčastnilo se 52 dorostenek. Potěšila účast jednot Beňov, Dřevohostice, 
Hranice, Přerov a Tovačov. Nad 85% dosáhlo 16 dorostenek. Jsou to tyto dorostenky: 
Valčíková, D., Přerov, Tinková L., Hranice, Černá Věra, Přerov, černá Jarmila, Přerov, 
Patočková V., Přerov, Křížanová J., Hranice, Kliková A., Přerov, Sumová L„ Přerov, 
Kročová R., Přerov, Spáčilová M., Dřevohostice. Malá Vlasta, Přerov, Krutilová L,, 
Dřevohostice, Šocrová D., Přerov, Maierová I, Přerov, Opravilová V., Přerov a 
Sigmundová D., Přerov. 
Odznak zdatnosti  získalo   však   jen 13  dorostenek, jelikož dorostenky Křížanová, 
Spáčilová a Krutilová neprokázaly způsobilost v plavání. 
Závod zdatnosti mladších dorostenek vykonalo celkem 135 dor. ze 7 jednot: Dluhonice 
5, Henčlov 7, Jezernice 9, Kyselovice 6, Majetín 3, Rokytnice 10 a Přerov 95. Prvních 
32 míst obsadily dorostenky jednoty Přerov, pak následovala dor. Eva Fürstrová z 
Rokytnice a za ní dor. Marie Čecháková z Majetína. Na návrh župního náčelnictva žen 
bylo předsednictvem povoleno, aby tyto 3 dorostenky: Nenálová Alena, Přerov, 
Fürstová Eva, Rokytnice, a Čecháková Marie, Majetín, byly vyslány zdarma na 
prázdninový pobyt v župní osadě. 
O župním sletu dorostu a členstva budou se tedy letos na slavnostním kroji 14   
dorostenek   lesknout   odznaky   zdatnosti.  Nebude vám, sestry vedoucí, líto vašich 
dorostenek, které svým nezájmem připravíte o tuto radost? Snad vaše dorostenky   ani   
nevědí   dobře,   co   závod zdatnosti   je.    Neochuzujte   dorostenky o radost a pusťte 
se s chutí do přípravných prací! Podrobné pokyny vyslechly jste na schůzi. Ať máme v 
příštím roce mnohem více zdatných dorostenek! Přičiňte se o to a uvidíte, že radost 
vašich dívek bude i radostí vaší!     
                                                                                                              A. Kubíčková.  
 

Zpráva župního vedoucího žáků. 
Dne 13. prosince 1947 konala župní žákovská komise (o 14. hod.) v přerovské 
sokolovně schůzi s nácvikem žákovských prostných pro vyšší stupeň, III. oddíl. — Dne 
10. ledna 1948 bude nácvik sletových prostných žáků — vyšší stupeň; povinný pro 
všechny vedoucí žáků. — Zkoušky vyspělosti v roce 1948 končí 15. dubna. — V 
květnu bude župní obecný závod žáků (šestiboj). — Nacvičujte pilně žákovská sletová 
prostná vyššího stupně! Každá jednota nacvičí nejméně čtyři žáky sletová prostná 
vyššího stupně (nar. v r. 1937, 1936, 1935, po případě 1934, pokud nebyli přeřazeni do 



dorostu), a postará se o to, aby byli po řádném nacvičení posláni na XI. slet do Prahy. 
— Bratři, je to nutné v zájmu sokolské cti a rozšíření sokolské myšlenky do řad naší 
mládeže. Sledujte cvičitele, kde v žákovské hlídce je návod, jak nacvičovati žákovská 
prostná vyššího stupně a jiné pokyny pro vedoucí žáků! 
                                                                                                               Ing. O. Furman. 
 
Sokolský dorost především.  
Kolik budeme mít dorostu, tolik bude nového členstva, a jací budou naši dorostenci, 
takové bude Sokolstvo. Toto si musíme stále všichni uvědomovat, ano, my všichni, a to 
nejen vedoucí techničtí činovníci, ale hlavně ti bratři, kteří ještě dnes stojí opodál 
sokolského dění a velkých sletových příprav. Všem těm zkušeným bývalým 
pracovníkům adresuji sokolskou prosbu, aby přišli pomáhat vést družstva mladých 
dorostenců. 
Bratři, dejte přednost práci v Sokole před každou jinou prací, ano, vraťte se tam, kam 
patříte a odkud jste vyšli — do sokolovny! Naši dorostenci na vás čekají, je jich mnoho. 
Budou vám vděční za každou chvilku, jejich radost bude vaší radostí. Tisíce nás jsou 
členy v naší župě. Kolik však je nás na práci? Kam se podělo to svaté nadšení v nás? 
Takhle nespějeme dál za sokolským praporem —. ne! Naplní se ono známé: »Tlucte a 
bude vám otevřeno«? Kéž! Ne brzy — ale ihned!  
                                                                                          Nazdar!           J. Lesák. 
 
Těl. jednota Sokol v Kyselovicích  
uspořádala dne 14. prosince 1947 besídku, které se zúčastnilo žactvo a ženské složky. 
Žactvo zacvičilo napodobivé cviky •»Z písničky do písničky*. Nejmenší žačky 
zatančily »Šilháčky«. Dorostenky s velkým úspěchem zacvičily předsletová prostná a 
zatančily »Dovádivou polku«. Ženy za předsletová prostná a valčík sklidily bouři 
potlesku. Dorostenky i ženy tance opakovaly. — Proč necvičily mužské složky, když na 
veřejném cvičení v Chropyni cvičilo 16 mužů? — Jednota kyselovská se probouzí k 
životu zásluhou ženských složek. Škoda jen, že v Kyselovicích nemají vlastní 
tělocvičnu a klavír. Členstvo se chystá na slet a krmí si už pro ten účel vepříka. Tělo-
cvičné jednotě Sokol v Kyselovicích přeji mnoho zdaru a chuti do práce. 
                                                                                                      Chmelová Helena. 
Župní matrikář  
oznamuje všem jednotám, že do 20. ledna 1948 musí župě zaslali odhlášky členů, 
jejichž členství skončilo v roce 1947. Také jednoty, které mají ještě dvakrát omylem 
ohlášené členy, musí župě lístky druhého ohlášení zaslali do 20. ledna 1948. Po tomto 
dni došlé odhlášky ponechají se do r. 1948. Upozorňuje se důrazně, že všechny od-
hlášky, které dostane župa po uvedeném datu, nebudou odepisovány v roce 1947, nýbrž 
až v roce 1948, třebas se týkaly i úmrtí v roce 1947.  
 

NÁSTUP CVIČITELSKÉ  ODPOVĚDNOSTI. 
 
Sletový rok volá sokolské cvičitelstvo k mimořádnému výkonu. Na cvičitelstvu a jen na 
něm závisí, jaké budou základy z nichž poroste slet. Přišla doba s přívalem prací, která 
zaměstnává kdekoho z nás. Nikdo nesmí vynechat, nikdo nesmí stát stranou. Od-
povědnost cvičitelská bude podrobena veliké zkoušce. Na důkladnosti přípravy 
cvičitelské, na jejím přenášení na ostatní naše příslušníky, vyroste veliké dílo sletové. V 
ústředí spějí do posledních příprav. Společná cvičení má již v rukou každý cvičitel, 
proto udržujte návštěvu cvičících a nácviku těchto cvičení věnujte co největší po-



zornost! Nezapomeňte zdokonalovat pořadová a připravovat cvičence k nastávajícím 
sletovým závodům v oddíle středním, který bude současně závodem župním o putovní 
cenu br. Karla Beni, dřívějšího člena župního náčelnictva a jednatele župy. Zájem o kroj 
a cestovní fondy pro naši mládež nechť je v jednotách stále na zřeteli! Tím vším není v 
tomto roce úkol cvičitelstva vyčerpán. Bude třeba zvýšit pozornost k mladému členstvu, 
které nesplnilo povinnost k branným srazům, při kterých měli dokázat, kolik mají 
pohotovosti a lásky k sokolství. Že tomu bylo tak i u činovníků jednot, ba že byly 
některé jednoty nezastoupeny, o tom příště a na jiném místě. 
Pěkným uspořádáním v organizaci byl sletový rozestavný běh, který si zaslouží naší 
pozornosti, neboť se nám dostalo poděkování od členů náčelnictva ČOS, již štafety naší 
župou doprovázeli. Dík patří všem, kteří se o tento průběh po všech stránkách podíleli. 
Ani těmito podniky není věc naše zakončena. Máme připravit na slet starší bratry v 
počtu 150. Musíme se snažit tyto i jiné úkoly splnit. 
Nezachycuji tím sice ještě vše, co mají cvičitele dělat, ale i tak se nám jasně obrazí, 
kolik odpovědnosti každému z nás předsletový rok ukládá. Je třeba, aby toto vědomí 
odpovědnosti za velké dílo proniklo co nejhlouběji. Pak se nám slet po stránce cvičební 
plně zdaří.                                                                      Vincenc Křístek, náčelník župy. 
 
Bratře náčelníku!  
Cvičení cvičitelského sboru jest základem veškeré tělocvičné činnosti jednoty. Pilná 
návštěva jeho náleží mezi povinnosti členů cvičitelského sboru. Vedeš ve své jednotě 
tato cvičení pravidelně? 
Technické zprávy pro Sokolský hlas posílejte 14 dní před vydáním čísla. Zprávy pište 
stručně po jedné straně pérem nebo na stroji! 
 
Drobné zprávy z náčelnictva mužů.  
V měsíci prosinci byly konány letos druhé zkoušky cvičitelské a pomahatelské. Zkoušek 
se zúčastnilo 41 bratří z 19 jednot. Úroveň bratří byla shledána průměrnou a bude třeba, 
aby v jednotách byly vedeny nařízené nácvičné schůze cvičitelských sborů, čímž se 
dostane bratřím lepšího cvičitelského vzdělání, tolik potřebného v našem sokolském 
životě. 
Kolik nás pojede na slet cvičit?  
Předběžné přihlášky nám dávají tyto číslice: 1204 mužů mladších, 906 dorostenců, 532 
žáků III. stupně, 120 starších bratří. Na slete budou cvičit pouze ti cvičenci, kteří cvičení 
společná budou řádně ovládat, proto se snažte, ať jste to všichni! 
Starší bratři vystoupí též o našem župním slete 13. června, a to z I. okrsku 48 bratří, II. 
36, III., IV., V. a VI. okrsku po 12 bratřích. Počet tento musí být bezpodmínečně 
dodržen. 
 
Připravujte v jednotách bratry na závody středního stupně o cenu bratra 
Karla Beni. Závodní sestavy byly již jednotám zaslány. 
Okrskové slety byly stanoveny již na 23. května t. r., proto se snažte cvičit v jednotách 
svědomitě a poctivě, abychom měli do té doby vše připraveno pro důstojné vystoupení! 
Upozornění. Bratři, kteří složili zkoušky cvičitelské a pomahatelské, musí býti ve schůzi 
cvičitelského sboru jednot jmenováni a výborem jednot potvrzeni, neboť jen tak mohou 
vystupovat v jednotě jako cvičitele.                                
                                                                                         Vinc. Křístek, župní náčelník. 
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                Š I B Ř I N K Y 
                                SOKOLA   PŘEROV 
               7. ÚNORA 1948                  
              ---------------------------------------------------------- 
 
   

I 
Úspěšní plavci Sokola Přerov. 

 
ŽUPNÍ KALENDÁŘ PRO ROK 1948. MUŽSKÉ SLOŽKY. 

10. ledna      nácvik sletových prostných žáků   - vyšší stupeň. 
18. ledna      nácvik sletových prostných dorostu a zvláštního vystoupení s míči. 
18. ledna     lyžařské závody župy, případně oblasti. 
25. ledna     župní přebor mužů a dorostu v ledním hokeji. 
  8. února         ukončení nácviku sletových prostných br. Meduny – muži. 
14. února    nácvik s dlouho tyčí starších bratří. 
15. února    zimní sletové hry v Tatrách. 
26. února    lyžařské sletové závody dorostu v Rokytnici n. Jizerou, Krkonoše. 
21. března   valný sjezd vedoucích žáků. 
28. března   valný sjezd dorostu – vedoucích s nácvikem. 
  4.  dubna   župní pomahatelské zkoušky pro náčelník jednot. 
18.  dubna   župní přespolní běhy. 
25. dubna    valný sjezd župního cvičitelského sboru. 
1.- 2. května župní škola prostého tělocviku a škola rozhodčích. 
  9.  května   přebory žup v hrách. 
16.  května   vyřazovací závody ve cvičeních prostných  v okrscích. 
16.  května   zemské veslařské závody v Přerově 
23.  května   okrskové slety v župě,přehlídka krojů a cvičení pořadových. 
30.  května    předsletové závody mužů a dorostu  na nářadí v Přerově. 



6.    června    veřejné cvičení jednoty Přerov  a vystoupení žactva vyš. Stupně. 
13.  června     župní slet členstva a dorostu v Hranicích. 
17.  června      sletové dna žactva v Praze 
25.  června      vystoupení dorostů v Praze. 
30. června      závody mužů v oddíle středním a vyšším v Praze. 
 4.  července   sletové dny členstva spojené se závody. 
11. července  župní škola pro pobyt v přírodě, zkoušky z táboření. 
18. července  táboření a osady žup a jednot. 
18. července  župní plavecké závody v Přerově. 
5.—12. září   zkoušky z pobytem v přírodě aj. odvětví ( prostý tělocvik a hry) 
3. října    herní turnaje dorostenců v župě. 
31. října   valný sjezd  vedoucích žáků v župě. 
7. listopadu  župní valný sjezd vedoucích dorostenců  
7.—14. listopadu župní pomahatelské škola mužů. 
5. prosinec  valný sjezd župního cvičitelského sboru mužů. 
11. prosinec písemné zkoušky cvičitelské 
19. prosinec ústní praktické zkoušky cvičitelské. 
 

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PODNIKŮ NA ROK 1948. 
 
15. února mimořádná vzdělávací škola. 
14. března loutkářská škola. 
2. května jarní schůze vzdělávacího sboru. 
9. a 10. října řádná župní vzdělávací škola. 
21. listopadu vzdělávací župní zkoušky. 
12. prosince podzimní schůze vzdělávacího sboru —. divadelní škola. 
 
Soutěž Sokolského hlasu. Administrace SH vypisuje soutěž jednot a jednotlivců v 
odběru Sokolského hlasu. Jednoty, které získají největší počet odběratelů (v procentech 
z počtu členstva jednoty) do župní valné hromady, budou odměněny. Stejně tak i 
jednotlivci, kteří získají největší počet odběratelů. Knižní odměny budou třem nejlepším 
(jednotám i jednotlivcům) odevzdány na valné schůzi Sokolské župy Středomoravské-
Kratochvílovy v Přerově. 
 

ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV PŘEROVSKÉHO DOROSTU. 
 

Bratrská pomoc župě rakouské. Samospráva přerovského dorostu poslala vídeňským 
bratřím zásilku potravin. Následujte jejich příkladu! Potraviny však již nezasílejte! 
Můžete poslat cvičební potřeby, knihy, šatstvo a obuv, různé hráčky atd. na adresu: 
Josef Žák, Praha XII, Stalinova 134. Výsledek akce ohlaste župní kanceláři  
do 31 prosince 1947!                                                                                          RMS 
 
Chcete udělat radost svým bratřím a sestrám ve Vídni? Předplaťte jim časopis 
»Nazdar,« >;Poupě« nebo »Jaro«! Peníze na předplatné odešlete náčelnictvu žen COS s 
připomínkou: Jaro, Poupě nebo Nazdar! do Vídně. . Náčelnictvo již další zařídí samo. 
Výsledek hlaste! RMS Dorost na«í župy zve jednoho dorostence nebo dorostenku z 
Vídně do Prahy jako svého sletového hosta. Postará se o jeho pohoštění a vybavení na 
slet.                                                                                                                     RMS 
 
 



Pojedeme na slet zadarmo. Toto heslo si uložil přerovský dorost a proto pořádá 
každou neděli odpoledne v sokolské kavárně besídky s programem a využívá každé 
příležitosti, aby zvýšil svůj cestovní fond Má už uspořeno několik hezkých tisíc a doufá, 
že se mu podaří toto heslo uskutečniti.                                                              RMS 
 
Přerovské dorostenky se činí. Za pilnou sokolskou, práci i mimo tělocvičnu odměňuje 
ČOS dorost odznakem zdatnosti. V roce 1947 bylo tímto odznakem vyznamenáno 14 
dorostenek z naší župy. Z tohoto počtu získaly přerovské dorostenky 13 odznaků 
zdatnosti.                                                                                           RMS 
 
Novou putovní cenu ze župního závodu dorostenců v roce 1947 získalo družstvo 
tělocvičné jednoty Sokol Přerov. Putovní cena byla slavnostně předána vítězům dne 20. 
listopadu při dorosteneckém slibu.                                                                           RMS 
Ve výroční zprávě na«í župy za r. 1946 napsal jsem. že v tabulce členstva se během 
roku čísla, udávající počet našeho členstva, z různých příčin značně změní. Nemýlil 
jsem se! Uvádím celkový počet členstva ke dni 31. XII. 1945 a k 31. XII. 1946 podle 
zmíněné tabulky a počet skutečný k těmto dnům, který souhlasí přesně s katastrem 
ČOS. Podle tabulky k 31. XII. 1945: muži 4922, ženy 3168, celkem 8090. skutečný stav 
k 31. XII. 1945: muži 5143, ženy 3272, celkem 8415. 
Podle tabulky k 31. XII. 1946: muži 5359, ženy 3529, celkem 8888. skutečný stav k 31. 
XII 1946: muži 5644 ženy 3663, celkem 9307. 
V letošním roce máme opravdu nečekaný přírůstek. Je nás proti roku 1946 více o 515 
mužů, o 523 žen, celkem o 1038 členů. Má tedy naše zuna: 6159 mužů, 4186 žen, 
celkem 10 345 členů. 
   ============================================================ 
Vám, padlí naši, čest a dík. Památník k uctění památky svých umučených vydala 
Tělocvičná jednota Sokol Přerov ke dni 28 10. 1947 Navrhl a uspořádal Karel Rosmus. 
obálku a kresby Miloš Sum, vytiskla tiskárna Obzor v Přerově Kniha obsahu je 35 
fotografií zahynulých členů, s datem dne zatčení a dne smrti. 3. místa označena pouze 
datv. fotografie nahrazují nakreslené snítky lipové Štočky zapůjčila pobočka Svazu 
osvobozených vězňů v Přerově. — Dílo působí tklivě, nad ztrátou mladých tváří se 
zamyslíme, a chtěli bychom dovědět se něco více ze života těchto našich padlých. 
Vydání památníku je dobrou připomínkou mnohým netečným jednotám (Sokolský 
věstník v čísle 46.)                                                                                        APEL. 
============================================================= 

ZA VALNÝM SJEZDEM ČOS. 
Viktor Netočný. 

   DRAHOTUŠE   + br. Čeněk Marák. 
 
      
V den, kdy jsme vzpomínali našich nelidsky ubitých studentů, 
17. listopadu 1947, zemřel náš čestný člen a čestný starosta 
br. ČENĚK MARÁK. 
Dne 20. listopadu shromáždila se u jeho rakve naposled 
sokolská rodina v Drahotuších, zástupci II. okrsku, Sokolské 
župy Středomoravské Kratochvílovy a mnoho občanstva, aby 
jej doprovodili na jeho poslední cestě Drahotušemi na tamní 
hřbitov, kde bude dřímat svůj věčný sen nedaleko svých 
prvních spolupracovníků v jednotě, prvního starosty br. H.  
 



Lamla a prvního náčelníka br. Josefa Radochy. Slíbili jsme zesnulému ve slovech roz-
loučení, pronesených podepsaným, že přijdeme za ním opět, abychom s ním sdíleli 
radost z naší práce i úspěchů, že přijdeme k němu také v dobách méně radostných, 
abychom při vzpomínce na něho načerpali nových sil pro sokolskou práci. Byl naším 
vzorem a jeho světlou památku vždy hrdě poneseme do věků příštích.   
                                                                                        A. Koukal, starosta jednoty. 
                                         
        Dobrá propagace Sokola Přerov. 

          
 
 
 
 
 
 
 
Tělocvičná jednota Sokol 
Přerov vzorně vypravuje 
propagační skříně za vedení 
br. Inderky. Na obrázku je 
skříň firmy Aug. Pleus, 
provedená br. Inderkou a J. 
Hufem o štafetovém běhu 
ČOS. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Již jsou za námi krásné a slavné sjezdové dny, sjezd patří již historii. Na nás všech bude 
nyní záležet, abychom jeho usnesení přenášeli do denního života a jimi se řídili. Vždy a 
všude; v rodině, v zaměstnání, v životě soukromém i veřejném, neboť usnesení sjezdová 
jsou závazná pro všechny příslušníky sokolského bratrstva. 
Základním požadavkem všech usnesení jest, aby sokolská výchova sloužila zdraví, 
dělnosti a brannosti národa, Proto musí proniknout sokolská tělesná výchova do celého 
národa. A výchovu tělesnou doplňuje výchova duševní a mravní. Jen touto ucelenou 
výchovou docílíme charakterního jedince, vědomého si povinností k rodině, národu a 
státu. Z jedinců skládá se národ. Zásady této výchovy jsou v ideovém odboru. Na jeho 
usnesení čeká nejen Sokolstvo, ale celý národ, jenž je přesvědčen, že v duchu těchto 
usnesení povede Sokolstvo k mravnímu obrození a zpevnění národa. 
Proto'Sokolstvo musí zaujat určité stanovisko ke všem otázkám, jež mohou míti 
rozhodující význam při vytváření člověka dnešní doby. Nemůže se při tom vyhnout ani 
řešeni těžších a nejtěžších otázek, nemůže je obcházet. Činí-li tak jedinec, škodí tím 
nejvýš sám k sobě. Činí-li tak společnost, která má vychovávat své členstvo, nemůže si 
přivlastňovat ideové vůdcovství. Kdo chce vychovávat, kdo chce působit na své okolí, 
musí se vypořádat se vším, co hýbe dobou. 
A tu se projevila upřímná snaha Sokola, když na svém sjezdu vypořádává se i s 
nejtěžšími otázkami. Nevyhýbá se otázce náboženské, mluví o demokracii, socialismu i 
slovanství. Není to po prvé, co se Sokolstvo těmito otázkami zabývá. Mění se doba, 
mění se poměry a nutno se těmito otázkami znovu zabývat. 
Sokolstvo nesouhlasí s jakoukoli náboženskou neupřímností a nepoctivostí, odmítá 
každé zneužívání náboženství, ale jako celonárodní organizace.musí si zachovat úplnou 
nezávislost na církvích a náboženských společnostech. 



Není snad druhého slova (s výjimkou »socialismus«), jehož by bylo tak užíváno a často 
i zneužíváno jato slova »demokracie«. i ti, v jejichž uštech zní jako výsměch, se ho 
dovolávají. Kolikrát jsme je slyšeli z úst diktátorů. A přece demokracie ve své podstatě 
je úsilí o prohlubující se bratrství. Demokracie — podle dr. Beneše — není jen otázkou 
dokonalejších demokratických institucí, nýbrž především otázkou dokonalých 
demokratických lidí. — Demokracie je humanitní myšlenka bratrství, bez níž není 
svobody ani rovnosti. Demokracie není v Sokole pojmem nijak novým, neboť už Tyrš a 
Fügner vědomě založili Sokol jako organizaci ryze demokratickou a Sokolstvo tento 
ideál věrně zachovává. Zavrhuje každé násilí, každý útlak, neuznává jakékoli přehrady a 
výsady a je přesvědčeno, že základním požadavkem demokracie politické je vůle lidu, 
spojená se všemi svobodami zajištěnými ústavou Od svého členstva organisovaného v 
politických stranách žádá Sokol, aby v nich uplatňovalo sokolské zásady a nevnášelo 
stranické rozpory do Sokola. 

* 
Sokolstvo, vycházejíc ze základního sokolského ideálu bratrství a sesterství, je 
přesvědčeno o oprávněnosti a nutnosti socialismu. Vidí v něm snahu lidstva 
0 sociální spravedlnost a blahobyt. Proto bude podporovat snahy o jeho uskutečnění ve 
shodě se zásadami humanitní demokracie.  Upřímný socialista jedná jako plně 
odpovědný jedinec.  Práce je mu nejen životní nutností, ale i mravní povinností. Úcta k 
práci tělesné i duševní je mu projevem občanského uvědomění.  Budeme usilovat o 
sociální řád společnosti, v němž nebude možno vykořisťovat člověka a porušovat jeho 
lidská práva. A to bude práce pro bezpečnost a blaho republiky. 

* 
Od svého počátku hlásalo Sokolstvo myšlenku soudržnosti a osvobození slovanských 
národů. Proto bude působiti, aby se slovanství vyvíjelo na půdě skutečného realismu, 
bude prohlubovat a rozšiřovat vzájemné poznávání, budovat slovanskou vzájemnost, 
posilovat vědomí osudové spojitosti a pracovat k vybudování pevné hráze na obranu 
proti jakémukoli pangermanismu. 
Podle presidenta dr. Beneše bude pracovat k tomu, aby se slovanství jevilo ostatnímu 
světu jako přínos všech slovanských národů k soustavě evropské a světové kolektivní 
bezpečnosti. 

* 
Ale všechen náš zájem bude se upírati především a hlavně k výchově jedince souladně 
vyvinutého, s citlivým svědomím a duševní ušlechtilostí, jenž odstraní ze svého života 
vše, co ohrožuje jeho zdraví, oslabuje duševní schopnosti a škodí hospodářsky i mravně. 
Octa k pravdě, věrnost danému slovu, úcta k osobnosti druhého, nedotknutelnost cizí cti 
a cizího majetku jsou samozřejmé vlastnosti Sokola. 
Rodina a zase sokolská rodina bude školou obětavosti a lásky k bližnímu. V ní roste 
mládež s jasnou myslí a čistým srdcem. Naše láska k národu se projeví skutky, bude 
prosta národnostní nesnášenlivosti. Sokolstvo bude státi za Československou republikou 
a své síly věnuje jejímu vybudování a zabezpečení. 
Toto jsou ve zkratce příkazy Vlil. valného sjezdu a my si musíme uvědomit, že jejich 
důsledným plněním Sokolstvo povede k mravnímu obrození a zpevnění národa, tolik 
nutného po době útisku nesvobody a válečného rozvratu. Tím pomůžeme vytvořit 
šťastnou budoucnost Československé republiky a položíme dobré základy pro veškerou 
další práci 
Splníme tak i přání presidenta republiky bratra dr. Edvarda Beneše, aby Sokolstvo bylo 
vyrovnatelem hodnot mezi minulostí a budoucností a pomáhalo překonat rozdíly a 
protivy v současném životě. Nuže, napněme všichni své síly, zaberme rádi a poctivě, 
služme Sokolstvu a tím 



1  svému národu! A této tiché, každodenní a s láskou konané práci zdar! 
               ---------------------------------------------------------------------------- 

Valná schůze Sokola Přerov, 
ve středu 28. ledna 1948. 

         Výroční zpráva bude vydána tiskem. 
         ---------------------------------------------------------------------- 
 

  
 

SOKOL PŘEROV HRAJE KOPANOU. 
 
V roce 1947 založila Tělocvičná jednota Sokol Přerov oddíl kopané, který si vedl v 
prvním roce své činnosti dobře. Od dubna roku 1947 sehrál oddíl 19 zápasů, z nichž 8 
vyhrál, 5 prohrál a 6 remisoval. Celkový poměr branek je 86 : 49. V mistrovské soutěži 
Hanácké župy fottballové (3. třídy) umístil se na čtvrtém místě. Svým ukázněným 
chováním na hřišti i mimo ně získali si sokolští hráči všeobecnou oblibu. Župní vedoucí 
kopané vyzývá všechny pracovníky Sokola, aby zakládali ve svých jednotách tyto 
oddíly a zúčastnili se soutěže kopané o XI. všesokolském sletu. 
 

ŠEDESÁTNÍK! 
Opožděně sice, ale tím srdečněji zdravíme našeho milého bratra matrikáře prof. ing. 
Karla Marka při dovršení jeho šedesátky. Ve své skromnosti skrýval toto tajemství, aby 
neproniklo do sokolské veřejnosti a zůstalo nám neznámo. 60 let bylo hranicí, která byla 
považována za požehnaný věk, ve kterém se odcházelo na zasloužený odpočinek. U 
bratra prof. Marka tomu tak není. Je stále mlád a svěží, v plné práci svého povolání a 
hlavně v práci sokolské, které cele zasvětil svůj život. Máme jej rádi, vážíme si ho velmi 
a proto ze srdce mu přejeme, aby se těšil plnému zdraví i v dalších letech. Sobě pak 
přejeme, aby v našem kruhu zůstal ještě hodně dlouho!                                Lukaštík. 



Nácvik  olympioniků  ČOS v Přerově. 
V lednu od 11. do 18. bude olympijské družstvo ČOS nacvičovati v Přerove. Závěrem 
nácviku uspořádá Tělocvičná jednota Sokol Přerov »Tělocvičnou besedu s družstvem 
ČOS«. 
Divadlo je školou života. Jeho úkolem je předvádět domácí i zahraniční dramatickou 
tvorbu a tím šířit kulturu a osvětu mezi nejširší vrstvy lidové. Jenom ti, kdož jsou si 
vědomi vznešeného úkolu divadlem vychovávat a jdou za správným cílem, jsou 
platnými členy našeho národa. Válka s okupací zanechaly v našich městech i na 
venkově znatelný úpadek morálky a proto práce dobrých divadelníků je třeba ve zvýše-
né míře. 
My, Sokolové, nejlépe víme, do jaké mravní propasti zavedla český národ a hlavně naši 
mládež Moravcova »kultura«, a proto na prvém místě je naší povinností, abychom její 
následky vymýtili co nejdříve z běžného života. Tak se může stát jedině tenkrát, 
budeme-li na našich sokolských jevištích hrát výhradně hry dobré a budeme-li je hrát 
opravdu poctivě. 
Sokolstvo chápe dobře svoje poslání v národě. Dbá toho, aby kromě výchovy tělesné 
dostalo se nám i hodnotné výchovy duševní a mravní. Nestačí však vychovávat pouze 
sebe samy, ve svých vlastních řadách. Tím nesplníme poslání Sokolstva. Naší 
povinností je působit na široké okolí a je mnoho cest, jak pečovat o mravní povznesení 
našeho lidu, pokud nestojí v řadách sokolských. Jednou z nich je sokolské divadlo. 
Jsou sokolské jednoty, které hrají dobrá divadla a hrají je dobře. Jsou však také jednoty, 
o nichž se to říci nedá. Aby mohlo Sokolstvo s úspěchem povznášet své okolí, 
přikazuje, aby všechny jednoty hrály divadlo a snažily se prostřednictvím jeviště 
vniknout do srdcí svých spoluobčanů. 
 

SOKOLSKÉ DIVADLO. 
Přikazuje však také, aby všude v jed notách byly ustaveny řádné divadelní odbory, 
protože jenom tak může být správně organizována volba vhodných her i jejich 
provedení. Nesmí být jediné sokolské jednoty, která by divadlo nehrála, ale tím méně 
může se vyskytnout jednota, jejíž divadelní odbor by nebyl řádně registrován v ČOS. 
Jaké hry budou hrát sokolské jednoty? Takové, z nichž vyvěrá opravdová láska k 
národu a vlasti, které šíří pokrokové zásady a myšlenky, bojují za pravdu a proti 
zpátečnictví, odstraňuji kastovnictví z národa a politickou nevraživost, učí rovnosti a 
lásce bratrské, odsuzují sobectví, vštěpují pevný charakter i odhodlanost hájit vlast a 
národ proTi všem nepřátelům a vychovávají česnou mládež v duchu vlasteneckém, 
republikánském a chrání ji před zkázou tělesnou, duševní i mravní. 
Divadlo má svůj nezadržitelný vývoj a podléhá módě. Nás nesmí svést na scestí nové 
směry, z nichž mnohé zapadnou dříve, než se mohou náležitě rozvinout. Ne všechno, co 
k nám přichází z ciziny, je dobré. Máme nepřeberné množství vlastních českých a 
dobrých divadelních her a budeme proto především hrát hry našich českých spisovatelů. 
Budeme hrát jen takové, na něž stačí naše síly. Pro některé hry nemáme dostatek 
vhodných režisérů, ba ani schopných ochotníků. Ale mnohdy ani obecenstvo, které naše 
divadla navštěvuje, není pro nové směry nadchnuto. Nechtějte hrát jen hry, které hrají 
veliké scény, ztroskotali byste! Nechci však, abyste ustrnuli. Stanovte si po zralé úvaze 
předem repertoár tak, abyste ponenáhlu cvičili nejdříve sebe a také současně 
vychovávali své obecenstvo. Dobrou pomůckou bude vám divadelní kartotéka, kterou v 
těchto dnech vydal odbor IV/B ministerstva školství. Operety na sokolských jevištích 
hrát nebudeme, ale není důvodu, abychom nehráli dobré a pěkné hry se zpěvy, pokud 
ovšem k jejich úspěšnému provedení stačí naše síly a schopnosti. Uvědomte si, že 
divadlo je uměním a že nesmí sloužit jen zábavě herců nebo k planému pobavení 



obecenstva! A má-li býti divadlo skutečně uměním, musejí mu dokonale rozumět 
všichni, kdo je dělají. Pravé umění začíná tam, kde je dostatek uměleckého cítění, kde 
se otrocky nenapodobuje příroda, nýbrž tvoří se vlastní pojetí a podává nový život, kde 
herec nehraje sám sebe, nýbrž vytváří charakter daný spisovatelem, kde každý jedinec je 
schopen zapadnouti do hry a jejího děje. 
Nezapomínejte ani na divadla dětská a divadla pro děti! A zde zvláště je třeba dobrého 
uvážení, vždyť duše dítěte vnímá děj mnohdy dokonaleji než dospělý a tvoří si z něj pro 
sebe vzory. Vybírejte proto hry dětskému věku přístupné a hlavně jakostní! 
Sokolstvo musí míti v divadelní činnosti horlivé a obětavé pracovníky, kteří jsou 
zárukou veliké odpovědnosti za dobrou výchovu svého okolí. 
A jako Sokolstvo nezklamalo nikdy v žádném oboru a v žádné době, tak nesmí zklamat 
ani dnes ve své divadelní činnosti! Rozvine činnost s dobrou roz vahou a v plné míře 
pro zdar dobrého sokolského divadla. 

Otto Kočí, žup. div. zpravodaj.  
 

 SCHŮZOVÁNÍ ŽENSKÝCH SLOŽEK. 
 

Žákyně: Podzimní schůze vedoucích žákyň konala se v sobotu a v neděli dne 15 a 16. 
listopadu v přerovské sokolovně za vedení župní vedoucí žákyň s. M. Sázavské. V části 
technické probrána byla sletová prostná III. stupně a sestrou M. Kracíkovou z Tovačova 
předneseny byly pokyny pro sletovou průpravu žákyň. Druhý den v části jednací 
probrána byla výchova žactva. Pro veřejné cvičení jednot doporučeno pro I. stupeň 
žákyň »Živé hračky«, pro druhý stupeň »Hry«. Obě čísla vyšla nákladem COS. Sestry 
vedoucí žákyň ztotožňují se s návrhem a doporučují, aby župní vystoupení žactva III. 
stupně bylo včleněno do veřejného cvičení některé větší jednoty. Na schůzi nebyly 
zastoupeny tyto jednoty: Dluhonice, Henčlov, Újezdec, Skalická, Slavíc, Střítež, Odry, 
Spálov, Radslavice, Soběchleby, Dobrčice, Chropyně, Kyselovice, Dub, Luková a 
Majetín. 
Dorostenky: Schůze vedoucích dorostenek se konala za vedení župní vedoucí 
dorostenek s. A. Kubíčkové v sobotu a v neděli dne 29. a 30. listopadu. Sobotní 
odpoledne věnováno bylo důkladnému procvičení sletových prostných, nácviku laviček 
pro zvláštní sletová vystoupení a nácviku zpěvu. V neděli (v části jednací) probrán 
závod zdatnosti dorostenek, který je nejkrásnějším závodem dorostenek vůbec. Jelikož 
nám vychovává příští členky cvičitelských sborů, je nutné, aby tomuto závodu byla 
věnována co největší péče. V tomto závodě potěšila účast jednot. Přítomny byly 
jednoty. Beňov, Dřevohostice, Hranice, Tovačov a Přerov (I. stupeň), jednoty: 
Dluhonice, Henčlov, Jezernice, Kyselovice, Majetín, Rokytnice a Přerov (v závodě 
mladších dorostenek). Dále byly probrány sletové pokyny projednané na schůzi župních 
vedoucích dorostenek v Praze. Probrán předběžný program XI. sletu, vysvětlen přijatý 
nástup a navrhovaný odchod dorostenek. Vedoucí samosprávy s. Sumová přednáší 
zprávu ze schůze vedoucích samospráv a dává sestrám pokyny ke zřízení samospráv 
tam, kde tyto ještě nejsou ustaveny. Konstatováno, že při nácviku sletových prostných 
za vedení s. Matějovcové nebyly zastoupeny tyto jednoty: Újezdec, Pavlovice, Slavíc, 
Velká, Odry, Mankovice, Dol. Újezd, Bochoř, Dobrčice, Kyselovice, Ivan, Luková a 
Suchonice. Na žádost sester vedoucích bude v lednu zařazen ještě jeden nácvik (III. 
oddílu a závěru). Části jednání byla přítomna s. župní náčelnice. Na sjezdu nebyly 
zastoupeny tyto jednoty: Újezdec, Pavlovice. Slavíc. Mankovice, Buk a Suchonice. V 
neděli se nedostavily: Újezdec, Želátovice. Pavlovice, Radslavice, Slavíc, Jindřichov. 
Mankovice, Potštát, Buk, Jezernice, Kyselovice, Stará Ves, Vlkoš, Troubky, Věrovany, 
Nelešovice a Suchonice. 



Zeny: Schůze župního cvičitelského sboru žen konána byla rovněž v sobotu a v neděli 
dne 6. a 7. prosince za vedení župní náčelnice s. L. Chytilové. Po oba dny byla přítomna 
župní důvěrnice náčelnictva žen s. Zdena Srdínková z Prahy Sobotní odpoledne bylo 
věnováno důkladnému procvičení sletových prostových, hlavně však I. a II. oddílu, v 
neděli dopoledne byla část jednací. Po schválení zpráv župní vedoucí žákyň a 
dorostenek následovala přehledná zpráva žíraní náčelnice o činnosti ženských složek za 
rok 1947. Konstatováno, že v tomto roce přibylo 41 cvičitelek, 21 sester pomahatelek a 
39 dorostenek pomahatelek. Konána byla župní pomahatelská  škola za účasti 42 sester 
a dorostenek. Obecný závod žen v nižším a středním oddíle obeslán byl velmi málo. Je 
proto nutné věnovat závodnicím větší pozornost Nácviku sletových dorostových za ve-
dení s, Matějovcové byly přítomny 102 sestry. Nezastoupeny byly tyto jednoty: Luková, 
Suchonice. Újezdec, Slavíc. Velká. Dobrčice a Kyselovice. Schváleny důvěrnice 
okrsků: L Ž Polydorová. II R. Pešlová, Spálov. Tli. H. Horáčková, Přerov. IV. L. 
Chytilová. Přerov V A. Kubíčková, VI. Z. Dvořáková. Příprav Doporučeno obesílat 
lépe školy ČOS Doplněn a schválen kalendář podniků ženských slovek na rok 1948 Na 
slet přihlášeno 612 žákyň. 1215 dorostenek a 1301 žen na prostná. 1513 žen na rej. 
Probrány pokyny k pivnímu vylučovacímu závodu I. a II. oddílu, který se bude konat l 
—15. února v okrscích Taktéž probrány podrobně i ostatní sletové pokyny Vzat na 
vědomí návrh župního náčelnictva žen, aby jednoty, které nebudou nastoupeny na 
nácviku sletových prostných okrsku nebo župy, jakož i na schůzích rokovacích, nebyly 
na slet připuštěny. 
Za onemocnělou I. místonáčelnici s. M Pelclovou zvolena byla sestra Zdena Dvořáková 
z Přerova a jednatelkou náčelnictva žen s. M. Zahradníková z Přerova. Zpráva 
referentky sboru rozhodčích s. A. Patočkové vzata na vědomí a současně schváleno 
rozšíření sboru rozhod- čích. Rovněž schválena byla zpráva matrikářky s. A. 
Michálkové, též zpráva referentky  čtyřletky  s  M.  Pelclové a v doučí výcviku 
závodnic s. P. Široké, i jednání dostavil se župní starosta br. Lukaštík, který srdečnými 
slovy povzbudil sestry k další práci. Konstatováno, po oba dny nebyly zastoupeny tyto 
je noty: Lověšice, Újezdec, Velká, Lázní! Soběchleby  a  Mankovice,  v neděli p se    
nedostavily:   Dluhonice,   Želátovic Radslavice, Potštát, Prosenice, Týn, H. Moštěnice, 
Brodek, Vlkoš a Luková. Rozdána byla vysvědčení sestrám, které se konaly 
pomahatelské a cvičitelské zkoušky,  jakož  i  osvědčení,  kterých nabyly sestry po 
ukončení pomahatelské školy Připomenutím vážných povinností, která na  nás  ve  
sletovém  roce  čekají,  a schůze zakončena.                                                  M. Z 
 

JAK SE PŘIPRAVOVALI PŘEROVŠTÍ BRATŘI  
NA I. SLET V R. 1882. 

 
Staří Řekové se scházívali na svých olympijských hrách každého 5, roku v Elidě. Tyto 
vskutku národní hry je tmelily, vychovávaly ke svornosti a udržovaly v nich vědomí 
národní řecké příslušnosti. Každých 5 let se rozjásaly davy svobodných Řeků pod 
jasným nebem své domoviny na cestě ke kalogathi — harmonickému krásnu, A takové 
národní hry chtěl míti v našem národě nesmrtelný Dr. Miroslav Tyrš. Staly se jimi slety. 
Za 20 let po založení Sokola v r. 1882 se sjeli Sokolové po prvé. Byl to vlastně jen 
»sjezd«. A jak se na něj přerovští připravovali, o tom několik řádků. 
Toho roku 1882 přivály studené severáky do přerovských ulic hodně sněhu. Vesele 
křupal pod nohama bratří, kteří spěchali 28. ledna 1882 na výroční valnou hromadu 
»Tělocvičné jednoty«. Právě asi ta zima byla příčinou, ze se jich sešlo »U Vítězů« jen  
47. O schůzi nám jasně povídá zápis br. Adamce: »Br. Osvald Kotouček, jednatel, 
vzpomíná poslední výborové schůze dne 24. ledna. Jednatel předčítá provolání 



pražského Sokola, by jednota naše přihlásila se též k sjezdu jednot tělocvičných v Praze 
v roku letošním. K tomu navrhuje výbor dodatečně, by jednota vyslala pětičlennou 
deputaci.« Valná hromada se tedy k tomuto bodu vrací ve volných návrzích: »Jako 
dodatky k volným návrhům br. jednatel navrhuje, by jednota dala 100 zl. na cestu za 
příčinou sjezdu Sokolů v Praze. Br. Kašpar zamítá návrh ten a praví, by se vyslala 
5členná deputace a ta aby měla cestovní výlohy placené, jiný kdo pojede, nedostane nic. 
Br. Vrba schvaluje návrh br. Kašpara. Br. Hedolucha namítá, že 5 členů jest málo do 
Prahy poslat a tudíž, aby jich jelo více a aby se k vůli zaplacení cestovného zařídily 
zábavy. Bére se k vědomosti. Po dlouhé debatě br. F. Kašpar navrhuje, by na cestu do 
Prahy uděleno bylo 50 zl. ze správní pokladny. Br. Kahovec schvaluje návrh ten, což 
jest jednohlasně přijato.« 
Jak patrno ze zápisů, dostal se slet na přetřes až ve volných návrzích. Bratři se dohodli 
na pětičlenné deputaci, jíž se mělo zaplatiti na cestovné 50 zl. Ha mimořádné valné 
hromadě 19. 3. 1882 bylo uloženo bratru jednateli, aby přijímal přihlášky k sjezdu 
Sokolů do Prahy. 
Bohužel není už v dalších zápisech o schůzích ani zmínky, kolik přerovských se 
skutečně na sjezd do Prahy vypravilo. 
A jak tomu bude příštího roku? Jen cvičících žen a mužů se chystá přes 700! 
Kdybyste tak, bratře jednateli Kotoučku, nebo Ty, bratře starosto Do-stfrlíku, nebo TV. 
bratře Ignáci Polášku, vstali z hrobu, to byste se podivili! To by se Vám rozjasnily oči! 
Uviděli byste novou sokolovnu na Brabanskjt. kde denně cvičí stovky sletová frostná. 
Ale Vy jste se o to už přičinili! K té kráse, kterou uvidíme na Strahově, k té jste kladli 
základy. Jsme Vám vděční, když se chvátáme na XI. sokolskou olympiádu. 
Kaše slety nejsou jen přehlídkou tisíců sokolských nadšenců, ony jsou vidinou, již si 
přál vidět Tvrš i Fúcner, když slunná Hellas zažehla v jejich duších představu české 
kalogathie.                                                                                                   Josef Dostál. 
 

STOCKHOLMS - FLIKORNA V PŘEROVĚ 
 

Ve čtvrtek dne 27. listopadu m. r. hostila přerovská jednota hosta ČOS, družstvo 
stockholmských dívek, které vyhovělo pozvání náčelnictva žen ČOS a navštívilo naši 
republiku, aby předvedlo vzorné ukázky švédského tělocviku Při svém příjezdu uvítány 
byly před sokolovnou místostarostou přerovské jednoty br. K. Zejdou, za ONV br. 
Saganem a za MNV ředitelem dr. Hudouskem. Kapela br. Todla zahrála vzácným 
hostům na uvítanou. Pak byly provedeny sokolovnou a památnostmi města Přerova. 
Večerní vystoupení, které bylo osmým za jejich pobytu v naší republice, splnilo všechna 
očekávání. Velmi dobrá kritika téměř ve všech denících, která provázela vystoupení v 
každém městě, a snaha vidět proslulý švédský tělocvik, prováděný rodilými Švédkami, 
naplnila přerovskou sokolovnu v pravém slova smyslu do posledního místečka. A bouře 
potlesku, která pak každé cvičení provázela, potvrzovala, že nikdo této návštěvy — jíž v 
mnoha případech předcházela téměř honba za vstupenkami — nelitoval. 
Po slavnostním nástupu se švédskou státní vlajkou v čele a zapění švédské hymny, která 
z úst těchto mladých dívek (16 až 241etých) působila velmi mile, a po zapění naší 
hymny všemi účastníky uvítal vzácné hosty starosta přerovské jednoty br. dr. Jan 
Lacina, za ONV br. Karel Rozmus a za MNV předseda br. Ing. Černík. Členka 
náčelnictva žen ČOS s. Prokešová-Evaldová, která výpravu provázela, vysvětlila ve 
svém proslovu vývoj a organizaci švédského tělocviku a tím vystoupení obecenstvu 
značně přiblížila. 
Zahajovací číslo, cvičení prostná bez hudby a bez počítání, jen tu a tam při delších 
výdržích ozval se kratičký povel vedoucí paní Karin Harwigové, lze po tělocvičné 



stránce uznat za nejlepší číslo vůbec. Vydatná cvičení, která procvičila každičký sval v 
těle a při tom byla velmi efektní, začínala cviky nejjednoduššími, přecházela do cviků v 
různých polohách a končila téměř akrobacií. Všechny tyto cviky byly zacvičeny s 
opravdovou jistotou, elegancí a záviděníhodnou lehkostí. 

 
 
Krásné, přímé držení těla, ladné přechody sedů a lehů, to všechno jsme zvláště my, 
cvičenky, téměř hltaly a představovaly si, jak by to bylo krásné, kdyby i naše cvičenky 
si tolik na držení těla a chůzi daly záležet. 
Stejnou pozornost budilo i cvičení rovnováhy na švédské kladině zvýšené i vysoké, kde 
vlastně předvedly ukázku, jak možno tohoto nářadí plně využít. Velkým obdivem a 
potleskem byly odměněny poslední části zacvičených sestav (byly to zřity), které však 
ani našim závodnicím nejsou neznámé. Za pěkného doprovodu hudebního skladatele br. 
Seeháka byla zacvičena krásná skladba s malými gumovými míčky. Nejvíce pozornosti 
a obdivu vzbudily skoky přes švédskou bednu, kteréžto nářadí je u nás prozatím velmi 
málo známé. Cvičení se hodně podobá našim přeskokům stolu. Má však jednu výhodu: 
rychlé a snadné přípravy a přizpůsobení výšky schopnostem cvičenek. 
V druhé části programu předvedeny byly švédské národní tance v národních krojích. 
Po cvičení poděkoval br. starosta dr. Lacina cvičenkám za 
pěkný večer, který nám svou návštěvou připravily, a odevzdal jim jménem jednoty — 
br. Ing. Černík jménem MNV — upomínku na tento zdařilý večer. 
Všichni návštěvníci odcházeli jistě velmi spokojeni nejen proto, že tento večer byl 
opravdovým požitkem pro všechny, kdož mají rádi tělocvik a tělocvičná vystoupení, ale 
též proto, že je to právě náš sokolský tělocvik, který nás tak rychle a nezapomenutelně 
sbratřuje s jinými národy. Po pěkné zábavě, která pak pokračovala v sokolské kavárně, 
kde naši bratři tak ochotně uplatňovali své znalosti angličtiny a francouzštiny, 
rozcházeli jsme se všichni s radostným pocitem a přesvědčením, že na vystoupení 
těchto milých stockholmských dívek budeme hodně dlouho vzpomínat. A věříme, že ani 
ony na návštěvu v Přerově nezapomenou, a že srdečný pozdrav »Nazdar, na shledanou! 
který při odchodu pronesla paní Karin Harwigová, byl opravdu upřímný. Tedy Nazdar! 
a na shledanou o XI. vše-sokolském sletě!                                             L. Chytilová. 



 
 
 
 

********************** 
Náš vyslanec ve Švédsku Dr. Táborský. Zájezd švédských gymnastek »Stockholms-
flikorna« do ČSR se setkal s velmi pochvalnými komentáři švédského tisku, v nichž je 
zejména zdůrazňován velký úspěch zájezdu a neobyčejně přátelské přijetí, jehož se 
výpravě v ČSR dostalo. Zpravodaj listu Stockholm-Tidningen líčí svou návštěvu u 
vedoucí výpravy Karin Harwigové, v jejímž bytě je prý shromážděno tolik darů a 
památek z ČSR, že to připomíná výstavu svatebních darů princezny Alžběty. Paní 
Harwigová přirovnává zážitky ze zájezdu ke kapitole z Tisíce a jedné noci a obává se 
jen, že se její vypravování bude zdát ve Švédsku přehnané. Nikdy nevystoupily švédské 
gymnastky před vděčnějším obecenstvem; všechna vystoupení byla napřed vyprodána.   
                                                                                                                                 - rk - 
 

KAPITOLY O VÝCHOVĚ SOKOLSKÉHO ŽACTVA. 
 

V prvním čísle našeho obnoveného Sokolského hlasu, který vítáme po delším odmlčení, 
již v ruchu započatého sletového díla, obracím se k vám, vedoucím obojího žactva. 
Než pojedeme na slet, nesmíme promarnit ani jednu cvičební hodinu, ani jednu 
příležitost k řádné přípravě žactva po stránce výchovné. Chceme je míti dobře vedené 
jak tělesně, tak duševně. 
Děti jsou věrným obrazem svých vychovatelů a prostředí, v němž vyrůstají. Toho ať 
jsou si vědomi všichni, jejichž péči jsou svěřeny! Vychovávejme tedy žactvo svým 
dobrým příkladem k pořádku a dochvilnosti, čistotě a pravdě, laskavosti, dobrosrdeč-
nosti a družnosti v duchu Fůgnerova účinného bratrství! Tolik je nám potřebí obnovit tu 
skvělou tradici pravé sokolské kázně, která dovedla bez reptání podřídit sobecké zájmy 
a pohodlí jednotlivce zájmům vyšším — dle Tyršova »Jedinec nic — celek vše!« 
Válka a její následky stále ještě rušivě zasahují do výchovy. Mnohé děti poměrně lehko 
docilují splnění téměř každého přání. Rodiče, ve snaze vynahradit jim strádání a udělat 
jim život krásnější a lehčí, dopřávají jim až marnotratně. Zapomínají, že tak kladou 
základy jejich neskromnosti, budoucí nehospodárnosti a — nespokojenosti. A to mi tane 
na mysli, abychom nevychovali marnotratný národ! 
Pokládám v této době za velmi důležité působit v tomto směru při výchově sokolské 
mládeže již od nejmenších. Vy, bratři a sestry vedoucí, máte k tomu před sletem tolik 
příležitostí! Domluvte se na tomto poli výchovném s rodiči dětí! Učte je odepřít si, 
odříci si, čeho se mu právě zachtělo! Budeme té silné vůle nejen o slete často 
potřebovat, ale i později v životě. Zavolejte si na pomoc třeba maňásky — Kašpárka a 
jeho druhy. Jde nám o veškeré žactvo. A to, jež přivedeme na slet, bude nejen nejlépe 
cvičit, ale budou i nejlépe vychované a uvědomělé Sokolky a Sokolíci. 
Před tváří všech hostí domácích i cizích chceme dokázati, že naše mládež opravňuje k 
naději v dobrou a bezpečnou budoucnost národa, a že jsme hodni svých vzácných 
presidentů. 
                                  XI. všesokolskému sletu zdar!  
                                                                                             Marie Sázavská. 
 

Z  VÝBORU ČOS. 
Ve dnech 13. a 14. prosince zasedal výbor ČOS v Tyršově domě. Kromě zpráv 
činovníků projednal účetní uzávěrku za rok 1946 a schválil rozpočet na rok 1948.  



Schváleny řády předložené náčelnictvem mužů a vzdělávacím sborem ČOS. — Podány 
zprávy o zájezdech do ciziny: Dánska, Švédska, Finska, Ameriky a Rakouska. — 
Schváleny programy tělocvičné činnosti obou náčelnictev a předsednictva vzdělávacího 
sboru pro rok 1948. 
Nejvyšší vyznamenání, medaile ČOS, bylo uděleno: 
br. Antonínu Krejčímu, vzdělavateli -ČOS, 
br. Josefu Zezulovi, dlouholetému náčelníku Sokola Brno, 
br. Jaroslavu Táborkovi z Plzně. 
Plaketa »Na stráž« byla udělena: 
br. Františku Hamplovi z Kolína a 
br. Antonínu Závišovi z Ostravy. 
Čestným členem výboru ČOS byl jmenován br. JUDr. Jaroslav Urban, bývalý jednatel 
ČOS a starosta Sokola Pražského. 
Další rozprava byla o navrhované úpravě sokolských průvodů v župách a jednotách a 
zařazení ženských složek v sletovém průvodě. Usneseno ponechati vše v dosavadním 
uspořádání. 
Na schůzi moravskoslezských žup, která se konala dne 13. prosince dopoledne v 
Tyršově domě, bylo usneseno, aby ČOS požádala všechny politické strany NF, aby 
chystané volby byly prováděny způsobem vzdělaného národa důstojným, aby byly 
ukázkou politické vyspělosti, a aby bylo upuštěno od vylepování volebních plakátů a 
hesel na nárožích. Máme zato, že národ náš je tak politicky vyspělý, že tento volební 
prostředek nepřinese žádné politické straně zisku. Proto je národohospodářskou škodou 
mrhat papírem a zbytečnou prací. 
Dále bude žádáno ČOS, aby volby byly položeny na měsíc duben tak, aby nezasáhly 
rušivě do sletových příprav. 
Tyto podněty byly výborem ČOS schváleny a budou předloženy příslušným činitelům. 
Schváleny zprávy sletových činovníků, jakož i sletový rozpočet, který dosáhl 
úctyhodného čísla     Kčs 128,694.200                                                          Lukaštík 
                   
                          ---------------------------------------------------------------------- 

                     SOKOLSKÝ HLAS   
                                       - do každé sokolské rodiny 

                    ---------------------------------------------------------------  
 
POKYNY ŽUPNÍHO VZDĚLAVATELE. 
 
1.  Pokud   jste   tak   dosud   neučinili, uspořádejte ještě nyní členské schůze, na nichž 
promluvíte o usneseních VIII. valného   sjezdu.  Tato  usnesení  jsou  vám směrnicemi 
pro další práci! 
2.  Dotazníky o II. odboji scházejí se velmi pomalu.  Bratři  vzdělavatelé,  dohlédněte,    
aby   dotazníky   byly   všemi účastníky   odboje  vyplněny,   a  ověřené obratem zašlete 
župě! 
3.  Aby  mohlo  býti  zjištěno,  zda  se v jednotách pracuje podle stanoveného plánu, je 
nutno zasílat včas statistické výkazy. V mnohých jednotách si to snad dost   dobře   
neuvědomili,   a   proto   br. okrskovým vzdělavatelům statistiku prostě neposílají. Ti, 
jichž se to týká, napravte se! 
4.  Věnujte plnou péči a pozornost nově se hlásícím členům! Bez ideové školy a  složení  
sokolského  slibu nemůže  se stát nikdo plnoprávným členem. 



5.  Cekám, která z jednot, jež nevyslala ani jednoho posluchače do župní vzdělávací 
školy  a  se neomluvila,  vysvětlí, proč se tak stalo. 
6.  Jsou stanoveny sokolské knihovny s povinným odběrem. Nečekejte, až vám knihy 
budou zaslány, nýbrž objednejte si v nakladatelství ČOS všechny, které vyšly a které 
nutně ku práci potřebujete! Bylo to připraveno pro vás! 
7.  Blíží se doba zábav. Dbejte, aby sokolské zábavy měly úroveň! Pozor na lihové 
nápoje! Jest zakázáno podávat je mládeži. 
8.  Nezapomínejte, že jste odpovědni za sokolské uvědomění a jednání všech pří-
slušníků    jednoty    kteří,    se    přihlásí k účasti na XI. všesokolském sletu! 
9.  Nepoužíváte k proslovům u žactva dosud maňásků? Zkuste to a uvidíte, jaký budete 
mít úspěch! 
10.  Máte loutkové divadlo? Hrajete, či vyčkáváte? Pamatujte však, že mládeži jen to 
nejlepší!                                                                                                                   V. N. 

 
BRATŘI   ZDRAVOTNICI   JEDNOT! 

 
Zdravotní dotazník zaslaný vám župou, který je určen pro zdravotní odbor ČOS, vyplňte 
přesně dle návodu a zašlete jej župě do 15. 1. 1948! Polovinu s návodem si ponechte! 
Vyplňte ve všech rubrikách! 
V lednu 1948 prohlédnou zdravotníci-lékaři závodní družstva a poučí je o významu 
pravidelné životosprávy a všestranné přípravy. V únoru uspořádají v jednotách školy 
pro pomocné členy zdravotních sborů. 
V lednu provedou zdravotníci-laici přípravné práce pro prohlídky a dorozumí se s 
lékařem, kterého jim určí okrskový nebo župní zdravotník. 
Směrnice pro posuzování cvičební schopnosti sokolských žen se zřetelem k XI. 
všesokolskému sletu byly vám zaslány. Upozorňuji, že přehlídky jest vykonat v lednu! 
MUDr Jan Lacina. 
Sokolstvo pomáhá dětem obětí nacistického teroru. Je známo, že nacistický teror si 
vyžádal v sokolských řadách tisíce mrtvých, po kterých zbylo mnoho oboustranných 
sirotků. Mnohé z těchto dětí jsou naprosto bez prostředků. ČOS, která pečlivě 
shromáždila data o obětech odboje ze sokolských řad, sleduje také životní podmínky 
jejich dětí. Letošního roku vyplatila na podporách pozůstalým dětem celkem 192.000 
Kčs, které byly rozděleny mezi 52 sokolských sirotků. Podpory se pohybovaly v částce 
od 2000 do 5000 Kčs. 
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BRATR   JAN   MASARYK   MEZI NÁMI.  
(14. a 15. února 1948.) 

Měli jsme ho u nás v Přerově, byl mezi námi v sobotu i v neděli. Myslím, že většina 
jej viděla po prvé v životě a zcela jistě mohla po prvé slyšeti jeho projev a současně 
ho i viděti. Před tím slýchali jste ho po 6 let jen v rozhlase, zejména jeho středeční 
projevy, plné optimismu, víry a také humoru. I ten musel být, neboť potřebovala 
jej jako lék vaše znavená a zmučená srdce. 



My, kteří jsme s ním byli v zahraničí, měli jsme více štěstí. Měli jsme jej více mezi 
sebou. Rád zajel, pokud mu čas dovoloval a ne-byl-li v zámoří, mezi naše vojáky a 
letce. Měl rád ty naše »kluky«, jak jim říkal, a my jsme se také vždycky těšili na 
jeho příjezd. 
Mám mnoho vzpomínek na něj, mnoho zážitků za doby svého pobytu v zahraničí, 
v armádě i v Londýně, mnoho též vzpomínek si uchovali v srdcích všichni bratři z 
vojenských sokolských jednot. 
 

MASARYK  A  SOKOLSTVO. 
Myslit na Masaryka znamená myslit na to nejkrásnější, co mohl život člověku dát. 
Dokud president žil, bylo v nás vědomí současnictví s čímsi velkým, silným, 
životodárným. Dnes si uvědomujeme již minulost bytosti, o níž se bude jednou v 
odstupu času ústy příštích generací mluvit jako o jedné z největších. Vždyť staleté úsilí 
našich národních velikánů vyvrcholilo v životním úsilí tohoto velkého jedince, hlasatele 
národní filosofie, jenž svým závěrečným politickým činem dovršil naše politické 
obrození. Masaryk položil poslední kámen při výstavbě našeho státu, na němž tak 
houževnatě pracovali básničtí i političtí předchůdcové 19. století. 
Hus, Žižka, Chelčický, Komenský, Dobrovský, Palacký, Havlíček, Masaryk — tor 
vrcholná jména, označující vývoj československého ducha od dávna až po naši dobu. 
Masaryk byl tlumočníkem jejich nejčistších a nejvyšších myšlenek, stal se výslednicí 
jejích životních snah a zásad a šťastným vykonavatelem jejich národního odkazu. 
Masaryk se zahloubal do životního díla velikánů našich dějin, pochopil jejich národní 
ideje a v souhlase se smyslem naší historie zpracoval národní program, podle kterého 
chtěl celý národ vychovat. S láskou přistupoval k české minulosti, přejímal od svých 
předků to, na čem později budoval samostatnost našeho národa. Dějinná naše minulost 
jako odkaz velkých našich předků promlouvala k němu srozumitelným jazykem, že totiž 
»ne násilím, ale mírně, ne mečem, ale pluhem, ne krví, ale prací, ne smrtí, ale životem k 
životu vždy zvítězíme. 
Máme na vybranou jíti v dalším životě za pravdou, kterou náš president po celý život 
hledal, pro ni se bil a zakoušel tolik protivenství se strany nepřátel pravdy, která ve 
dvou zápasech se osvědčila v nejlepším světle. Půjdeme-li cestou Masarykovou, v 
duchu jeho pravdy, v duchu jeho poctivé a svědomité práce, budeme-li usilovat o 
zdokonalení své vlastní, o blaho a prospěch rodiny, společnosti, národa a státu, dosti 
jsme, my, ubozí smrtelníci, vykonali za svého života. 
Duch presidenta Masaryka přivádí nás k poznání cílů, jednotných povinností, 
jednotných tužeb občana československé vlasti. Bez této jednoty ducha, bez jednoty 
národa jest nemyslitelná naše spása. Věříme v tuto jednotu, věříme, že nakonec pravda 
přece zvítězí. Věříme ve vítězství Masarykovy národní pravdy, která nám bude jako 
jasný maják svítit na nejistých cestách životem, která nás bude učit lásce k vlasti, lásce 
k národu, sloužit pravdě, žít pravdě a vítězit v pravdě. 
Sokolstvo se postavilo pod vedení Masarykovo. Našlo v něm pokračovatele díla 
započatého Tyršem, našlo v něm rádce a ukazovatele dalších cest. A Masaryk bedlivě 
sledoval i vnitřní náplň sokolství, sokolskou ideu. Přemýšlel o ní často. »Mám-li se 
dovolávat nejlepších zásad našich zakladatelů Fiignera a Tyrše... není to jen krásný sval, 
to krásně vypracované tělo, které ztělesňuje ideu sokolskou... Je to bratrství... je to také 
duchovní stránka, ta zvláštní přesnost . . . čestnost v životě domácím, čestný kamarád 
kamarádu a čestný odpůrce nepříteli, bude-li třeba 
.Sokolstvo jde za Masarykem, jde za jeho odkazem a plní slib, jejž dal president 
Budovatel Dr. Beneš nad rakví našemu mrtvému bohatým, Masarykovi, jménem celého 
národa: »Vašemu odkazu, pane presidente, věrni zůstaneme! 



Z I. okrsku. I. okrsek sokolské župy Středomoravské Kratochvílovy v Přerově konal v 
sobotu dne 7. 2. 1948 svou výroční valnou hromadu. Po bohatých zprávách činovníků 
zhodnotil činnost v okrsku zástupce župního předsednictva br. V. Netočný. Ve volbách 
zvoleni staří osvědčení pracovníci: starostou br. Dr J. Lacina z Přerova, nám. br. 
Zapletal z Lověšic, jednatelem br. Jar. Till z Přerova, náčelníkem br. Frant. Pavlík a 
náčelnicí s. Marie Horáčková, oba z Přerova, pokladníkem br. Vlast. Sehnal z Přerova a 
vzdělavatelem br. Jos. Svoboda z Lověšic. Okrsek sdružuje 10 jednot v čele s jednotou 
Přerov a pobočkou Pavlovice. Okrskové cvičení stanoveno na den 23. května 1948 do 
Dřevohostic, v Radslavicích se bude konati po slete okrskový výlet s veřejným 
cvičením, za povinné účasti všech jednot v okrsku.                                                                            
Tělocvičná jednota Sokol Beňov pořádala 7. února s velkým úspěchem šibřinky rázu 
»Na paloučku. Děkujeme všem, kteří se přičinili o zdar šibřinek, zvláště pak br. V. 
Hrbasovi a obětavým sestrám za krásný bufet. Nazdar! 
 

Tělocvičná  jednota  Sokol Beňov. 
K XI. VŠESOKOLSKÉMU SLETU. 

Jdou nepřehledné zástupy, 
jež semknuty vpřed kráčí, 
z nich vyzařuje jednota, 
v nich odhodlání zračí. 

Jde s nimi jásot, hudba, zpěv, 
toť pravý obraz mládí, 

jenž malován je každým z těch, 
kdož v zástupu se řadí. 

Jdou pevně vpřed; je spojuje 
jediný jenom cíl, 

jenž provázen je odvahou 
bojovat ze všech sil. 

Ukázat světu celému, 
jak velká naše síla, 

ukázat, jak věc sokolská 
v národě zvítězila. 

Jak velká její myšlenka, 
jež jako orkán hřmící 

k nadšení všechny strhuje, 
k vítězství dobré věci. 

Ta rozezvučí srdce všech 
a ze všech retů splyne, 

v jediný chorál velebný, 
jenž zní: My zvítězíme! 

 
Složil a přednesl dorostenec Dušan Zváček na podniku samosprávy  
Sokola Přerov dne 8. února 1948. 
 
Byl přítomen mnohým našim sokolským vystoupením a jeho »Kluci, dobře to děláte« 
bývalo obvyklým uznáním. 
Těch sokolských akademií jsme uspořádali za našeho pobytu v Anglii více než půl 
druhého sta. Nebylo jednoho většího města, jednoho anglického vojenského učiliště či 
výchovného střediska, aby 1 nevystoupila naše sokolská družstva o sokolské akademii. 
A t zájezdy byly konány na vyžádání místních městských představil nebo vojenských 



anglických osobností se souhlasem našeho vojského velitelství,. 
Vzpomínám na jedno vystoupení — krátce po našem příjezdu Anglie. Městská rada ve 
Wolwerhamptonu požádala nás o vystoupení 13. října 1940. Věděli jsme, že město to 
leží v těsné blízko města Birminghamu, rodiště byv. ministerského předsedy Ch: 
berleina. Očekávali jsme, že tam budeme více než kdekoliv ji: kritizováni místním 
obecenstvem, které by si rádo učinilo představu o národě, který byl v Mnichově 
obětován pro záchranu zdánlivého míru. Proto jsme se na tuto akademii náležitě 
připravili a také se ní »vytáhli.« Konala se odpoledne v nádherném přeplněném s 
městské radnice {Town Halí) a opakovala se opět večer s týmž j gramem, aby se dostalo 
i na ostatní obecenstvo. Opět byl sál do sledního místečka v pravém slova smyslu 
»nacpán«. 
Jako řečníka pozvali jsme si br. Jana Masaryka, aby vysvětlil ideu cíl a podstatu 
sokolské myšlenky, čím je Sokolstvo v našem národě a jakou úlohu hrálo za Rakouska, 
za první světové války, po dobu 20 let republiky a opět, jaké úkoly nastaly Sokolstvu v 
nynější strašné  světové válce. 
Úspěch prvého našeho vystoupení v odpoledních hodinách přenesl se i do přeplněného 
sálu večer. Jakmile se rozevřela opona a na visti podél bradel stálo naše vzorné 
družstvo, rozburácel se sál pískotem, tlučením židlí a dupáním (anglický projev obdivu 
a spokojenosti) a nebylo možno hluk utišiti. 
Masaryk, stoje na jevišti a mluvě o Sokolstvu, končil: »Co je Sokol, viděli jste 
odpoledne, a uvidíte to zas.« Jeho slova zanikla v novém výbuchu spontánního citu a tu, 
když bouře ztichla, obi se k družstvu se slovy: »Kluci, dnes jste převezli všechny 
diplomaty na světě!« 
Na ta slova si mnohdy vzpomínám, zvažuji celou naši sokolskou činnost v zahraničí a 
přicházím k závěru, že skutečně, kam němí diplomaté, t. j. do srdcí občanstva, tam jsme 
vnikali my, vnikali l boko a zanechali jsme stopy, které nikdy nezmizí. 
»Děláte to dobře,« říkával a my jsme byli spokojeni s těmi  slovy. Tím bylo vyjádřeno 
všechno. 
A když vám v Přerově řekl opět svým způsobem, že na vás  myslil, že, co konal, bylo 
jeho povinností a že vás všechny má : pak bylo to opět dobré vysvědčení pro váš 
domácí pevný postoj, svědčení, že jsme vám věřili, ve vás se nezklamali, jako vy jste 
nezklamali v nás. 
Bratr. Jan Masaryk vykonal mnoho pro naše osvobození a j šťastni, že byl mezi námi a 
hrdí, že patří mezi naše přerovské obcí 
Těch několik hodin strávených s ním v našem městě, v naší s( lovně, v našem středu, v 
kruhu bratří a sester zůstane asi jed z nejsvětlejších vzpomínek pro mnohého z nás. 
Také krásná, byť krátká zastávka v Tovačově a prostá jeho s] k srdcím našich 
ustaraných rolníků a bratří zůstanou i v Tovačově trvalou vzpomínkou. 
Kladl nám všem na srdce starat se o naše děti, o naši mládež, í lim, že lépe mu nemohli 
vyjádřiti své city ti nejmenší v Přerov Troubkách, Tovačově a hlavně v Ivani. 
Moudrost, hanáckou rozvahu, lásku k dětem, úctu jednoho k i hernu a hlavně vědomí 
povinností k vlasti a národu poneseme příštích dnů ještě s větší odpovědností než dosud. 
Svému spoluobčanu hanbu neuděláme! A svému bratru nesmi 

                                                                                                                   R.  L. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOKOLSKÝ HLAS          
                        do každé sokolské rodiny ! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

Dr.h. c.  JAN MASARYK  
VÝŇATKY Z PŘEDNÁŠKY   »VŠESOKOLSKÉ   SLETY   PO 
STRÁNCE   MEZINÁRODNÍ«,   PŘEDNESENÉ NA SLETOVÉ 

VZDĚLÁVACÍ   ŠKOLE. 
 
» Každému z nás je jasno, že slet je událostí nejen tělovýchovnou, ale i hospodářskou a 
státně politickou. Sletem ukážeme cizině, jaké jsou naše národy, jaký je náš stát. Zde 
bych se rád vrátil k památníku z osmého sletu v r. 1926, kdy jeden z význačných hostů, 
londýnský starosta, Wakefield řekl: » Ačkoliv jsem dvakrát objel zeměkouli, nenašel 
jsem nic tak krásného imposantního a vlasteneckého jako dnes v Praze. « Tato vysoká 
pochvala je nám nejen ctí, ale i závazkem pro všechny slety budoucí, které by měly mít 
nejen v očích, ale i v srdcích a hlavách všech cizinců tuto odezvu. Proto mají sokolské 
slety veliký význam v našich mezinárodních vztazích. Nejvíce působí na cizí 
návštěvníky ne grandiosnost a síla sletů, nýbrž ona prostota a srdečnost, která je 
hlavním charakterem sokolské práce. Slety jsou nejúčinnější, nejtrvalejší a zároveň 
nejlacinější propagací našeho státu, neboť zde propagujeme apelem na srdce a nikoliv 
na rozum. Slet není záležitostí Sokola, neboť jeho příprava a doslovná účast celého 
národa na vytváření sletového ovzduší činí z této slavnosti celonárodní oslavu našich 
geniů. 
A zde je uhelný kámen zahraničního významu sokolských sletů. Dosavadní slety byly 
vždy výmluvným dokladem toho, že jsme národem demokratickým, mírumilovným a 
sociálně smýšlejícím. Bude záležet na nás všech — cvičencích, divácích, návštěvnících 
ze všech koutů republiky, obchodnících, restauratérech, strážnících atd., abychom 
nezklamali, neboť každý z nás bude interpretem naší státní ideje národní povahy a 
našeho režimu. Kaše revoluční reformy vzbudily ve velké části světa značný zájem a 
často rozruch. Haše osvobozená republika má dnes ve světě mnoho přátel, ale i nepřátel. 
Mezi oběma skupinami je většina lidí, kteří se dopouštějí veliké chyby při posuzování 
dnešního Československa. Dívají se totiž na nás brejlemi svého státu, svého režimu, 
.svého světového názoru, proto bude na nás, abychom jmi ukázali, nebo lépe, aby cizí 
hosté svým vlastním pozorováním poznali, že my nejsme ani černí ani bílí, ale že jsme 
prostě sví, českoslovenští. Ukážeme jim, že nás národ je národ Sokolů a že Sokol je 
člověk silný, mravný, snášenlivý a hluboce sociálně 

»Náš slet musí především ukázat světu, že jsme národem mravným. a že naše sokolské 
lišili o tělesnou zdatnost je vlastně základnou pro zdatnost mravní. Neboť to, co je 

mravné, je spravedlivé a jenom věc spravedlivá přečká i nejtěžší doby.«                                                  
— r. 

 
PSALI   NÁM   DOROSTENCI. 

V jednom únorovém cvičení jsem vyzval naše dorostence, aby se písemně svěřili, co je 
bolí, lépe řečeno, aby o sobě napsali něco podobného známému životopisu. Rozhodl 

jsem se k tomu proto, abych měl v rukou materiál s přesnějšími informacemi o 
sociálních poměrech těch našich dorostenců, kteří by chtěli od jednoty sokolské kroje na 
slet. ať už půjčit nebo částečně splatit a pod. Dostal jsem několik písemných prací. Co z 

nich potěšilo? Že všichni dorostenci byli přímí a důvěřiví, že . psali pravdu, i když 
někdy dost trpkou. Při vypisování životopisů probíhaly znovu před očima čtenáře 

nešťastné osudy mnohých rodin našich chlapců, kteří si dnes sami vydělávají a 
připravují se tak na budoucí povolání. Zdůrazňuji, skoro sami se živí a přece nechtějí od 



Sokola nic zadarmo. Prosí jen, když už prý k tomu byli vybídnuti, aby jim bylo aspoň 
částečně pomoženo. Tedy nežebrají! Pro dnešní poměry je to zvláště překvapující, pro 

Sokoly radostné. Když jsem pročítal ty dopisy, jaký div, že se někdy málem oko 
zarosilo, nemohl jsem neporovnali tuto mladistvou hrdost s netečností a ledabylostí 

všech těch členů Sokola, kteří nezaplacením příspěvků dost zatížili rozpočet naší 
jednoty, jak vidno z letošní výroční zprávy. Nedalo mně to, musel jsem se o lom v tisku 

zmínit. Věřím,že mladým  bude v tomto směru pomoženo.                                                                    
Jar. Lesák. 

Dopis jednoho z nich. 
Mám 16 let, otec mi zemřel, bydlím u stařečka-pensisty. Týdně si vydělám 120 Kčs, z 
toho půlka padne na jízdné do školy. Kroj jsem si objednal, ale nevím, jestli to celé 
zaplatím. Na látku bych měl, ale to ušití mě"trápí. Musím si ještě šetřiti do Prahy, 
poněvadž bych tam chtěl též něco vidět, ještě nikdy jsem v Praze nebyl . . .  
Druhý dopis. 
Jsem studentem. V Sokole cvičím od roku lOSI Za okupace nám zavřeli školu. Já jsem 
byl donucen pracovat v továrně. K tomu všemu mi ještě zemřel otec. Nyní studuji dále, 
nemám však dost peněz, matčina penze je malá. Každé prázdniny pracuji na stavbách. Z 
letošních úspor jsem poslal zálohu na objednaný kroj. Píši, poněvadž jste mne vyzval ... 
Jiný dopis. 
Jsem polosirotek. Rozhodl jsem se napsati Vám, abyste uvážil, zda bych nedostal 
nějakou slevu na kroj. Už jsem si ho dříve objednal a splatil jsem 500 Kčs. Avšak látka 
stojí přes 1000 Kčs a částka za ušití nebude jistě malá. Již nyní vidím, že, ačkoliv 
poctivě na slet šetřím,, nemohl. bych vše do sletu zaplatit, neboť studuji a moje sestra 
též. Ztratil jsem otce v této válce, byl zatčen v r. 1942 a umučen v Osvětimi. Velice se 
těším na slet a prosím Vás . . . 
 
Sokol Vel. Újezd  
zahájil nový rok pilnou přípravou k přestavbě sokolovny. Pracovní povinnost členstva 
byla hned v počátcích podpořena dobrovolnou pomocí nečlenů při bourání a odklizení 
starých budov. V zásadě dohodnuto postaviti úplně nový sál a starý ponechati. — Po 
maškarní merendě a masopustních veselících chystáme se k vážnější práci. — Na slet je 
přihlášeno 121 bratří a sester, 10 dorostenců, 25 dorostenek, 12 žáků a 10 žaček. — 
Sletový fond roste potěšitelně a výbor jednoty ukládá na něj 10%> čistého zisku z 
každého podniku. Naším cílem v r. 1948 je XI. slet a nová sokolovna! Bratři a sestry 
naprej .                                                                                                                      M. B. 
 
Ze sokolského života v Hranicích.  
Sokolské šibřinky v Hranicích mají již svou tradici a přilákaly dne 10. ledna takové 
množství účastníků, že prostranné místnosti sokolovny nestačily. — 21. ledna konala 
Tělocvičná jednota Sokol v Hranicích valné shromáždění, jehož se za župu zúčastnil 
župní starosta bratr Lukaštík. Ze zpráv činovníků byly nejvýznamnější zprávy br. 
náčelníka Myšky a sestry náčelnice Renertové. Sdělení sestry náčelnice, že sokolovna 
svými rozměry pro cvičící sestry a dorostenky již nestačí, je nejlepším důkazem, že 
Sokolové hraničtí plní v tělesné výchově dobře své poslání. — Rok 1947 byl pro 
hranickou sokolskou rodinu rokem jubilejním. Vzpomínala v něm 60. výročí svého 
založení a v tomto pro ni tak významném roce splatila také poslední částku dluhu, který 
vznikl stavbou sokolovny. Vstupuje proto jednota do sletového roku s novými úkoly, 
cíli a předsevzetími. Z nich považujeme za nejdůležitější rozšíření sokolovny o 
přednáškový sál a o sál pro stálou loutkovou scénu. Bratři, mládeži jsme u nás hodně 
dlužní. —. 13. června zaplaví červené košile Hranice. Vedení župy rozhodlo, aby se slet 



Středomoravské župy Kratochvílovy konal 13. června v Hranicích. Velitelství vojenské 
akademie propůjčilo k tomu účelu hřiště vojenské akademie.  
                                                                                                               Jan Krumplovič. 
 
Z činnosti Sokola Velká u Hranic.  
Tělocvičná jednota Sokol Velká konala v neděli dne 18. ledna řádnou valnou hromadu. 
Schůze měla slavnostní ráz, neboť skládalo slib 12 nových členů a členek. Jednotliví 
činovníci zhodnotili práci jednoty za uplynulý rok, načež učinil zástupce župy, br. Ing. 
Oplocký, čestný starosta naší župy a zakladatel naší jednoty, slavnostní projev, ve kte-
rém též popřál našim Sokolům mnoho zdaru a úspěchu do XI. všesokolského sletu. Poté 
pozdravil valné shromáždili zástupce II. okrsku br. Křička. V provedených volbách, jež 
následovaly, byl jednomyslně zvolen opět starostou br. Ad. Jordán, místostarostou br. 
Jan Bláha, náčelníkem br. E. Vágner, náčelnicí s. M. Tomková, vzdělavatelem br. F. 
Adamec, a další členové výboru. Valnou hromadu zakončil br. starosta Ad. Jordán, 
který vyzval přítomný, aby s nemenší chutí a krajní obětavostí se přičinili v tomto roce 
o další rozvoj jednoty a hlavně o zdar XI. všesokolského sletu. 
Tělocvičná činnost naší jednoty je velmi dobrá. Veškeré cvičící členstvo pod vzorným 
vedením br. náčelníka a s. náčelnice se pilně připravuje na XI. slet. Je přáním nás všech, 
aby činnost naší jednoty byla v tomto významném roce co nejvíce vzestupná a aby naše 
jednota se zařadila mezi nejlepší jednoty v naší župě. Do další budovatelské práce pře-
jeme jednotě mnoho zdaru. 

Mirek Machálka  tisk. referent  
 
Ze Sokola Tršice.  
Dne 27. ledna 1948 zemřel tragicky br. Inocenc Drápal (t. č. hajný v Branticích u 
Krnova) po srážce s nákladním autem. Odstěhoval se po válce v r. 1945 do pohraničí, 
kde ho zastihla nyní smrt. Br. Drápal cvičil v dorostu tršické jednoty již před první svě-
tovou válkou, vytrval v tělocvičně řadu let a byl též členem cvičitelského sboru jednoty. 
Nezastával jiných význačnějších funkcí, ale zúčastnil se té každodenní, neokázalé práce 
sokolské; byl oblíbeným zpěvákem a hercem. 5. února t. r. byl by se dožil 50 let. Pohřeb 
žehem konal se dne 2. února v Olomouci, kde se jménem jednoty rozloučil se zemřelým 
bratrem Jan Nitka. — 3. března 1948 dožívá se 50 let br. Libor Sklenář. Cvičil v dorostu 
před první světovou vál-oku; jako sedmnáctiletý nastoupil vojenskou službu. Z války se 
vrátil zdráv a zůstal věren tělocvičně. V jednotě býval vedoucím dorostu, členem 
výboru, pokladníkem kino odboru, pokladníkem koupaliště a j. Cvičil až do r: 1932, kdy 
účastí a cvičením na sletu skončil svou činnost jako člen cvičitelského sboru a cvičenec. 
Zůstal však dále členem výboru jednoty, kde obětavě pracuje až do dnešního dne. 
Oslavil letos ještě jedno jubileum: Je již 28 let matrikářem jednoty, matrikářem 
svědomitým a přesným, jakým matrikář má býti. Do další padesátky přejeme mu 
srdečně a upřímně mnoho zdaru, zdraví a spokojenosti. — Druhým jubilantem je br. 
Karel Závodník, který dovršil 50 let dne 27. ledna 1948. Tělocvičnou prošel v prvních 
letech po první světové válce, byl volen do výboru jednoty a od r. 1923 je pokladníkem. 
Vedl hospodářství jednoty až do r. 1946, kdy se funkce vzdal. Litovali jsme tehdy, že to 
»nedotáhl« na 25 let pokladnictví. Bratře Karle, do dalších let přijmi naše upřímné 
blahopřání, 
 
Slavíč.  
Členstvo zdejší jednoty konalo valnou hromadu 25. ledna v sokolovně. Přítomno bylo 
44 členů. Zprávy činovníků uváděly dobrou práci. Vzdělavatel však musí přidat, neboť 
bylo toho trochu málo. Sokolovna je bez dluhů, na slet pojede celkem 56 příslušníků, je 



objednáno 20 nových krojů. Příslušníků členstva je 81, dorostu 32, žactva 27. V čele 
jednoty stojí jako starosta nejstarší člen jednoty, 74Ietý br. Fr. Částečka, jenž byl zvolen 
letos po 25. Nejstarší Členkou, 591etou, je jeho manželka s. částečková, která doposud 
navštěvuje cvičení. Opravdu jsou to dobré vzory pro mladé. Zástupce župy br. Ad. 
Koukal z Drahotuš a zástupce II. okrsku br. Ad. Jordán z Velké pozdravili shromážděné 
a poděkovali jim za vy-, konanou práci, zvláště oběma stařešinám. Mládež má chuť k 
práci, jen ji dobře vést! Do dalšího roku mnoha úspěchů v práci!                         - ou -               
     
Sokol Horní Moštěnice. 
 Valná hromada jednoty se konala 1. II. t. r. za přítomnosti 70 členů. Těžko si vysvětlit 
poměrně slabou účast, když na poslední členské schůzi bylo více bratří a sester. Župu 
zastupoval br. VI. Chmelař z Přerova. Zpráv činovníků byly vesměs dobré. S povděkem 
přijata zpráva, že si v jednotě vykrmíme 4 sletové vepříky. Ve volbách byli zvoleni: 
starostou dlouholetý náčelník br. Karel Procházka, mís-tostarostou br. Ludvík Hrubý 
.náčelníkem br. Alois Kaďorek, náčelnicí s. Bož. Sablíková, vzdělavatelem br. František 
Mykeška. Všichni přítomní slíbili zvýšenou prací přispěti co nejvíce ke zdaru XI. 
všesokolskému sletu. 

Dramatický odbor naší jednoty připravuje na 28. a 29 března drama »Maryšu od bratří 
Mrštíků.                                                                                                                     A. K. 
 

M. Dostálová: 
ZPÍVEJTE  S   NÁMI ! 

Vzdělávací sbor ČOS zařadil od r. 1940 do svého programu nácvik národních písní, 
hlavně pochodových, aby se udržely mezi naším lidem, hlavně mládeží a aby 
zpestřovaly a oživovaly cvičební hodiny. 
Kdy a kde se zrodily naše překrásné lidové písně, nikdo neví. Zaznívaly dříve všude po 
celé naší vlasti. Zpívala chasa na návsi, na poli, u potoků i v hájích. Opojné jarní a letní 
noci byly zdrojem tisíců písní o lásce a lidském štěstí. Tak jako na výšivkách, tak v 
národních prostních je obsažena duše lidu. Písně provázely naše předky celým životem, 
od kolébky až ke hrobu. Byly projevem radosti, byly útěchou, známkou mužné síly i 
ženské citovosti. Kéž znějí dále v naší drahé vlasti hlavně ústy mládeže! 
V Sokole máme vhodné prostředí pro pěstování národních písní. Ve všech oddílech od 
nejmenšího žactva až po stařešiny sokolské můžeme pěstovati zpěv. Málo je šťastných 
jednot, které mohou vystupovati s vlastní hudbou, ale každá jednota může zpívat. 
Pochodové cvičení, veřejné vystoupeni, schůzky v sokolovně i venku poskytují 
vhodnou příležitost ku pěstování písní. 
Letošní sletový rok nám zdůrazňuje povinný nácvik písní, hlavně pochodových. 
Budeme jich potřebovati při cestě do Prahy i při pochodech Prahou, na zájezdech i na 
výletech. 
Ve cvičení najde se jistě alespoň jednou týdně několik minut, které bychom mohli 
věnovati nácviku písní. Vzdělávací sbor předpisuje pro každý měsíc povinné sokolské a 
národní písně, ale vedle nich můžeme naučiti cvičence i jiným písním. Bylo by dobře 
oživiti znovu závody jednot v pochodovém zpěvu a spojiti je případně se závody ve 
cvičeních pořadových. 
Pěstování sborového zpěvu vyžaduje obětavého bratra sbormistra nebo sestry, která by 
se věnovala s láskou svému úkolu. 
Sletové přípravy technické zabírají všechen volný čas cvičenců, ale věřím, že po sletu se 
pokusíme sdružiti mládež sokolskou v pěveckých kroužcích, aby naše národní poklady 
neupadly v zapomenutí a přenášely se na příští pokolení. 
Máme mnoho sbírek pochodových písní, z nich pro nás nejvhodnější je Bémův Zpěvník 



národních písní pochodového tempa, vydaný ČOS, z něhož jsou také vybírány povinné 
písně pro nácvik ve cvičebních hodinách. Zpívejte s námi! 
 

VZPOMÍNKA   ZE   ZAHRANIČNÍHO   ODBOJE. 
Při projevu Masarykové v neděli dne 15. února v přerovské sokolovně byla 
nastíněna činnost našeho letectva v zahraničí plukovníkem generálního štábu br. 
Karlem Mrázkem. 
Zpráva byla podána ústy nad jiné povolanými, neboť nejen jako vynikající letec — 
stihač —, ale i jako velitel vedl peruť do vítězných bojů a tyto osobné prodělával 
nad Anglií, Kanálem i Francií. 
Byla to zpráva podaná ve vší skromnosti — byla to krásná ctnost našich 
zahraničních letců — prostá vší příkrasy a zdůrazňování osobních zásluh. 
Byla to mluva mužná, vážná, dokumentující činy též všech 511 obětí hrdinů-letců, 
kteří položili své mladé životy na oltář vlasti za naši svobodu. 
Nad Anglií, Francií, Německem, nad bouřlivým Kanálem a zrádným Biskajem 
začala se psáti historie našeho letectva, tam se naši bratři zapsali činy, krví a 
hrdinstvím do srdcí všech, kdož bojovali za svobodu, volnost a bratrství. 
A nejvíce zapsali se v srdce britského národa. Mnoho a mnoho dalo by se vyprávěti 
o lásce našich hostitelů k nám. Tam jsme nalezli svůj druhý domov po ztrátě 
vlastního. 
Nechám však mluvit jednoho z nich. Byl to důstojník — letec F/Lt. E. R. Wood, 
který sloužil v naší československé peruti a napsal ve sborníku »Czechoslovak 
Wings« článek »Proč mám rád Čechoslováky «: 
»Téměř po dvou letech pobytu v československé peruti přichází mi pojednou na 
mysl, jak jsme se po celou dobu navzájem snášeli, a proč nemám nejmenšího přání 
opustiti Čechoslováky. Je na nich určitě něco, co člověk má rád, a nejsem si jist, co 
to je. 
Není to jistě to, že se smějí mnohem více než Angličané — ač tomu tak je — 
protože jen velmi zřídka vím, čemu se smějí, takže z toho nic nemám. Není to jistě 
proto, že zpívají mnohem lépe při pivě — ač tomu tak je — protože Welšané 
zpívají ještě lépe, když jsou střízliví, a k tomu já nemám Welšany rád. 
Není to jistě proto, že jsou tak dobří hráči šachu; to je spíše důvodem mého 
smutku a pokořování. Není to proto, že se shodně vyjadřujeme s odporem o 
takových anglických institucích, jako je »beef and two vegetables« nebo »Apple 
and custard« {anglická jídla), neboť podle mého názoru jsou jejich slátaniny ještě 
horší, a já se modlím, abych se za svého života už nikdy nesetkal s jejich 
»dumplinsem« (knedlíkem). 
Není to proto, že obdivuji jejich hudební skladatele a spisovatele — ač tomu tak je 
— protože mnozí z nich mají právě tak málo zájmu o Dvořáka a Čapka jako my 
Angličané o Purcella a Shakespeara. Nemám rád jejich řeč, která je pro mne 
mukou, právě tak jako oni se ani za mák nestarají o můj jazyk, kterého zneužívají 
tak krutě. 
Mají kulaté sympatické obličeje a dobré zuby, jsou pevně stavěni a dobře vyvinutí 
sokolským tělocvikem, že se vždycky divím, proč pěstují takovou dívčí hru jako je 
wolleyball, místo aby hráli mužnou hru rugby. 
Mnozí jsou bystří a inteligentní, dobře informovaní o mezinárodních záležitostech, 
a mnozí, naprosto však ne všichni, jsou dobří demokraté u jsou skvělým 
vysvědčením zemi Masarykově. Je jasné, ze Československárepublika měla vysoký 
standard výchovy tělesné, duševní i sociál-', i a že tohoto standardu znovu dosáhne. 
Ale člověk je má rád pro něco hlubšího, než je tohle vše. Snad je to proto, že jsou 



tak silnými individualitami. Nebyli vychováni podle jedné formy. Nejsou v jednání 
zženštilí. Nepovažují se za tak urozené, aby se neřehtali, nevykládali si halasné, 
neprojevovali nadšení, nehádali se, ne-posmívali se a nemávali rukama — zkrátka 
aby nebyli jací jsou. 
A tak se vyjímají dobře vedle zdrženlivého Angličana, který se jen zřídka dá unést, 
pokud není opilý, a pak se dá unést příliš daleko. 
Dobře obstávají i ve srovnání se svými sousedy v Evropě. Nepěstují operní chování 
s cvakáním podpatků, které se tak líbí ženským návštěvníkům kin a tolik sluší 
tanečním mistrům. Ani neprojevují onu teatrální aroganci, která je v některých 
zemích uznávanou ctností. Proto mají Čechoslováci příliš zdravý rozum a příliš 
vyvinutý smysl pro směšnost. 
Mezi Čechoslováky jsem poznal mnoho mužů, kterých nezapomenu. Některých 
proto, že se stali mými přáteli, jiných, že byli muži vynikajících kvalit. Nemohu si 
vzpomenout, že bych měl mezi nimi nepřátele. Je proto pochopitelné, že se mi po 
dvou letech od československé peruti nechce. 
Někdy napíši článek o tom, co nemám na Čechoslovácích rád. Ale bude mnohem 
kratší než tento.« 
Potud pisatel FILt. E. R, Wood. — Ten druhý článek již nenapsal, ač bychom jej 
rádi zařadili k tomuto, abychom poznali i to, co se mu na nás nelíbilo. Nebylo toho 
mnoho, jak sám podotýká, však jsme si i toho mála nedostatků byli vědomi a 
snažili jsme se, abychom i zbytek odstranili. K tornu přispěli opět největší měrou 
naši bratň-letci a hlavně naši Sokolové v armádě. Snad se nám to podařilo — a 
proto onen druhý článek již nevyšel. 
Nevím, jak se daří Mistru Woodovi, ale jistě vzpomíná na nás, jako my 
vzpomínáme na něj. Je možné, že nám o slete v Praze poví, proč ten druhý článek 
již nenapsal. 
Touto malou vzpomínkou doplňují vzpomínky bratra plukovníka Mrázka a čas od 
času vzpomenu těch šesti let, které jsme strávili v cizině, a prožitých chvilek, někdy 
radostných a veselých, jindy smutných a bolestných. Těch však bylo někdy 
mnohem více.                                                                                                 R. L. 
 

V   PŘEROVĚ   SNĚMOVALI... 
Přeplněný sál kina Alfy byl dne 28. ledna 1948 dějištěm 73. řádné valné hromady 
přerovské jednoty. 
Přes 750 sester a bratří vyslechlo s hlubokou úctou státní hymnu, kterou při zahájení 
tohoto zasedání zapěl znovuvzkříšený pěvecký odbor »Tyrš. Po přednesu básně 
věnované k XI. všesokolskému sletu přerovským bratrem Vlád. M. Strojilem, zahájil 
bratr starosta MUDr J. Lacina vlastní jednání. 
V hlubokém tichu vzpomněli všichni účastníci všech sester a bratří, kteří položili své 
životy na oltář vlasti za lepší příští svého národa, jakož i těch 15 sester a bratří, kteří v 
minulém roce opustili navždy naše řady. 
Činnost jednoty byla po všech stránkách veliká. Svědčí o tom výroční zpráva, vydaná 
tiskem, která obsahuje 104 stránky hustě tištěného textu, ač jednotlivé zprávy jsou v ní 
co nejstručnější. Tuto práci všechno členstvo uznává, což zřejmě z toho, že jednotlivé 
zprávy činovníků byly jednomyslně schváleny. 
Br. župní starosta Rud. Ltikaštík pozdravil jednotu jménem župy. Milými slovy projevil 
spokojenost s činrmostí největší jednoty v župě a pobídl k dalšímu zvětšenému úsilí pro 
zdar XI. sletu. Radostným potleskem byla přijata jeho zpráva o návštěvě u bratra 
presidenta Br Ed. Beneše v Praze, který je již úplně zdráv a těší se zrovna tak jako my 
na XI. všesokolský slet. 



Volby byly opět po několika letech poněkud rušnější — snad podle Tyršova hesla: 
»Věčný ruch — věčná nespokojenost ! 
V čelo jednoty byl opět postaven starosta br. MUBr Jan Lacina. Náměstky zvoleni br. 
K. Zejda a s. L. Chytilová, náčelníkem br. Fr. Odstrčil, náčelnicí s. Z. Dvořáková a 
vzdělavatelem br. J. Konečný. 
Celé výroční zasedání ukončil opět pěvecký odbor »Tyrš« a účastníci se rozcházeli s 
pevným předsevzetím vykonati vše pro zdar XI, všesokolského sletu!                     —ha. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kolik nás pojede na slet! Ze 62 jednot a poboček naší župy přihlásilo se na XI. slet: 
4.982 bratří a sester, 1.795 dorostenců a dorostenek, 1.114 žáků a žákyň. — 
Sletových vstupenek na hlavní sletové dny bylo objednáno za 613.760 Kčs, na dny 
dorostu za 19.315 Kčs a na dny žactva za 9.900 Kčs. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

POČÁTKY   ŽENSKÉHO  TĚLOCVIKU   U   NÁS. 
Naše tělocvičny nestačí téměř pojmout řady dorostenek a sester v době před-sletového 
ruchu. Radostný ruch cvičebních hodin ženských složek je jistě v tomto směru 
naplněním nejsmělejších snů Tyršových. 
Podívejme se, jak to vypadalo s cvičením dívek před více než osmdesáti lety. Renáta 
Tyršova vzpomíná ve svém deníku, jak ji r. 1863. vedla maminka po prvé do Konviktu 
cvičit. Malá Renátka prý již se nemohla dočkat té radostné ,chvíle. Maminky mladých 
cvičenek seděly kolem tělocvičny a přísným zrakem sledovaly každý pohyb svých svě-
řenek, které proháněl cvičitel Musil. A není bez zajímavosti, že do počátku našeho 
dívčího tělocviku v Praze zasáhl také Moravan, mladý Ctibor Helcelet. Byl synem 
brněnského doktora Jana Helceleta, toho, jenž založil Těl. jednotu Brno I., kde se 
cvičilo dřív než v Praze. 
13. července 1865. cvičil Ctibor Helcelet dívky o 12. hod. polední místo cvičitele 
Musila. Vizte náplň této cvičební hodiny: čtvrt hodiny prostná, pal hodiny bradla-
ručkování a lehy, půl hodiny kolovadla, čtvrt hodiny nošení břemen. Vše opět »pod 
slavnostním dozorem paní neb guvernantek, jak Helcelet píše. 
Tyrš sám cítil, že je nutno dáti dívčímu tělocviku odlišný směr a ženské cvičitelky. 12. 
listopadu 1865 píše totiž Ctibor Helcelet svému otci, že ho Tyrš poslal k Hanušům, aby 
se dala Klemeňa vycvičit na ženskou cvičitelku. Jeho úkol nebyl lehký, neboť tělocvik 
žen způsoboval v té době v mnohých rodinách pohoršlivý údiv. Býti cvičitelkou zna-
menalo pak vystavili se málo příznivému mínění doby. 
A tak dostává Helcelet 17. 11. 1865 zajímavou odpověď Hanušových. Na žádost 
Tyršovu přichází však 31. prosince téhož roku znovu k Hanušům a získá rodinu 
Hanušovu pro svou myšlenku. 6. ledna 1866 je rozhodnuto, že nejen Klemeňa, ale i její 
mladší sestra Viluša se vycvičí na cvičitelky dívek. Tak se také stalo. 
29. listopadu 1869 byl založen v Praze »Tělocvičný spolek paní a dívek«, jehož první 
cvičitelkou se stala Klemeňa Hanušova. Když byl zaveden dívčí tělocvik do Sokola, 
stala se Klemeňa Hanušova první sokolskou náčelnicí a cvičitelkou. 
A když se dnes radostně rozhlížíme po našich tělocvičnách, nezapomínejme, že 
Moravan JUBr Helcelet, získává před 82 lety Klemeňu Hanušovou pro myšlenku 
Tyršovu, přispěl platně k základům ženského tělocviku sokolského. 

J. Bařinová. 
 
 
 



Sokol Henčlov.  
Valná hromada jednoty konala se v neděli 25. ledna t. r. za přítomnosti 67 členů, t. j. 
75% členstva. Župu zastupoval br. Lesák. Ve volbách byli zvoleni: starostou br. 
Ladislav Daněk, náměstkem br. Arnošt Kratochvil, jednatelem br. Josef Harna, 
náčelníkem br. Otakar Chabičovský, náčelnicí s. Jaroslava Hrubá a vzdělavatelem br. 
Antonín Brázda. 

V rámci sletové divadelní soutěže (II. kolo soutěž žup) sehraje náš divadelní odbor dne 
7. března t. r. v sokolovně v Tovačově drama Gabriely Preissové »Její pastorkyňa'. 

Ladislav Bajer. 
VPŘED  ! 

Všude se mluví o letošním slete. Má býti větší a krásnější než slety minulé. Chceme, 
aby přišlo více cvičenců, aby se cizina ještě více zajímala, chceme všechno zařídit 
pěkněji, pečlivěji a ve větším rozsahu než dříve. Pravda, našich 10 sletů nám získalo 
známost a dobrou pověst v celém světě. My však nesmíme zůstati ani o slete tam, kde 
jsme byli, ale ani v ničem jiném. My chceme dál, vpřed ve všem, ve všem dobrém a 
krásném! 
Vy, mladí lidé dneška, byste jistě nechtěli studovat v noci při petrolejové lampičce a 
cestovat na žebřiňáku. Není toho ani třeba. Předkové svými vynálezy se postarali, aby 
se nám lehčeji žilo. Vaši otcové dobyli národu svobody, aby se jeho členové mohli 
svobodně vyvíjet. Teď jste přišli vy, mladí lidé, s novou, jistě upřímnou snahou dokázat 
zase něco velikého a všem lidem prospěšného. Že se vám stavějí do cesty překážky? 
Bez překážek nikdo nic velikého nevykonal. Jsou k tomu, aby je člověk přemáhal, l 
tomu se musí mladý člověk učit; musí něco zkusit, musí i v nejmenších věcech cvičiti 
pevnou vůli a pak zvítězí. Nikdy nebude významným člověkem, kdo si neumí poručit, 
aby ráno včas vstal k práci; nikdy neporozumí potřebám lidstva, kdo nikdy nepocítil 
krutosti, hladu a zimy. Chceme vpřed s celým národem. K tomu potřebujeme mnoho 
nových lidí, zdravých tělesně i duševně, rozumných a dobrých. Ano, také dobrých! Co 
nevychází z dobroty a nevede k dobrému, nen! pravý pokrok. Takový t. zv. pokrok by 
mohl být i kletbou člověčenstva. Toho nechceme. Nechceme nových vynálezů, které by 
pomáhaly hromaditi kapitál, ale ožebračily by bratry a sestry. Nechceme vynálezů 
usnadňujících hromadné zabíjení lidstva ve válkách( To by nebyl pravý pokrok, ale 
návrat k životu horšímu. Proto je třeba, aby moderní člověk byl nejen zdravý a moudrý, 
ale i dobrý; aby šel vpřed ve všem 
Věříme, že nám sokolslví takové lidi odchová a těšíme se, že to budete vy, kteří půjdou 
bez bázně, přesvědčeni o pravdě slov dr. Miroslava Tyrše: »Kde stanutí, tam smrt, jen 
ruchem žijeme, jen činnost každým dnem opětovaná život a volnost nám zabezpečuje." 
Mnoho práce vás čeká. Každý se k něčemu hodí. Neříkejte: »Nejde to!« Náš bratr 
president prý na taková slova odpovídá: »Zkusme to!«                                       V.—K. 

 
ZE ŽUPNÍHO NÁČELNICTVA MUŽŮ. 

Zprávy a pokyny pro vedoucí mužských složek v našich jednotách: 
Pokračujte pečlivě v nácviku sletových prostných a připravte cvičence pro vyřazovací 
závod, jehož datum zavčas oznámíme! 
Věnujte větší pozornost detailům a všem polohám sletových prostných! 
Župní náčelnictvo mužů jednomyslně rozhodlo odebrati členům mladším 26 let, 
povinným navštěvovati cvičení, veškeré sletové výhody a nároky, nesplní-li předepsané 
cvičební povinnosti. 
Pamatujte na jmenování vedoucích branného tělocviku, ježto v brzké době bude 
vyhlášen branný zákon! Župním vedoucím branného tělocviku ustanoven br. Jaroslav 
Lesák z Přerova, který vás dalšími oběžníky bude blíže informovat. 



Ve zvláštním vystoupení mužů budou cvičiti cvičenci naší župy na koni a na bradlech. 
Nácvikem pověřena jednota Přerov a Hranice. 
Naši lyžaři po úspěšných závodech v Jesenících odjeli dne 13. února t. r. na zimní 
sletové hry do Tater. Připravuje se »Velká sjezdová cena čsk « ve Vel. Kotli, jíž se 
zúčastní také mnoho mezinárodních závodníků. 
Ideová zkouška jest podmínkou účasti dorostence na slet. Pokyny dodatečně zavčas 
budou rozeslány. 
.Při konečné úpravě krojů dorostenců bylo nutno provésti některé změny v původním 
návrhu. Nejpodstatnější jsou tyto: Pokrývkou hlavy bude místo vojenské lodičky baret 
(radionka) v ceně 26 Kčs tmavohnědé barvy s malým kulatým odznakem. Z kajdy 
odpadají pouze nárameníky. 
Od 1. května 1948 nesmí již dorostenci nositi dřívější slavnostní kroj, který se však dá 
snadno přejíti na nový slavnostní kroj. 
Odznak zdatnosti dorostenců byl účelněji upraven, takže bude vhodnější na občanském 
obleku. 
Všimněte si žákovské hlídky s informacemi župního vedoucího žáků bratra Ing 
Oldřicha Furmana! 
Utvořte ze zájemců herní oddíly, jež hlaste župnímu vedoucímu her br. Cyrilu 
Skopalovi, Přerov — sokolovna — který vám může poskytnout potřebné směrnice 
organizační a technické! 
Využijte ušlechtilého táboření a pobytu v přírodě a přihlaste dorostence k nácviku 
sletových cviků, které připravuje župní vedoucí táboření br. Hugo Široký z Přerova. 
Podmínkou je znalost sletových prostných. 
Lehká atletika, vedená br. Františkem Odstrčilem z Přerova, hodlá zainteresovati členy 
všech našich jednot. Připravuje proto kurs vedoucích a rozhodčích lehké atletiky. Každá 
jednota vyšle alespoň jednoho člena nebo dorostence! 
Proposice pro jarní přespolní běh obdržíte v nejbližších dnech. 
Obnovujeme v rámci branné výchovy cyklistiku, jež byla svěřena br.. Bedřichu 
Chytilovi z Přerova, který brzy ohlásí svůj program, a předpokládáme, že pro tento sport 
bude ve všech jednotách žádoucí pochopení. 
V dubnu 1948 budou vypsány župní pomahatelské zkoušky, kterých využijí všichni 
náčelníci bez zkoušek, aby si tak doplnili 'potřebné vědomosti k pořádnému vedení 
svěřené jednoty.        
                                                 Bohumil Křístek, jednatel župního náčelnictva mužů. 
 
Seznamy cvičitelských sborů mužů nezaslaly dosud tyto jednoty: 
Černotín, Das-kabát, Henčlov, Jezernice, Kokory, Kyselovice, Milenov, Odry, 
Paršovice, Prosenice, Radslavice, Říkovice Skalička-Ústí Spálov, Střítež, Suchonice, 
Týn, Újezdec, Vlkoš, Morkovice, Jindřichov a Dol. Újezd. Těchto 23 jednot ať odešle 
seznamy ihned, neboť měly na to času (2 měsíce) dost. 
Branný závod tříčlenných hlídek při XI. sletu všesokolském. 
Československá obec sokolská — její branná komise — pořádá dne 29. června t. r. 
sokolský branný závod tříčlenných hlídek a souhlasí po vzájemné dohodě s velitelstvím 
Svazu brannosti s tím, aby se tohoto branného závodu zúčastnily také hlídky SB, 
nejvýše v počtu pětadvacíti. 

 
NÁŠ   ÚKOL,   SMĚR   A   CÍL. 

Tyršovo sokolské evangelium, věčně živé, nedá nám ani na chvíli zapomenouti našich 
povinností. S blížícím se XI. všesokolským sletem burcuje naše sokolské vědomí a 
svědomí tím usilovněji. Množství vnějších vlivů působí na ně leptavě jako kyselina. Jest 



však pevné, jak nikdy nebývalo, a nedá se ani uchlácholit ani zastrašit. Stále mějme 
před očima zářící vzory: Tyrše, Havlíčka, Masaryka a Beneše! Půjdeme-li za nimi, 
nezbloudíme! 
Co je tedy naším úkol e m ? Podle Tyršova evangelia náš první a povšechný úkol záleží 
v tom ,že před jinými povoláni jsme zachovávati národ svůj při té jarosti všestranné, 
která národům nedá odumřít, při té síle stálé a svěží, při té zdravosti tělesné, duševní a 
mravní, která nižádné zkáze vzniknout nedá a tím i žádnému stanutí. Neboť národ 
nepočetný jako my, zvláště v těch okolnostech časových a prostorových, v něž 
postaveni jsme, jen dvojí osud očekát může, že buďto jsa netečný, musí znenáhla 
vyhynout, nebo, chce-li žít, že dlužno mu činností ráznou a všestrannou nad jiné 
vyniknout. A o to musíme usilovati ze všech sil, abychom se ocitli v popředí světových 
zájmů. Každý ve svém oboru musí vyniknouti, aby se umístil v popředí vzdělanosti a 
osvěty, musí vychovávati sebe sama a tím každého, s nímž se stýká. Naším úkolem je 
životem ukazovati cestu ostatním spoluobčanům, aby i oni se octli v okruhu naší 
působnosti. 
A kterým směrem, po jakých cestách jest se nám ubírati, abychom k svému cíli dospěli? 
Ke každému cíli vedou různé cesty. Jedny jsou přímé, jiné křivolaké, a záleží na nás, 
kterou z nich se dáme. Naší cestou budou zásadní u-snesení VIII, valného sjezdu, 
zásady, jež dnes tolik zaměstnávají všechen lid československý. Bude to cesta demokra-
cie, socialismu, pokroku a vlastenectví. Co je to demokracie? Sokolstvo už od svého 
vzniku chápalo demokracii jako jediný vhodný životní pořádek novodobé společnosti a 
jako naplňování sokolského ideálu svobody, rovnosti a bratrství. Demokracie však není 
naprostá, neboť není možné dáti všem stejný rozum a stejné myšlenky, ale má to býti 
spravedlnost ke všem. Nikdy také nedojdeme k tomu, aby nebylo bohatých a chudých, 
ale musíme se přičiňovati o to, aby bylo co nejvíce šťastných. Demokracie je moje 
životní a osobní přesvědčení, za nímž jdu neochvějně vždy a všude. Pravá demokracie 
žádá nevyhnutelně od občanů mravní vyspělost a vzdělání, národní, sociální a státní 
uvědomění, úctu k osobnosti a k přesvědčení druhého a vzájemnou snášenlivost. 
Jak rozumíme socialismu? Zde vycházíme od sokolského ideálu bratrství a sesterství. Je 
to snaha o sociální spravedlnost v organizaci lidské spolupráce o spravedlivé rozdělení 
pracovních možností, prostředků i výtěžků a tím o neustálé zvyšování životní úrovně. 
Základem všeho jest pak spokojený život rodinný. 
Co znamená pokrok? Znamená to, že v ničem nesmíme zůstati pozadu. Pokrok je udělat 
dobrým, co je špatné, a co je dobré udělat lepším a ještě lepším. Co platilo včera, 
nemusí platit dnes. Ani tělocvik není takový, jaký býval. Denně a každým okamžikem 
pokračovat vpřed! Myslit stále na Nerudovy verše: »Kdo chvíli stál, již stojí opodál. 
Den žádný dvakrát se nenarodí, čin dvakrát nezraje! Jen dál . 
Sokolská myšlenka vznikla jako myšlenka   v l a s t e n e c k á — národní. Tyrše 
můžeme směle označiti jako posledního buditele národa. Národ a vlast je, co je                  
kolem nás a co musíme dobře znáti. Národ a vlast je, co je zkropeno nejen potem, ale i 
krví našich předků. Vidíme v tom Tyrše, Havlíčka, Masaryka a Beneše, vidíme v tom 
naše legie za první a náš odboj za druhé světové války. 
Na konci všech těchto cest září nám jasný sokolský c í l . Tyrš řekl: »Ve zdravém těle 
zdravý duch.« My tomu říkáme: harmonicky vyvinutý člověk po stránce tělesné, 
duševní a mravní. Chceme zdravý národ. Ale chceme-li jej míti, musíme míti zdravé 
rodiče, neboť jen z rodičů zdravých rodí se zdravé děti. K tomu můžeme dodati . Jen z 
rodičů ušlechtilých rodí se ušlechtilé děti. Sokolská výchova má to stále na paměti, 
hledá nové cesty, nikdy nezastará a proto sokolství bude věčné. Je to výchova kázně a 
vůle, výchova k mravní odpovědnosti, což znamená přinášeti oběti (placení příspěvků, 
cvičení, schůzování, práce, odříkání...), je to mít pevnou vůli vytrvat ve svém 



předsevzetí. Člověk zdravý je i hodnotou národohospodářskou. Zdravý může vydělat a 
uživit rodinu, nemocný je na obtíž rodině i národu, neboť pak je třeba nemocnic a růz-
ných zdravotních ústavů. Zdravý národ je i národem branným. Nechceme sice válku, 
poněvadž ji pokládáme za nejnemravnější, co na světě může být, ale musíme se umět 
bránit. Brannost vyžaduje zdravého a zdatného člověka, výzbroj a výstroj, věrné 
spojence, milovat vlast a umět se za ni obětovat. A Sokolstvo se obětovalo. Za poslední 
války bylo 12.424 Sokolů žalářováno pro vlasteneckou činnost a přesvědčení. 
I   my   vytrváme !   Kolikrát   již   jsme chtěli  složit ruce v klín, ale  vždy znovu 
začínáme. Nutí nás k tomu odpovědnost naší   práce   —   odpovědnost   vůči   těm, 
kteří přijdou po nás, aby nás vzpomínali s úctou, jak my vzpomínáme těch. kteří už 
odešli., a také odpovědnost vůči těm, kteří už tu nejsou, kteří pro sokolskou práci 
položili své životy . . . 

Petr Polášek. 
Vzdělávací   sbor   jednoty   Sokol   Přerov 

vytkl si mimo svou činnost osvětovou, kulturní a vzdělávací směrnic ČOS zvláště letos, 
v roce sletovém, též činnost propagační. Konáme tuto práci již několik měsíců a 
konáme ji rádi. Jsme si plně vědomi, že sokolská myšlenka vede v našem národě, a že 
naše velká rodina je si vědoma svých povinností i bez propagace. Je však třeba 
informační služby, která má a musí sloužiti, uvědomovati a seznamovati široké vrstvy 
našeho národa se životem, prací a velkými úkoly sokolskými. Velmi rádi isme se ujali 
této činnosti a jsme přesvědčeni, že nebude jedné jednoty v naší župě, která by nekonala 
tuto práci s touže láskou a s pravým bratrským nadšením. Materiálu a příležitostí k této 
činnosti je v našich jednotách a v našem sokolském životě velmi mnoho. Neotálejte a 
zahajte tuto práci ihned! Konejte vždy a všude tyto povinnosti rádi, pečlivě, a 
nezapomínejte, aby tato práce byla konána po sokolsky a důstojně! Snímky tyto ať 
probudí ve vás pravou lásku a nadšení pro tuto činnost! Úkol, směr a cíl, který vytýčili 
nám velcí bratři -Tyrš, Fiigner, Masaryk a Beneš — pro pravé bratrství v celém národě, 
nechť jsou vaší metou! Potřebujete pro tuto činnost snad rad či pomoci? Obraťte se na 
nás. rádi vám poradíme! Práci pro zdar XI. všesokolského sletu zdar! 
 

SB. závodí ve vlastní kategorii. 
Závod se skládá z chůze (běhu) na 10 km s překonáním přírodních i umělých překážek, 
ze střelby na 100 m z vojenské pušky na nekrytě ležící figuru a z hodu granátem na 
svislý cíl na vzdálenost 20 m. Start a cit jsou na Trojském ostrově v Praze. 
Průběh závodu: Hlídka startuje na cvičišti, kde musí zdolat tyto překážky: zábradlí ve 
výši 120 cm přeskokem, drátěnou překážku v délce 10 m plížením, prkennou stěnu 
vysokou 2 m zlézáním a běží pak do volného terénu, v kterém přebíhá útokovou lávku 
přes rameno Vltavy, běží dále až na místo, jež jí bude v poslední chvíli označeno a 
časově vymezeno pro hod granátem na pohyblivý cíl (auto), dobíhá na střelnici, kde 
vystřelí 5 ran na polní cíl — každý člen hlídky — a jinou cestou se vrací k cíli, při čemž 
překoná tok Vltavy na pramici, samostatně řízené a poháněné vesly. 
Ostroj: hlídkový, puška, opasek se sumkami. Náboje a ruční granáty budou na místě. 
Stáří účastníků: starší než 22 let věku. 
Za každou župu ČOS se zúčastní nejvýše l hlídka, tedy asi 50 hlídek. Podrobný rozpis 
závodu bude ještě uveřejněn. 
Je samozřejmé, že laskavého svolení branné komise ČOS plně využijeme a závodu se 
zúčastníme. Je proto třeba, aby se co nejdříve započal důkladný nácvik závodu všude 
tam, kde jsou k tomu dobré podmínky. ÚSB                                            (Obrana lidu.) 
 

 



HLÍDKA   ŽACTVA  (březen)  1948, 
Ve schůzi župního náčelnictva v Přerově dne 14. února 1948 upozornil župní vedoucí 
žáků na ^Hlídku žactva^ v župním časopise ^Sokolský hlas« pro leden a únor 1948 a na 
»Cvičitele ČOS«, 
1.  aby vedoucí žáků se řídili pokyn}-, které budou vycházeti i v příštích číslech. 
2.  Náčelníci upozorní vedoucí žáků na opravy sletových prostných žáků ve »Cvičiteli, 
3.  Závazné přihlášky žáků na XI. slet nutno poslat župě do 20. II. 1948. 
4.  Župnímu  vedoucímu   žáků   nutno   zaslali   výsledek   zkoušek   vyspělosti   žáků v  
      roce 1947: 
5.  Župní valný sjezd vedoucích žáků bude 23 .března 1948, kde okrskoví vedoucí žáků  
     budou vzorem při cvičení sletových prostných žáků vyššího stupně. Všichni vedoucí  
     žáků ze všech jednot v župě sdružených zacvičí vzorně sletová prostná pro žák}'  
    vyššího stupně a pořadová. Cvičení bude přítomen zástupce ČOS. 
     
Vedoucím žáků IV. okrsku je br. Leoš Dadej z Chropyně. 
 Pořadová cvičení pořádejte v jednotách a v okrscích, aby žáci uměli dobře po     
chodovati, zatáčeti a zpívati! 
Provádějte zkoušky vyspělosti žáků v okrscích! 
Rozhlas. Při nácvičných půlhodinkách žáků budou též vysílány důležité pokyny pro 
cvičitele žáků. Sledujte pozorně tyto zprávy! Pořad vysílání: Březen: 5. III. —  pátek — 
žáci, 19. III. — pátek — žáci. Duben : 2. IV. — pátek — dorostenci (15 min.) — žáci 
(15 min.). 16. IV. — pátek — dorostenci (15 min.) — žáci (15 min.). Vysílání vždy od 
21.00 do 21.30 hodin. 
Čapky k výletnímu kroji. Místo původně stanovených lodiček budou k vycházkovému 
kroji žáků čapky (barety). Upozorněte na tuto změnu v jednotách s tím, aby čapky, v 
barvě tmavohnědé, neopomenuly objednat v prodej. ČOS v Tyršově domě. 
Závody žáků.  Župní závody žáků budou provedeny podle usnesení cvičitelského sboru 
ČOS v květnu v rozsahu stanoveném náčelnictvem mužů ČOS. Rozsah závodů a 
povinné sestavy budou zaslány včas do žup. 
Stravování. Podle rozhodnutí sletového stravovacího odboru dávky pro stravování 
žáků o sletových dnech žactva jsou tyto: 900 g chleba, 1200 g bílého pečiva, 450 g 
masa, 20 g tuku a 200 g cukru. Zařiďte v jednotách, aby tyto dávky byly v 
potravinových lístcích ode všech účastníků sletu včas vybrány! 

Ing O. Furman, župní vedoucí žáků.  
 

CVIČENI TROJIC S DLOUHÝMI TYČEMI. 
Slet volá! 
Tebe také, milý bratře, který jsi pracoval v nejlepším svém věku pro Sokol, i Tebe, 
který jsi v pozdnějších letech vstoupil mezi nás. Slet je kouzelné slovo; pro nás starší 
znamená ještě více: uvidíme tak výsledek své práce a svého snažení. 
Tedy také Tvého snažení, milý bratře! Abys celý další život vzpomínal na naše 
vystoupení s vlajícími praporky, dej se, prosím Tě o to, do pilné práce: s láskou, 
sokolským nadšením a plnou odpovědností! 
Víš. že i touto drobnou prací přispíváš ke zlepšení celé naší neklidné situace v národě? 
A svůj národ přece musíme míti nejraději. Náš národ i cizinci se přesvědčí o kázni, 
kráse, oddanosti a budou všude psáti o našem dobrém lidu. 
Sestrám vedoucím. 
Dobrá vedoucí rozdává štědře úsměvy. Úsměv, sestry, nic nestojí a přece dává tak 
mnoho. Jak jinak se pracuje, nestojí-li nad vámi někdo zamračen, ale hledí-li na nás s 
laskavým úsměvem. 



Řeknete, že k úsměvu je třeba štěstí a spokojenosti. Máte pravdu, Proti všem nemocem 
jsou však recepty, jež někomu pomohou aspoň trochu, někoho uzdraví docela. Říká se: 
»Růžové brýle — máš růžový svět, černými brýlemi zčerná ti hned« 
—  či-li jinými slovy: mysli, že jsi šťastna a budeš jí opravdu. Zachovejte si vždy klidný 
duševní stav, buďte veselé a vždy v dobré náladě! Nikdo prý není tak bohatý, aby se 
obešel bez úsměvu a nikdo není tak chudý, aby se jím nestal bohatým. 
Pamatujte: »Nejztracenější den našeho života  je ten, kdy  isme se nezasmály!* Chůze 
Prahou děti unaví, nezapomínejte proto na pochodová cvičení. 

Hlavu čistou bez zvířátek, 
musí míti každá z Tvých děvčátek. 

proto prohlížej hlavy hned, 
ať nemají žákyně pokažený slet! 

M. Kracíková. 
 

BUDOVALY  JSME  PRVOU  ČÁST  SLETOVÝCH  PROSTNÝCH. 
A výsledek . . 
Když byly prováděny první dozory v okrscích, předpokládaly jsme, že nebude lak těžké 
vyřadit stanovený počet sester, neboť hlavně nácvik druhého oddílu neprobíhal nijak 
uspokojivě a přecházení v příčném postavení o tři značky vpřed, působilo mnohým 
sestrám přece jen značné potíže. Ale nebyly by to přece naše sokolské ženy, kterým by 
byla nějaká překážka nepřekonatelnou. Proto se nezalekly ani této a pustily se do 
cvičení s takovým elánem, že po druhých dozorech v okrscích přicházely již zprávy 
naprosto uspokojivé. Svého těžkého úkolu byl si vědom i sbor rozhodčích, než se rozjel 
k prvním vylučovacím závodům, a připravil se řádně ve škole pro rozhodčí, která byla 
vedena sestrou Vlastou Součtovou z Prahy a trvala jeden a půl dne. 
A již první výsledky plně odpovídaly našim předpokladům. Setkaly jsme se sice se 
sestrami, které opravdu nemohou býti zařazeny mezi ostatní cvičenky, avšak těchto je 
jen 6.8l°/o. Více je těch sester, které nedosáhly sice předepsaných 8 bodů; jelikož však 
náčelnictvo žen ČOS povolilo opravy od 7 bodů, budeme tyto sestry volat k předvedení 
prostných ještě jednou. 
A nyní k provedení prostných samých: 
Jelikož nepřijdu s vámi přímo do styku, chtěla bych vám alespoň touto cestou říci, v 
čem jste nejvíce chybovaly a proč jste ztrácely tak cenné body. 
V prvé řadě, sestry, nestačí cvičení prostná jen odcvičit. To není to pravé a správné. 
Prostná cvičení se musí prožívat. Všechno to, co sestra Matějovcová vložila do skladby, 
tu velebnou úctu k našim mučedníkům v úvodě i s krásnou vzpomínkou, trvající celé 
čtyři takty před začátkem prvého oddílu, to všechno musí se, sestry, zračit již za vašem 
postoji a v každém vašem pohybu, ve vaší tváři.  
První oddíl — věta A — je hodně rušný. Vložte do hmitů svoji švižnost, lehkost, 
přemozte stálým cvičením potíže, které vám tyto hmity působí! Avšak držte při nich 
tělo krásně zpříma. Byly jste na vystoupení Svědek? Pamatujete si na jejich krásné 
držení těla? A že bychom to my nedovedly? Ó ano, sestry, jen se častěji a stále 
kontrolovat. 
Věta B je plynulá a uklidňující po rušné větě A. Proč tedy zbytečně odděloval jednu od 
druhé, když všechno na sebe navzájem navazuje. I poslední čelné kruhy s hmiteni 
podřepmo jsou spojité. Valčíkovým otáčkám musíte sestry věnovat větší pozornost. V 
popise stojí, že otáčení je houpavé a iy hmity podřepmo vždy na prvou dobu jsme u vás 
naprosto postrádaly. 
Oddíl II. — věta A. Tam kdybyste se sestry viděly Jistě byste nebyly spokojeny. Je to 
přece polka, která i zde se cvičí od podlahy. Proč tedy tak těžce, jako kdyby ve vás 



nebyl ani život, jako kdybyste si nikdy ani neposkočily. Proč nepřidáte této větě úsměv, 
kterým provázíte polku, tancujete-li v kole. A zase, sestry, zde hmity na špičkách, trup 
však pěkně vzpřímen. A ještě něco, sestry! Zapomínáte, že pohyby nahoru musí být co 
nejvýše vytažené. Zde musí každá z vás přímo vyrůstat. Naproti tomu však předklony 
musí být hodně hluboké a hlavy skloněny dolů 
Dnes, kdy se vám tyto oddíly vžily do paměti tak, že je zacvičíte snad i o půl noci, 
vzbudí-li vás někdo, dnes, kdy nemusíte již myslet .na to, co přijde dále, prožívejte, 
sestry, prostná celou svou duší a uvidíte, jaký budete mít ze cvičení požitek. 
Všechny tyto nedostatky, které snad nebyly někdy dost dobře vysvětleny, připravovaly 
vás, sestry, o cenné body, které se odpočítávaly z celkového vzhledu, a na které jsme 
musely brát stejně zřetel jako na každou jinou provedenou chybu. Přála bych si 
opravdu, abychom se na druhých vylučovacích závodech setkaly skutečně jen se 
cvičenkami s krásným a přímým držením těla. Zkuste to, sestry, a uvidíte výsledek! 
Máte ještě čas se tomu naučit. 
A celkový závěr: až na tyto nedostatky byly jste s nácvikem spokojeny. Budete-li takto 
pilně pokračovat dále, můžeme klidně hledět vstříc XI. všesokolskému sletu. A ještě 
jedno nemohu opomenout. Kázeň. I tato se hodně zlepšila. Měla jsem radost z vašeho 
ukázněného chování a z toho, že jste vždy uposlechly příkazu, který vám byl dán. Tuto 
kázeň utužujte i ve vašich pravidelných cvičebních hodinách, neboť jedině kázeň je 
základem dobrých úspěchů! 
A proto, sestry, chutě do další části sletových prostných, nacvičujte však poctivě, 
nikoliv povrchně, a nacvičujte tak, abyste příště dosáhly zase dobrých výsledků. 

Lída Chytilová. 
 

Výsledek prvého vylučovacího závodu žen sletových prostných, úvodu, 
I. a II. oddílu: 

Okrsek    přihlášeno na slet     dostavilo se        prošlo       opravy        neprošlo 
I.                      633                           421                  331     67               23 
II.                 219                           196                    91     86               19 
III.                230                           162                  130     16                  16 
TV.             139                           101                    80     19                    2 
V.          158                           127                    99     27                 1 
VI.             142                              95                   61     20               14 
                       1511                       1102             792    235               75 
 
   
Pracovní schůze župních stravovatelů 
se konala v Praze v Tyršově domě. Byly projednány všechny zásadní otázky o 
stravování cvičícího i necvičícího členstva o slete. Ve dnech sletu bude v Praze o 
polovinu více obyvatelstva. 100000 cvičících bude denně stravováno na sletišti! Jen 
vlastním přičiněním, sokolskou obětavostí a přísnou sebekázní zdoláme se zdarem 
úkoly, jež nás čekají! Stravovatele jednot prosím, aby bedlivě pročítali zasílané pokyny 
a přesné i dochvilně plnili jejich obsah. Všechny podrobnosti se dovědí na schůzi 
stravovatelů jednot v sobotu 21. února 1948 v přerovské sokolovně. 

J. Bařinová, župní stravovatelka. 
Dřevohostice.  
Na valné schůzi byli zvoleni starostou Cyril Horák, odb. učitel, jednatelem Ed. 
Hrazdírou, náčelníkem Zlámal, náčelnicí Maturová-Zamazalová a vzdělavatelem Šibl. 
— Na slet si již ušetřily ženy 38000 Kčs, muži 12.000 Kčs a dorost také 12.000 Kčs. —
• Šibřinky se konaly 7. února a byly pěkné. — Vzdělávací sbor vypracoval si rozvrh 



celoroční činnosti a prvním podnikem bude ve dnech 27. a 28. března divadelní hra 
»Maryša*, kterou připravuje br. Langer. V této hře vystoupí pohostinsky Zd. Štěpánek, 
člen Národního divadla v Praze. — 7. března vzpomene jednota T. G. Masaryka, 
presidenta-Osvoboditele.                                                                                           L. K. 
 

                     
Přerovská jednota se stará o dobrou propagaci XI, všesokolského sletu  

v Praze 1948. 
                                                  
 

ZPRÁVY Z JEDNOTY PŘEROV: 
Vzdělávací sbor konal ustavující schůzi za vedení nového vzdělavatele br. J. 
Konečného. Všichni nově zvolení činovníci hlásí se s chutí do práce, aby ve sletovém 
roce byly všechny úkoly na ně kladené řádně splněny. Schválena činnost za měsíc leden 
a projednán program na únor, hlavně proslovy u všech cvičících složek. Ve volných 
návrzích vyskytlo se mnoho nových námětů ku prohloubení vzdělávací činnosti, jak to-
ho velikost jednoty vyžaduje. M: D. 
Cvičitelský sbor žen zvolil v ustavující schůzi vedoucí cvičících oddílů, kterým kladla 
náčelnice na srdce, aby zvýšily svou činnost vzhledem k blížícímu se seltu. Zprávy z 
jednotlivých oddílů hlásily pilnou sletovou přípravu. Zeny podřídí se prvním 
vylučovacím závodům 11. února. Začneme také s nácvikem reje pro 30.000 cvičenek. 
Proslovy před šikem a nácvik písní je prováděn ve všech složkách, také cvičením 
pořadovým věnuje se náležitá péče, hlavně u žactva. Připravujeme sletový večer v 
dubnu.                                                                                                                 M. D. 
Župní ubytovatel.  
Ubytovatelem župy je br, Starý, který žádá jednoty o sběr slámy a dřevité vlny. 
Podrobnosti na požádání oznámí župní kancelář. 
 

F. Dostál: 
O  NAŠICH   NÁRODNÍCH   KROJÍCH. 

 
Věru těžko dnes říci, kdy asi vznikly naše národní kroje. Možná, že to byly myšlenky 
osvícenské za Josefa II., které osvobozovaly člověka, které probudily v našem lidu 
tvůrčí sílu a dlouho umlčovanou schopnost a přirozené nadání, smysl pro řásno. Snad i 
rostoucí blahobyt na našich vsích se začal projevovati krásnějším oblečením. Není také 
vyloučeno, že do různých těch ornamentů a ozdob krojových, do těch srdíček, jablíček a 
zdobných pásů ukrýval náš lid své naděje v době útisku. Ale ať už příčiny vzniku kroje 
byly různé, národní kroje byly a jsou pádnými důkazy neobyčejné tvořivosti a smyslu 



pro vše pěkné u našeho lidu. Naše děvčata, ženy, děti i muži neopomněli ani jediné 
příležitosti, aby tuto tvořivost ukázali. Rolníci i řemeslníci  zdobili  vše,  s čím  
pracovali, co bylo  k jejich  potřebě  při  denním životě. Malované truhly našich 
babiček, pěkně ozdobené štíty, oje na vozích, formičky na  pečivo, kraslice atd.,  věru 
mnoho  by toho bylo na  výčet. Ale  nejvíce si dávali naši předkové záležet na krojích. 
Malý styk s ostatním světem dal vyrůst v krajích různým prvkům, ba možno říci, že 
každá ves měla cosi osobitého v krojích svých obyvatel. A takový překrásný kroj měla 
kdysi i naše Haná. Josef Mánes zachytil na věčné časy jeho krásu na několika obrazích. 
Hanácký kroj je klasicky krásný. Žluté výšivky na bělostném plátně malebně vyznačují 
zlatitou barvu dozrálých klasů. Hlava hanácké dívky, ovázaná červeným šálkem, je 
malebně vsazena do bohatého rámce bílého krajkoví a působí jako nádherný květ. Celý 
tento kroj přísného střihu působí vzrušeně a Hanácká si v něm vykračuje jako 
opravdová královna. 
I mužský kroj je krásný a líbivý. Před 100 lety na kroměřížském sněmu napsal o  
  něm K. Havlíček-Borovský: 

»Hanák má červený gatě, to se o něm ví, 
on se može verovnati generálovi!« 

 
Způsob života se změnil, svět se železnicemi sblížil, zmizely stavy, vyrostly továrny, 
lidu přibylo, a to všechno zasáhlo i do lidového umění. Městský kroj pomalu počal 
vytláčeti ze vsí národní kroj do míst odlehlejších. A tak jen ty velmi vzdálené vsi naší 
vlasti mohou se pochlubiti, že jejich obyvatelé nosí staré kroje. Horácko ztratilo národní 
kroj úplně. Haná má národní kroj jen pro zvláštní příležitosti. Jen naše Slovácko hýří 
dodnes krásami svého lidového krojového umění. 
Je úkolem přítomné doby, kdy se minulost umělecká v oboru krojovém a lidově 
uměleckém tvoření rozpadává, na věčnou paměť zachraňovati vše, co s naším krajem 
národopisné souvisí. Kde ještě kroj je a kvete lidové umění, nuže, ať se podporuje a 
udržuje, kde však je již ohlodáno, zkaženo, nechť se uchovají aspoň původní 
neporušené tvary, abychom tu měli důkazy rázovitosti, původnosti a ušlechtilosti našeho 
hanáckého kmene. 
Mnoho tu mohou vykonati sokolské jednoty. Vedle slavnostního kroje, který ostatně 
navrhoval obdivovatel umění Josef Mánes, měl by se na slavnostech jednot nositi i náš 
hanácký kroj. Rozhodně však by měl v jednotách býti zjednán jakýsi pořádek a mělo by 
se uplatniti heslo: »Na Hané kroj hanácký k Sestry, velice by se vám v Kyjově divili, 
kdyby tam sestry nosily hanácké kroje. Pamatujte si, že kroje jsou šity na určitou 
postavu a nesluší kdekomu, kdo se do nich obleče. 
Hanácké župy sokolské půjdou asi v Praze v průvodě v hanáckých krojích (ovšem 
především v krojích slavnostních sokolských) stejně jako župy slovácké v krojích 
slováckých. 
Slavnostní kroj sokolský je jednotný po všechny Sokoly, ten cizinci znají a budou jej 
vidět stále. Ale naše překrásné kroje lidové, jejichž krásou se chlubíme, ty budou 
předmětem jejich obdivu především. Ty budou měřítkem umělecké schopnosti a tvůrčí 
síly našeho národa. 
Celá Haná se rozjásá letos v červnu v Kroměříži. Nesmějí tam chybiti ani naše hanácké 
kroje z Přerovska a Kojetínska. 
Proto v červnu vzhůru do Kroměříže! Tím oslavíme výročí ústavní svobody a zrušení 
roboty. A potom v červenci do Prahy. Tam ukážeme celému světu, že jsme hodni 
svobody, k níž položeny počátky zrovna u nás na Hané! 
   ========================================================== 

 



POKYNY   ŽUPNÍHO   VZDĚLAVATELE. 
 
1.  Pamatujte při každé příležitosti na šíření sokolských vzdělávacích knih! 
2.  Každá jednota má mít ve svém vzdělávacím sboru zpravodaje pro abstinenci, jenž    
     bude pracovat pro ostřízlivění, v dorostu pro úplnou abstinencí. 
3.  Do konce roku 1950 opatří si  každá jednota povinné knihy  podle usnesení výboru  
     ČOS ze dne 14. XII.   1947.  Přesný seznam bude jednotám dodán přímo 7. ČOS. 
4. Podle usnesení vzdělávacího sboru ČOS  má odebírat každá jednota alespoň 4 výtisky 
    Sokolského vzdělavatele (pro vzdělavatele, cvičitelský sbor mužů, cvičitelský sbor  
     žen a pro knihovnu jednoty). Tyto budou také administrací zasílány. 
5. Zasílejte historické komisi při předsednictvu vzdělávacího sboru ČOS knížky a  
    brožury historického obsahu, památníky a vše, co vydáte tiskem o II. odboji! 
6. Archivu ČOS zasílejte bez vyzvání fotografie,  plakáty,  oznámení,  programy všech  
    podniků, pokud mají archivní cenu! 
7.  Do konce dubna provedete ideovou přípravu dorostu na XI. slet. Podrobnější pokyny  
     budou vám zaslány přímo z ČOS. 
8.  Nezapomínejte na nácvik písní, jak je určeno v programu činnosti na rok 1948' 
9.  V březnu vzpomenete ve všech jednotách, že 7. III. 1850 narodil se president  
     Osvoboditel T. G. Masaryk.  10. III.  1918 porazili naši legionáři v těžkých bojích  
     Němce u Rachmače. Vzpomenete i narozenin J. A. Komenského. Nezapomeňte na  
     členskou schůzi! 
10. Dodržujte rozvrh vzdělávací činnosti na rok 1948! Byl vám dodán br. okrskovým  
      vzdělavatelem. 
11.  Nezapomněli jste, bratři a sestry, na dotazníky o II. odboji?             V. Netočný. 
  
    ================================================ 
Našim šachistům.  
V minulém čísle Sokolského hlasu doporučovali jsme bratřím šachovou hru. Hra je jistě 
velmi ušlechtilá a dnes velmi rozšířená. Netěšila se však vždy této oblibě. Vždyť i sám 
Mistr Jan Hus horlil ostře proti šachistům jako proti »vrhcábníkům«, t. j. proti těm, kteří 
utráceli příliš mnoho času hrou v kostky. »Bídně a ohavně hřeší ti, kteří opustí díla a 
šachováním se zaneprázdní«, hřmíval Mistr. Jinde opět praví, že šachovníci, vrhcábníci 
nehledí na Boží dílo. Později však stala se hra v šachy velmi oblíbenou skoro ve všech 
vrstvách národa. Sám J. A. Komenský považoval hru v šachy za velmi důmyslnou. Hra 
tato je v našich jednotách velmi pilně pěstována a sokolští hráči dosáhli již leckde 
pozoruhodných vítězství. Hořejšími řádky chtěli jsme jen bratřím-šachistům říci, jak i 
dobrá věc naráží z počátku na veliké těžkosti a neuznání.   
                                                                                                                                  —ál. 
Bochoř.  
V neděli dne 1. února 1948 konala Tělocvičná jednota Sokol v Bochoři svou valnou 
hromadu. Ve volbách byli zvoleni: starostou br. Oldřich Gerža, místostarostou br. Josef 
Blecha, vzdělavatelem br. J. Meitner, náčelníkem Lad. Černošek, náčelnicí s. 
Květoslava Geržová. Velké úsilí věnuje členstvo stavbě nové sokolovny. Na staveništi 
pracuje členstvo ve volných chvílích. Župu zastupoval br. V. Netočný. F. Blažek. 
 
Sokol Prosenice.  
Nedávno zřízená samospráva dorostenek utvořila loutkářský kroužek, který dne 18. 
ledna t. r. sehrál jako prvé představení hry: Dědek Klapzuba a jeho bába a Kašpárek čert 
a spol. Loutkářský kroužek hraje zatím na vypůjčeném jevišti, ale doufá, že se mu 
podaří v brzké době pořídit si větší divadélko vlastní.                                   — em — 



 
Drahotuše. Tělocvičná jednota Sokol 
konala řádnou valnou hromadu dne 8. února 1948 za účasti 127 členů. Z přednesených 
zpráv bylo patrno, že vedení jednoty jest v dobrých rukou a že jest tu snaha jít stále 
vpřed. Jedním z hlavních úkolů jednoty jest stavba vlastního stánku. V čelo jednoty pro 
nové správní období byli postaveni zapracovaní činovníci s br. Koukalem jako 
starostou, br. Popem náčelníkem, s. Rakušanovou náčelnicí a br. Románkem 
vzdělavatelem. Župu zastupoval a jejím jménem přítomné pozdravil podepsaný, za okr-
sek pronesl zdravici br. Zejda.                                                             Viktor Netočný. 
 
Tělocvičná  jednota   Sokol   v  Brodku 
u Přerova konala svou výroční valnou hromadu dne 4. února t. r. Župu zastupoval župní 
vzdělavatel br. Netočný. Starostou zvolen byl opět br. Čeněk Brázda, náčelníkem br. 
Lud. Pískovský, náčelnicí Anna Bezděková, vzdělavatelem br. Stan. Kubíček. 
Jednatelem byl zvolen br. Fr. Složil, pokladníkem br. Fr. Obrtel.  
                                                                                                        Frant. Složil, 
jednatel. 
 
Týn. Sokolská jednota konala řádnou valnou hromadu 1. února. Bylo přítomno jen 
40°/o členstva z celkového počtu 89. Činnost byla slabší než v letech dřívějších, ale je 
snaha zase vše dohonit. Ženy se nezúčastnily rozřaďovacích závodů. Za župní 
předsednictvo pozdravil přítomné br. Koukal z Drahotuš a za III. okrsek jeho 
místostarosta br. Zemánek z Veselíčka. Sestry a bratři týnečtí, je třeba si dobře osvojiti 
sokolské stanovy a řády, aby se předešlo nedorozuměním                              —ou— 
 

 
                               

Sletová výstava 
ponese název »Sokolstvo národu a lidstvu*. Název bude současně heslem a vyjádřením 
myšlenky i náplně, neboť ukáže návštěvníkům přehledný vývoj a současný stav 
sokolství. Výstava zachytí historický sled sokolského života, který je rozvržen do čtyř 
období, vyznačených lety 1848 — 1862 — 1918 — 1938 — 1948 a zobrazí 
všestrannost sokolské práce a představí výhled do sokolské budoucnosti. Mladým, kteří 
neznají sokolské dějiny, přinese názorný důkaz o tom, jak hluboce působil Sokol 



přímým i nepřímým vlivem na celý náš národ, jak i při horoucím vlastenectví je Sokol 
vzdálen šovinismu, neboť jeho nejvyšším ideálem je svobodný, dokonalý člověk. 
Památce sokolských obětí odbojové činnosti bude věnováno oddělení »Sokolský 2alov« 
a vyjádří hrdost a statečnost všech sokolských hrdinů, nebojících se obětovati život za 
právo a pravdu. Největší oddíl bude se zabývati současností, kterou představí výstavky 
všech žup i všech složek, sboru ,odborů, komisí, rad i všech druhů tělovýchovy. 
V exposicích žup bude zdůrazněno charakterové rozlišení i regionální svéráznost. 
Výstava bude doplněna účastí naší branné i školní tělovýchovy. Nebude zapomenuto ani 
na tělovýchovu slovanskou a zahraniční, která se představí alespoň v nejvýraznějších 
rysech. Sletová výstava bude umístěna na výstavišti, při čemž ideová část obsadí 
průmyslový palác. Současně bude staré výstaviště sloužiti rekreaci a zábavě sletových 
návštěvníků, neboť od 19. hod. budou tu pořádány divadelní a kinematografická 
představení, tělocvičná vystoupení a národopisné slavnosti. ,:! Výstava bude otevřena 
od 15. VI. do 10. VII. 1948. Pro její návštěvníky budou vydány výstavní legitimace za 
45 Kčs. Budou opravňovati k 50°/o slevě na dráze a ke třem jejím návštěvám. Pro 
večerní návštěvy bude stanoveno zvláštní vstupné. 
 

SLETOVÁ SOUTĚŽ PRO ČSL. VEŘEJNOST. 
, -500 hodnotných cen, zvláště: zdarma zájezdy na Jadran, do Tater, různých letovisk, 
lóžová sedadla na XI. slet, součásti bytových zařízení a mnoho jiného bude vylosováno 
mezi čsl. občany, kteří budou uschovávati sletové účtenky. Různé podniky budou totiž 
těchto účtenek používati při obsluze těch zákazníků, kteří budou ochotni částkou 20 
haléřů přispěli ve prospěch XI. všesokolského sletu. 
Celá akce je založena na dobrovolnosti a dobré vůli. Nikdo nebude nucen zaplatit v 
podnicích tuto nepatrnou částku při placení nákupu nebo útraty. Naopak může žádat, 
aby příručí nebo číšník vydal účet na sletové účtence. Podniky rády vyhoví svým 
zákazníkům, neboť jim poskytnou naději na získání hodnotné ceny této soutěže 
Podrobné její podmínky budou uveřejněny v nejbližší době. Podniky mohou sletové 
účtenky objednati přímo u financ, odboru XI. všesokolského sletu v Praze L, Národní 
třída 3, tel. 392 - 75, 394 - 38, 328 - 00.                                                                    —r. 
Tovačov.  
V neděli dne 25. ledna 1948 konala Tělocvičná jednota Sokol valnou hromadu za 
přítomnosti župního jednatele br. V. Chmelaře a 112 členů jednoty. Po zahájení bratrem 
starostou vykonali slavnostní slib noví členové jednoty. Z tištěných zpráv/činovníků 
byli jsme již předem informováni o čilém životě jednoty v uplynulém roce. Byl to rok 
jubilejní, rok padesátin tovačovské jednoty. O průběhu slavnostní valné hromady ve 
výroční den 26. XII. 1947 referoval velmi výstižně br. J. Vrbík. Pak se ujal slova br. V. 
Chmelař, župní jednatel, kterému jsme opravdu vděční za jeho všestranný referát, 
hlavně o věcech sletových. Po volbách lístky byl ustaven výbor jednoty, který skýtá 
naději, že bude dobrou oporou ve sletovém roce br. J. Vojtaškovi, zvolenému opět 
starostou jednoty.                                                                                              Kra. 
Ze Skaličky.  
Dne 18. ledna 1948 shromáždila se sokolská rodina ve Skaličce, aby přehlédla výsledky 
své práce za uplynulý rok. Byly dobré a radostné. Zástupci jednoty nechyběli v 
povinných schůzích a nácvičných hodinách. Jednota čítá 67 příslušníků členstva, 18 
dorostu a 38 žactva. Bylo 67 vzdělávacích podniků. Na slet pojede celkem 57 pří-
slušníků, ušetřeno mají na tuto cestu 2250 Kčs. Sokolovna je bez dluhů, něco je 
ušetřeno a je chuť k práci — to je to hlavní. Mohou býti s výsledkem své práce za rok 
1947 spokojeni. Zvoleni znovu osvědčení činovníci: starostou br. Andrýs a 
vzdělavatelem br. Jiříček. Zupu a II. okrsek zastupoval br. A. Koukal z Drahotuš, který 



pozdravil shromážděné a poděkoval jim jménem obou nadřízených složek za 
vykonanou práci. Do další práce ve sletovém roce, plný zdar! 
 

NASEDNOUT  ! 
Jan Žižka v listě- Domažlickým píše »Buďte pamětliví starých Čechů, kteří zapřevše 
kopí a škorni, statečně nejen za boží, ale i svú při bili jsú se ... 
Odvaha a statečnost, která dřímala v srdci našich praotců-jezdců, božích bojovníků, 
nikdy nezmizela z českých srdcí. Tato odvaha dříme i v Tvém srdci, bratře a sestro! 
Holduješ nějakému sportu? Líbí se ti kopaná, házená, rohování, jízda na lyžích nebo 
jízda na koni? Vyber si svůj sport a věnuj se mu úplně l 
Znáš ten blahý pocit, kdy změřiv svou překypující sílu, poznáš, co umíš a co můžeš? 
Hledej takový pocit a snaž se ho dosáhnout! Použij k tomu každé příležitosti ve sportu a 
uvidíš, jak tvoje odvaha a sebevědomí vzrostou. 
A miluješ-li naši krásnou zemi, vonné louky a háje, lány polí a bezprašné stezky, pak 
neotálej a přihlas se ještě dnes do jezdeckého odboru Sokola Přerov, který po svízelných 
dobách zahajuje opět svou činnost. 
Přijď určitě, použij příležitosti, již ti jezdecký odbor Sokola nabízí a nauč se jezdit! 
Čeká tě nejen cvičitelský sbor, který se postará o řádný výcvik, ale i věrný a dobrý přítel 
— kuň, který vyplní tvé přání mnohem dokonaleji než jakýkoliv stroj. 
Snad roste i v tobě, bratře a sestro, nový pardubický vítěz! Jako opravdový sokolský 
jezdec, v jakého vyrosteš, pocítíš radost, že tvoříš součástku milionového sokolského 
tělesa, jehož největšími a nejradostnějšími slavnostmi jsou naše slety, jichž se zúčastní i 
sokolské jezdectvo. Neotálej a přihlas se! 
Bližší informace podá sestra jednatelka Daria Modrycká v Přerově, obecní 
hospodářství, Za mlýnem l, čís. telefonu 680. Sokolské jízdě zdar!                      Ko. 
 
Tělocvičná jednota Sokol Kokory  
konala 28. ledna 1948 v sokolovně valnou hromadu za účasti 114 členů. Při zahájení 
vzpomněl starosta jednoty br. Vitoslavský úmrtí zakládajícího člena naší jednoty br. 
Drbaly a sestry Roháčové, kteří v minulém roce opustili sokolské řady. Jednota má 176 
členů, z toho 54 žen a 122 mužů. Cvičební činnost byla velmi dobrá a cvičících stále 
přibývá. Finanční stav jednoty je dobrý, ovšem je třeba neustálé práce, zvláště nyní, 
když byl vytčen krásný cíl — stavba sokolovny. Za Sokolskou župu Středomoravskou-
Kratochvilovu pozdravil valnou hromadu starosta VI. okrsku br. Vaculík obsažným a 
procítěným projevem. Ve volbách aklamací zvoleni: starostou br. Frant. Vitoslavský, 
místostarostou Václav Pavlík, vzdělavatelem br. A. Volek, náčelníkem br. St. Kopečný, 
náčelnicí ses. J. Vavřičková. Z naší jednoty se zúčastní XI. sletu 33 žen, 54 mužů, 21 
dorostenek, 18 dorostenců. Jednota si vykrmuje vepříka.         F. Veselský. 
 
Z redakce: Všem dopisovatelům Sokolského hlasu. Pište své zprávy dle možnosti 
na stroji ohrádek! Zprávy hustě psané nelze opravovat. Ke zprávám husté psaným 
nebude příště přihlíženo. 
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SOKOLSKÁ  ŽUPA  STŘEDOMORAVSKÁ KRATOCHVÍLOVA V PŘEROVĚ 

                                                                                                       Čís. 4.   DUBEN 1948 
Jindřich Čoupek: 
ZA JANEM MASARYKEM ... 
Jan Masaryk zemřel... Zpráva o jeho tragickém skonu hluboce ranila všechen náš lid. 
Milovali jsme Jana Masaryka opravdově, věrně, hluboce. Ztratili jsme v něm velikého a 
zasloužilého syna národa, jedinečného ministra zahraničních věcí republiky, ale 
především bratra a dobrého člověka se zlatým srdcem. 
Nedávno byl naším milým hostem v Přerově. Nikdy na to nezapomeneme. Zase tak 
milý, lidský, opravdový a blízký. A v tom bylo jeho kouzlo, jímž si podmaňoval srdce 
všech lidí. 
Celý svůj život zasvětil svému národu, svému lidu, jejž miloval celým svým hluboce 
citlivým srdcem. Svůj optimismus, svůj radostný pohled do života, naplněný vírou ve 
šťastnou budoucnost svého národa i lidstva, rozdával plnýma rukama a každému v 
dobách strašlivé války v rozhlase z Londýna i dnes na všech svých schůzích a při všech 
svých projevech, jakoby věděl, že je této víry, této posily, tohoto zdravého optimismu 
tolik třeba, abychom veseleji vykročili do svého velkého budovatelského národního 
díla. Čest jména Československé republiky nesl jako ministr zahraničí slavně a hrdě po 
svých častých cestách do celého světa a jemu jsme nesmírně vděční za všechnu tu 
přízeň a úctu, již k nám cizina chovala a chová. Vedle presidenta Dr E. Beneše zasloužil 
se největší měrou o znovudobytí naší svobody a uznání našich práv a nezávislosti naší 
samostatné republiky. 

Jan Masaryk měl rád všechny naše děti. . . To byl 
jeden rys jeho lidské, krásné povahy. Vzpo-
mínáme, jak nám tu v Přerově řekl: 
»Na ty děti mně nezapomínejte! « 
Věděl, že poslední válka přinesla, zejména 
nevinným dětem, mnohá strašlivá utrpení. Masaryk 
jim chtěl dát hodně radosti, hodně štěstí, chtěl jim 
připravovat krásnější život a svět. . . 
Chceme-li si něco učinit jeho posmrtným odkazem, 
tož pamatujme především na svoje děti, na naši 
mládež, starejme se o ně a pečujme, úzkostlivě 
pečujme o jejich duši a chtějme, abychom je 
výchovou v duchu jeho velikého otce přivedli do 
života mravné, ušlechtilé a krásné, a tak budeme i 
my — prostí lidé — budovat svou šťastnou 
budoucnost od základů nejpotřebnějších.Tak 
rozuměl Masaryk péči o děti. 
Masaryk měl rád všechny lidi, nejvíce ty ubohé, 
prosté a opuštěné; i zde je nám příkladem a 

vzorem, abychom i my hledali cestu k lidskému srdci, k lidské duši a poznali se jako 
bratří a šli svorně za jediným cílem: 
»prací za lepší příští národa a celého lidstva. « 



Do posvátného místa lánského hřbitůvku, kde odpočívá nezapomenutelný president 
Osvoboditel, uložili jsme jeho syna... Kdo na jeho místo?... V tom je Masaryk 
nenahraditelný. Proto jsme tak smutní, neboť jsme ztratili posledního Masaryka, cítíme 
se všichni strašně opuštěni. . . 
Ale Jan Masaryk by nám za tu skleslost zle vyhuboval. Je nutno rozdělit se o tu práci, je 
nutno, abychom svou prací, svým vzděláním, svou výchovou, svou politikou a vším 
stali se ministry zahraničí a nesli slavné jméno svého národa a státu do celého světa a 
ukázali světu, že si jeho úcty a obdivu zasluhujeme. 
Masaryk říkal: »Nekecat a makat! « To je, co jsme mu dlužní a co musíme při jeho 
veliké památce splnit všichni a do jednoho. 
Práce, vzdělání a mravnost jsou ony zázračné cesty ke šťastné budoucnosti národa, k 
síle všeho Slovanstva, k realizaci skutečně lidové demokracie a opravdové humanity v 
duchu Masarykově. Budujeme nový řád, nový život a nový svět, tož na to s Masarykem, 
s tím prvním i s tím druhým, a pak se nám to jistě podaří. 

Čest a sláva budiž věčné památce Jana Masaryka! 
    ============================================================ 
 

Docent Dr Robert Konečný: 
SLETY PO STRÁNCE JEJICH PSYCHOLOGICKÉHO PŮSOBENÍ. 

(Předneseno ve vzdělávací škole ČOS 17, a 18. ledna 1948.) 
 
Duch je to, co vytváří onu nádhernou podívanou pro diváka a pobízí sokolské bratrstvo 
k houževnatému, nesmírnému vypětí sil, jehož výslednici se říká sokolský slet. — Slet 
totiž není ničím jiným než zjevným projevem, zhmotněním oněch sil, jež k životu 
probudil sokolský duch. A tu je třeba říci, jak slety působí psychologicky a proč tak 
působí, je třeba si uvědomit myšlenku nejpodstatnější: Tyrš je buditelskou postavou a 
celé jeho působení je buditelské. Myšlenkový základ, z něhož vychází, je v naprosté 
shodě s úsilím všech velkých lidí našeho národa a_ především všech největších, jejichž 
význam je v tom, že myšlenku národního probuzení formulovali jako myšlenku lidství 
vůbec. 
Lidství v pojetí Tyršově neznamená slabost, nýbrž neúprosný boj se zlem, lží a násilím 
ve smyslu negativním, a pokud jde o kladnou stránku tohoto zápasu, boj 
O  stále větší míru lidskosti v národě; znamená též věčnou bratrskou řevnivost, 
závodivost a soutěž, lepší formy života tělesného i duševního mezi bratry bez ohledu na 
stav a společenskou vrstvu. Je to zápas světový. 
V čem je síla sokolského programu? Možno jej vyjádřit takto: 
1.  Ideál člověka stále  dokonalejšího,  lidštějšího,  tělesně i  duchovně  silnějšího, 
branného ve smyslu odporu proti zlu a násilí hmotnému i duchovnímu. 
2.  Požaduje světovost proti vší zpátečnické malichernosti, lidovost a nikoliv výlučnost 
individualistickou — jedinec však se při tom neztrácí a neztrácí nic na své ceně.                                                                                     
    Považuji-li co za největší psychologické vítězství myšlenky sokolské, pak je to sku-
tečnost, že to není Sokol, který žádá své členy, aby vstupovali do politických stran, 
nýbrž jsou to strany, které žádají své členstvo, aby vstupovalo do Sokola. Sokol je 
našim lidem milován právě proto, že lidství mu znamená nadstranickost, úctu ku 
přesvědčení druhého, svobodu, snášenlivost a dobrovolnost. 
Slety a veřejná cvičení tak strhují proto, že za červenou sokolskou košilí, za sokolským 
stejnokrojem mizí nenávist a zůstává jen velká touha po člověku tělesně i  duchovně 
zdravějším. Největší význam sletů byl vždy především v tom, že projevil touhu našeho 
lidu po tom, co jej spojuje a ne co jej rozdvojuje. Slety mobilizují celý národ. Je to 
mobilizace radostná, mobilizace života. 



Slet je třeba organizovat. Organizace znamená především důkladnou práci. Předpokládá 
obětavost a kázeň. Tato vyžaduje sebezapírání a oběť. Jestliže se členové Sokola od 
nejmladších po nejstarší musejí odříkat, spořit gramy, aby naspořili na sletovou stravu, 
jestliže musejí nacvičovat vytrvale a pravidelně s vědomím, že se zařazují do kolektiva, 
jež je bratrským společenstvím, jestliže musejí šetřit na cestu a na pobyt v Praze a 
připravit se na společné ubytování, na námahu jízd vlakem, pochodů, zkoušek a cvičení 
— třeba v lijáku — to všechno posiluje ony složky charakteru, jež jsou složkami 
nejpodstatnějšími. Kdo prošel Sokolem a sletovou přípravou, prošel zkouškou 
dobrovolné mravnosti a odpovědnosti, zkouškou charakteru, tuhé, ale dobrovolné 
kázně. Je pak bohatě odměněn pozorností diváků. 
Každý účastník sokolského bratrstva cítí velmi dobře, že ti mávající a nadšeně volající 
lidé nevyjadřují pouze pochvalu za velkolepou podívanou, nýbrž že je to především 
nádherný pocit národního společenství, které stírá hranice pojmů »já, ty a my« a hlasitě 
volá: Jedno jsme 
Slet je projevem čistoty vztahů mezi sokolským mužem a sokolskou ženou, čistoty 
pohledu muže na ženu a ženy na muže, což nelze dnes dosti zdůraznit. Člověk zdravý 
musí být zdravý i mravně, charakterově. 
Všechny vlastnosti, které připravily slet, zůstávají trvalým majetkem, neztrácejí se a 
navíc jsou provázeny radostí z dobře vykonané práce. Působí psychologicky na celý 
národ hodnotami, z kterých vyrostly a na kterých stojí. 
Slety jsou velkým zrcadlem, v němž může celý národ poznat svou pravou tvář, chce-li ji 
poznat. Naše sokolské slety ukázaly vždy tvář míru a lidství, toužícího se domluvit 
prostě a radostně se všemi lidmi dobré vůle na celém světě. Proto také svět se našich 
sletů zúčastňuje. 
Držme a uskutečňujme onu buditelskou tradici sokolskou, jež probouzí k lepšímu a 
harmoničtějšímu životu tělesnému a duchovnímu jedince i národy lidstvím a bratrstvím, 
snášenlivostí, kázní, dobrovolnou obětavostí a bratrským závoděním. Vše je obsaženo v 
Tyršově hesle: Co lidem se nestalo, nikým se nestalo!                                           Net. 
 
 ============================================================= 
Sestro náčelnice! 
Nacvičujete-li ve vaší jednotě vystoupení žákyň II. stupně, nezapomeň ihned objednati 
potřebné náčiní! Pro jeden celek je potřebí 8 míčů, 9 obručí, 4 šátečků ú provazu. 
Objednávku zašli na adresu: Náčelnictvo žen ČOS, Praha III, Tyršův dům. 
 
Ze župního náčelnictva žen. 
Protože 21. březen byl pracovním dnem, přeložily jsme cvičitelské zkoušky žen a 
dorostenek na sobotu 3. dubna 1948, ústní zkoušky na sobotu 10. dubna o 14. hodině v 
přerovské sokolovně. 
 

ŽÁKYNSKÁ HLÍDKA. 
Sestry vedoucí žákyň ! 
Pročtěte si pozorně vše, co se týká žaček v minulých číslech »Cvičitelky« a ve  
Sletových pokynech pro cvičitelky. Pilujte sletová vystoupení III. stupně žákyň a cvičte 
hodně při hudbě! 
V dubnu budou přehlídky s bodováním — ať to ty vaše děli cvičí co nejlépe! Cvičte i 
pořadová! Nezapomínejte, že v poslední chvíli již nezvládnete, čemu teď nenaučíte! 
Nazdar!                                                                     M. Sázavská, župní vedoucí žákyň. 
 
 



TAKY PADESÁTNÍK. 
Nevím, proč se tak okázale oslavuje padesátka, když ji někdo z nás dovrší na tomto 
světě. Nechápu, proč se k ní blahopřeje, když vím, že každý by rád z ní něco umazal, 
kdyby to jen trochu šlo, ač padesátka není dnes hranicí mezi dospívajícím mužem a 
velebným kmetem, ale je jen na pohled nepatrným rozdílem mezi starším jinochem a 
»mladým« mužem. 
Proto my, také padesátníci, si k tomu dni neblahopřejeme, nýbrž při té příležitosti si 
zavzpomínáme a podíváme se trochu zpět. 
Dnes   se  pozastavíme  u   toho nejmladšího  padesátníka    mezi námi, našeho župního 
náčelníka bratra Vincence Křístka. 
I na něj 1. dubna přišla řada. 
Vracím se v mysli do staré sokolovny, kde jsem pod vedením bratra Poláme s Vincou 
začínal. Spolu jsme také začali v náčelnictvu župy. Já o několik dní dříve, on ihned za 
mnou. 
V roce 1924. byl zvolen předsedou žákovské komise, župním vedoucím žáků. Po 16 let 
věnoval všechny své síly těm nejmenším. Mezi ně vnesl svou mnohdy drsnou a málo 
usměvavou tvář, ale zato srdce zlaté, prodchnuté láskou k naší drobotině, aby ji vy-
chovával a vedl v duchu sokolském a připravoval ji na úkoly, které na ni v životě čekají. 
Mnoho těch, kdož jsou dnes na vůdčích místech v jednotách, prošlo řadami sokolskými, 
jež vedl bratr Křístek. Žactvu se věnoval cele. O tom mluví i mnohé jeho práce, jimiž se 
zúčastnil soutěží. Bohatá je jeho technická činnost v župě. Vídáme jej vždy a všude, na 
všech místech, ať jako závodníka, vedoucího, či člena župní zkušební komise. Nikde 
neschází, všude je mezi prvními. 
V roce 1932. přejímá úřad II. náměstka náčelníka župy a o rok později stává se I. 
náměstkem. Když v roce 1940. bratr Poláme, který byl nepřetržitě 36 let župním 
náčelníkem, odešel, aby svěřil vedení župy mladší síle, postavil cvičitelský sbor mužů 
na jeho místo bratra Křístka. 
A nebyla to jen župa, kde pracoval. V roce 1931. byl zvolen náčelníkem I. okrsku a 10 
let (od roku 1927.) byl náčelníkem jednoty Přerov. 
A jako všechno sokolské dění od roku 1924. nemohlo být bez jeho přímé účasti, tak 
také za doby naší národní poroby byl na svém místě. Jako sokolský odchovanec vedl a 
řídil sokolský odboj v naší župě. V listopadu 1942 byl ,gestapem zatčen a se svými so-
kolskými druhy snášel »slasti« koncentračního tábora ve Zwikau v Německu až do 
osvobození. 
Do osvobozené vlasti se vrátil 18. května 1945 s nadšením v srdci, ale s podlomeným 
zdravím. Těžká choroba, důsledek strastí a muk, rozhlodala i jeho odolné zdraví. Ujal se 
však ihned župního náčelnictví a pomáhal nově vzkříšenému Sokolu. 
Ale těžká choroba byla mocnější vůle sebepevnější.  Po roce uvolnilo jej náčelnictvo 
župy na jeho žádost pro rok 1946, aby si' odpočinul a v klidu pookřál. 
Nebyl by to však br. Vincenc Křístek, aby denně mezi nás nechodil, nepomáhal a 
neradil. A tak po roce jeho zdánlivého odpočinku vidíme jej opět v čele župy. Nezná 
oddechu; pro něj není měřítkem čas. S láskou a nadšením připravuje župu na XI. slet 
všesokolský a v této pilné práci zastiňuje jej jeho »padesátka«. 
Milý bratře náčelníku! 
Končím tím, čím jsem začal. Nevím. proč bych Ti měl blahopřát k Tvé padesátce, tak 
jako nevím, proč bych se měl radovat, že i já ji mám za sebou. 
Chtěl bych Ti jen říci za nás za všechny, že. Tě máme rádi a že Ti přejeme z plna srdce, 
abys v našem kruhu plně pookřál a abys dokázal všem, kdož na nás padesátníky 
pohlížejí jako na »přestárlé «, že jsme stále svěžími mladíky. 
Buď zdráv, bratře župní náčelníku!                                                                         Eler. 



Bochoř. 
 Se vzpomínkou na T. G. Masaryka, 7. března 1948, spojili jsme také malou slavnost, 
která má pro nás velký význam -~- slib sokolského dorostu. Slib. který naše jednota 
slyšela po prvé. Při vlajce podáním ruky br. starostovi přísahalo věrnost myšlence 
Tyršově 14 dorostenek a 11 dorostenců. Slavnost byla zakončena státní hymnou. F. 
Blažek. 
Sokol Skalická  
pořádal u příležitosti výročí 98. narozenin.T. G. Masaryka tělocvičnou akademii. O jeho 
díle a významu promluvil br. vzdělavatel Jiříček. Předvedeny byly sletové ukázky 
prostných všech cvičících složek, mužských i ženských, které byly přičiněním ve-
doucích pečlivě nacvičeny. 
Sokol Kokory.  
Dorostenecká samospráva naší jednoty sehrála v neděli 7. března pohádku »Sirotek v 
Radhošti« za režie br. A. Čepeláka. —Cvičitelský sbor připravuje sokolskou besídku s 
tělocvičným, hudebním a ideovým programem. Šachový odbor uspořádal přebor o 
prvenství v naší jednotě. Zvítězil br. L. Zeman ml.                                       — ský — 

 
III. VYLUČOVACÍ OLYMPIJSKÝ ZÁVOD ŽEN V PŘEROVĚ. 

Na výzvu náčelnictva žen ČOS, uveřejněnou v Sokolském věstníku, požádala 
Tělocvičná jednota Sokol v Přerově o přidělení tohoto závodu. Podle předběžné zprávy, 
kterou jsme mezitím obdržely, bylo této žádosti vyhověno. Bude mít tedy členstvo naší 
župy příležitost shlédnout i olympijskou přípravu našich sester, která bude jistě tak 
zajímavá jako příprava bratří. Závod bude v neděli dne 18. dubna a zúčastní se ho asi 22 
sester. Bude obsahovat povinnou i volnou sestavu na kruzích, bradlech, kladině a koni, 
kužele a různosti. Těšíme se již na naše sestry závodnice a všechny ty, které s nimi 
přijedou -mezi nimi bude jistě i náčelnice ČOS s. Marie Provazníkova — jakož i na to. 
že jednota Přerov připraví našim závodnicím ovzduší vpravdě sesterské, aby sestry na 
svůj pobyt u nás rády vzpomínaly. 
 

UČME CVIČENCE SPRÁVNĚ POCHODOVAT. 
V letošním roce máme více veřejných podniků, proto se musíme soustředit na 
pravidelnou práci výchovnou. V poslední schůzi náčelnictva župy se objevila potřeba 
znovu přemýšlet o naší tělovýchově v celém jejím rozsahu, o jejích prostředcích a 
výsledcích. Nemáme čekat na odborné rozbory a z toho vyplývající důsledky; u těch 
nejjednodušších, základních prvků můžeme uplatňovat zkušenosti, kterých jsme nabyli 
při posledním sletě. 
Tak právě ten pochod a co s tím úzce souvisí. Nebyli jsme s pochodem spokojeni a to u 
všech cvičících složek. Tyto vady v pochodu se projevily i u našeho vojska. Mám na 
mysli hlavně pochod na místě, většinou sotva znatelné přešlapování, které budilo dojem 
lidí bezradných, nejistých. Bylo vidět, že si pochodu málo všímáme. Naučíme cvičence 
složitým prostným, ale nedáme pozor na provádění nejjednoduššího a nejpřirozenějšího 
pohybu. Začněme tedy! Všímejte si v každé hodině pochodu, vytkněte vady! Říkáme si, 
že náš krok je prostý, přirozený, bez toho nám směšného přehánění, které působí 
dojmem drezúry. Ale nezapomínejme, že i v pochodu máme a známe pozor! a pohoví 
Nezjednodušujme si rozlišení těchto dvou způsobů na pouhé přikopnutí I Při stoji 
pozorném jsou všecky svaly mírně napnuté a při pohovu napětí svalstva povolí; v 
rozlišení pochodu v pozoru a v pohovu je také obdoba. A nebojme se také trochu 
zvednout výš kolena, než při našem úsporném kroku »civilním«. Krok musí být pružný, 
t. j. chodidlo se musí pružně od země »odlepovat«. Hlava vztyčená, ramena mírně 
stažena nazad, paže se pohybují rázně podél těla. 



Není důvodu, abychom při pochodu zkráceným krokem nebo na místě slevovali něco z 
vyjmenovaných požadavků. Budeme tedy důsledně žádat, aby se chodidla pružně 
odrážela se špiček tak, aby se špičky zdvihaly asi 15 cm od země. Vše, co bylo řečeno o 
držení těla, pohybu paží, platí zde stejně. Naučíme-li cvičence takto pochodovat, tak 
nebude pochod na místě působit tak trapným dojmem, jak jsme to několikrát viděli na 
našich veřejných podnicích. Je třeba, abychom toho dbali každou cvičební hodinu, 
dokud to nepřejde »do krve«. 
Je v tom také kus výchovy k jistému a sebevědomému vystupování. Cvičitel v tom musí 
být ovšem vzorem. Povel dává rázně s jistotou a při tom stojí vždy v pozoru. Je vždy 
připraven. Vedoucí družstva vyžaduje, aby cvičenci nastupovali vždy rázně k nářadí, 
aby při střídáni družstvo správně a ukázněně pochodovalo. Při dozorech v jednotách 
jsem se o tom přesvědčil, že vedoucí družstva jsou k tomu to vedení příliš lhostejní. To 
už jsme u přesného provádění pořadových. Pořadová mají jistě velký význam pro 
výchovu jistoty a ráznosti ve vystupování a jsou snad nejlepším prostředkem k výchově 
a kázni. Buďme si toho vždy vědomi a vyžadujme bez výjimky naprosto přesné, úsečné, 
rázné a jisté provádění. Maličkosti, i když se zdají někomu zdánlivé, nepřehlížejme!   
                                                                                                                                    V. K. 
 

Zprávy z jednoty Přerov. 
Cvičitelský sbor žen projednal ve své schůzi všechny důležité úkoly, týkající se sletu. 
Do prázdninové osady se hlásí 82 žaček. Na slet budou míti novou vlajku. Ke cvič. 
zkouškám se hlásí 10 dorostenek. Připravují se ideové závody pro účastnice sletu. 
Cestovní fond dorostenek vzrostl na 32.000 Kčs. 
Vylučovacími závody v prostných prošlo 350 žen, z nich 20 nedosáhlo potřebného 
počtu bodů a 36 má opravu. Lékařské prohlídky provádí br. zdravotník Dr Vojzola. 
Zimních sletových her účastnily se 2 závodnice a umístily se na čestných místech. 
Započato s nácvikem reje sletového S. Mikulíčková vzpomněla krátkým proslovem J. 
A. Komenského. 
Vzdělávací sbor připravil oslavy narozenin presidenta Osvoboditele 7. března. Podány 
zprávy činovníků: Cvič. sbor žen konal 11 proslovů, maňáskové divadlo a nacvičil 3 
povinné písně. Cvič. sbor mužů hlásil l proslov. Loutkový odbor sehrál 11 her. Novinář 
se stará o rozšíření Sokolského hlasu do sokolských rodin. Koncem března bude škola 
pro nové členy, 7: dubna členská schůze a sokolský slib. Usneseno zahajovati schůze 
cvičitelského a vzdělávacího sboru proslovem o slavných lidech, kteří jsou určeni jako 
vzor pro každý měsíc.                                                                                         M. D. 
 

Všem vedoucím dorostenců. 
 
Nácvik společných prostných měl býti skončen podle sletových pokynů do konce února. 
Dle zjištění jsou nacvičena pouze (zpaměti), kdežto vlastnímu provádění ještě mnoho 
chybí na přesnosti i na dodržování rytmu. Věnujte zvýšenou péči nácviku i po těchto 
stránkách! 
V 5. čísle Cvičitele jsou uveřejněny závěrečné připomínky k nácviku prostných. 
Pročtěte tyto bedlivě a přičiňte se, aby byly splněny požadavky ve zmíněných 
pokynech! 
Vylučovací zkoušky budou vykonány v měsíci dubnu. Cvičit prostná na XI. 
všesokolském sletu bude povoleno jen těm dorostencům, kteří při vylučovacích 
zkouškách dosáhnou z každého oddílu nejméně 80 procent dosažitelných bodů. 
Upozorňuji, že bude vyžadováno, aby jednoty vyslaly na slet ucelené skupiny čtveřic, 
tedy vždy úplnou skupinu jedné čtveřice mladých a jedné čtveřice starších dorostenců. 



Kde v jednotě není dostatečný počet dorostenců pro celou skupinu, bude třeba spojiti se 
s některou sousední jednotou tak, aby zásada ucelených skupin mohla býti dodržena. V 
jednotách s větším počtem dorostenců zařiďte to tak, aby část dorostenců ovládala obojí 
cvičení, dorostenci mladší i starší.                                                                    V. Horák, 

 
 

KROJE A ÚBORY. 
Poukazy na vysoké boty: 
1.  Na poukaz »na míru« stačí jedno kulaté razítko MVO a to v pravém rohu na hoře u 
označení »na míru«. Dolejší razítko dá MNV. 
2.  Poukazy r.a sériovou výrobu nemusí míti vůbec razítko MVO, ale v každém případě 
kulaté razítko MNV v levém rohu dole. 
3. Jakákoliv dodatečná změna poukazu na sériovou obuv na poukazy »na míru« není 
možná. 
Poukazy budou vydány bratřím, kteří se v krojové akci o boty přihlásili. Inkoustem neb 
strojem vyplněný poukaz předloží každý jednotlivě místní výdejně (MNV), příslušné 
podle zásobovacího bydliště k orazítkování, podpisu, záznamu do lístku »pro zvláštní 
povolení« a uvedení dala. Na datum vystavení zvláště upozorňujeme, neboť poukazy 
platí jen 3 měsíce a nebudou v žádném případě prodlouženy. 
Nezávazné a přibližné ceny: Baťa Kčs 1000.—, ručně šité od Kčs 1350.— do 1600 Kčs, 
oba druhy z hovězího boxu. 
 
Vycházkové kroje. 
V prosincové schůzi výboru ČOS byly schváleny pokrývky hlavy ke všem 
vycházkovým krojům. 
Ženy mají k vycházkovému kroji tentýž hnědý baret — čapku jako ke kroji 
slavnostnímu. 
Dorostenky mají baret v barvě hnědého-vyložení kroju a žákyně hnědou čapku — 
Černohorku — s červeným dýnkem. 
Muži, dorostenci i žáci budou nosit k vycházkovému kroji místo s lodičky hnědou 
čapku (tvar baret — radiovka) s kulatým látkovým odznakem vpředu nad levým okem. 
Tatáž čapka se nosí k slavnostnímu kro U dorostenců. 
Nárameníky na kajdě vycházkového kroje všech složek a slavnostního kroje dorostenců 
se ruší. Na košilích nárameníky zůstávali. 
Věkovky u žáků jsou umístěny na levém rukávu kajdy a košile, 2 cm pod monogramem. 
U cvičebního úboru žáků zůstávají věkovky na čapce Černohorce. Čapka tvaru vojenské 
lodičky a nárameníky nebyly příslušnými úřady schváleny. 
Dřívější slavnostní kroj dorostenců se ruší. Od 1. května 1948 nesmí se již nosit. 
Snadným přešitím dá se tu přesít na nový. Pamatujte, aby to bylo včas vykonáno! 
Ve sletovém průvodu půjde žactvo ve cvičebním kroji. Bude to ovšem jen žactvo do 3. 
stupně, které cvičí prostná.                                                                  Sg. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       
                                                                 
Majetín. Na oslavu památky presidenta 
Osvoboditele T. G. Masaryka sehrála sokolská 
drobotina v Majetíně 7. března 1948 odpoledne i 
večer pohádkovou divadelní hru »Vodníkova 
píšťalka*, kterou pečlivě nacvičil starý znalec a 
přítel dětí br. Rudolf Kohout s vedoucími žáků a 
žaček. Výkony malých sokolských ochotníků, 
zvláště Horný, Hanáka, Hanákové, Dočkalové a 
Svobodové, sklidily zaslouženě velký úspěch. 
Majetínská veřejnost si jen přeje, aby takových 
milých překvapení připravili sokolští činovníci   

          Propagace XI. Sletu                   co nejvíce.                                                —ne. 
 

Antonín   Horák: 
ALŠOVA VLAST — BÁJE  A  SKUTEČNOST. 

I.   Stráže   na   pomezí. 
V zasněženém pralese vysoko v horách, snad někde na Šumavě, dva rázovití, otužilí 
strážcové hlídají hranici. U závale stezky stojí staroslovanský bůžek, živý démon, 
hrozivě symbolický ve své osamocenosti: až potud je domovina a dobro, dále je vrah a 
zlo. Kolkolem je bélo sněhem, vlající plášť napovídá, že silné duje zimní vichr. Stojící 
strážce má na'hlavě kuklu, plást, na prsou sepjatý sponou, přiléhavé nohavice, těsný 
kabátec a lehké střevíce s řemínky; v levé ruce má luk, pravou si stíní oči, za pasem toul 
s šípy. Sedící prostovlasý starý muž má na, kabátci krátký kožíšek bet rukávů, lemovaná 
sukně je připásána ještě "širším pásem; v levé ruce drží štít a v pravé hůl se sekyrkou, 
jakou budou nosit Psohlavci. A cílíme: stačil by tlumený výkřik pátrajícího druha, aby 
veliký starec povstal ve své staré obří síle, vždyť jeho tvář je modelována citem 
zbožného, osudové věrného konání povinnosti. 
II.  Pověsti  a   osudy. 
V dřevěné světničce pod soškou bronzového bůžka hoří na kovadlinovém krbu volný 
oheň; osvětluje posluchače tak, jako starcovo vyprávění má sílu vnitřního ohně, 
zapalujícího duše. Vlevo u pece je několik nádob starobylého tvaru. Na sedadle se 
zkříženými nohami sedí dlouhovlasý stařec s rysy lidového písmáka a pěvce, oděný v 
sukňovité roucho, po zádech splývá mu slovenskými prvky vyšívaná halena s třepením, 
pravice opírá se pěstí o hůl, prsty levé ruky jsou roztaženy, jako by doprovázely 
posunkem živé vypravování a v krásném dvoj gestu vracejí se k pravici. 
Proti němu sedí mladá žena v suknici a v pootevřeném živůtku, rozpuklém od nátlaku 
zdravých ňader, hlavu má ovinutu bílou plachetkou, na nohou lehkou obuv. Tvář tuhé a 
přísné, rovné a pravdivé krásy, žena sedláků a bojovníků. V levé ruce drží koudel, mezi 
prsty pravé ruky jí probíhá nit. Ale v tuto chvíli uchvátilo ji starcovo vypravování tak, 
že přestala přísti, jen prsty jako by podvědomě dále pracovaly, pravá noha. se vysunula 
vpřed. V živém pohnutí obličeje, rukou i celého jejího vyspělého těla je zrovna 
hmatatelné vzrušení duše, podané hluboce pravdivým a. přirozeným pohybem. — 
Pobožně naslouchá krásný hoch, který v hlubokém zamyšlení zatíná pěsti. Jeho pohled 
na starce — učitele je sama magnetizovaná pozornost: co slyší, bude chtít proměniti v 
čin. 
U otevřených dveří kolmým řezem rázně přeťatého interiéru uvázaný pes hledí do 
mrazivé měsíční noci. Tímto kontrastem zvýší se útulnost světničky a vynoř í se 
vzpomínka na oba strážce v šumavském pralese: snad právě na ně vzpomíná starý 



strážce. Při komposiční dvoj jakosti je ve scéně jednota v seskupení a posunech postav, 
ornamentální motivy ještě zvyšují posvátné ladění celku, vnitřní, souzvuk staročeské 
rodiny s .tuchou osudovosti. Také na této lunetě je přítomna Vlast bohatou náplní 
pomyslů a pocitů, bez mdloby alegorií. 
Hoch má rysy Alšovy tváře z dětství, jak ji nakreslil nešťastný bratr Jan. 
III.   Domažlice. 
Klidný a pomalý rytmus epického vypravování zdvihá se náhle a roste v dramatiku 
Domažlic. Jak léta plynou, hoch vyroste v jinocha. A jedenkrát za jitřní vichřice, po 
noci probdělé v těžké službě pro domovinu, má děsivé vidění staletého zápasu světla a 
tmy, německé dobyvačnosti a české obrany. Tu pochopí etický smysl českých dějin, jak 
jej po tisícileté zkušenosti národní vysloví Otec národa, a rozhodne se, že svůj život 
zasvětí boji s tmou. 
Na vrcholku hory pevně stojí poloobnažený bojovník a hledí vzhůru na hrůzný noční 
rej. Od pasu větrem mu vlaje sukně, levice se položila na jilec meče, pravice s utajenou 
silou a hněvem svírá topor kamenného mlatu, na vlajících kadeřích spočívá kulatá 
přilba. Vedle něho lučištník shlíží do ozářené propasti a drží zděšeného koně, který jako 
poražen hrůzou podklesl zadníma nohama a řičí vzhůru. 
Vysoko ve vzduchu odehrává se hrozné divadlo. Nahý jinoch s ozdobou rohů na čele, 
jakou nosili staří Germáni, proboden kopím upustil trubačský roh a kácí se dozadu; 
podchytává jej kostlivec k ironickému tanečku v umrlčím reji. V drtivém rozmachu 
rozpřáhl se naň mečem starý slovanský bojovník. Dál za ním letí dravý pták a jako by 
prchala do tmy před magickým světlem, zahalena v řásná roucha, letí bez křídel křičící 
divá valkýra s germánskou ozdobou rohů. A nejdále, kde mračna se černají nejhustěji, 
stěží rozeznáváme ještě dvě postavy: opět jakýsi příšerný kostlivec vleče letem do 
temnot ženu, v nevýslovném strádání zrovna strašlivou. 
Je to český Tanec smrti, v jediném obraze, pojatém s mohutným pathosem, náš Holbein 
a Rethel. Výstižné hloubky je docíleno protikladem jediné skutečné postavy vpředu a 
horečných mátoh v pozadí. 
IV.  Léčivá   zřídla. 
Z oblasti nočních běsů došel hrdina k léčivým zřídlům, aby se očistil a v samotě 
připravil pro svůj životní úkol. 
Daleký a křivý tok Ohře se rozlévá do širokého kraje nízkých hor, někdy slovanských, 
jichž si však podle Alšovy víry zase sobe nazpět dobudem. 
Se skalnatého prahorního břehu soustředěně a obřadně sestupuje do vody nahý jinoch; 
levicí tiskne si k prsům splývající svlečené roucho. Na nízkém břehu leží plást a na něm 
meč. Má touž náramenici. široký pás a meč jako za jitřního vidění. Chce se připravit na 
svůj hrdinský úkol obmytím v posvátné vodě, chocholovitě vytryskující zpod kořání. 
Želátovice. Malá, ale agilní jednota I. okrsku, Sokol Želátovice, uspořádala pro výročí 
narozenin presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka v neděli 7. března 1948 v sokolovně 
tělocvičnou besídku. Po krásném a přiléhavém proslovu následovala čísla všech složek 
kromě žen. Ukázky sletových prostných při doprovodu reprodukované hudby z 
gramofon, desek pěkně se uvedly, třebas cvičící zkoušeli pouze jednou. Tyto ukázky 
byly vystřídány různostmi žáků, hrami žaček, hradly dorostenců a mužů a koněm na šíř-
dorostenek. — Želátovští mohou býti s technickým vedením jednoty spokojeni. 
Pokračujte s takovou chutí a pílí pro úspěch blížícího se okrskového, župního a XI. 
všesokolského sletu!                                                                                                —lík. 
 
Rokytnice. 
 24. února rozloučila se naše jednota s br. Leopoldem Matuškou na místním hřbitově. 
Slova br. starosty »Již nikdy nebude moci zářiti světlo z jeho dílny« roztesknila celou 



naši jednotu nad otevřeným hrobem. Zesnulý se tolik těšil, jak si zahraje na scéně v 
našem novém sokolském stánku, který hodláme do sletu dohotoviti. Mezeru v dramatic-
kém odboru jeho odchodem budeme dlouho pociťovati. 
Dramatický odbor sehrál za režie br. O. Čecháka líbivou hru »Vzbouření v ústavu 
šlechtičen, ve které se nám ve svém hereckém umění zdárně uvedly dorostenky, ač 
mnohé z nich vystoupily po prvé.                                                                             F—t. 
 

XI. SLET. 
Soupis fotografů — amatérů a filmařů, kteří budou chtíti fotografovati a filmovati 
o XI. sletě.  
Upozorňujeme všechny sestry a bratry, kteří budou chtít filmovat a fotografovat 
O  XI. sletě v Praze, aby se okamžitě přihlásili u svých jednot. Jednoty pak oznámí 
jejich počet do  10.  dubna župě,  aby jim mohly býti   zaslány žádanky, které po 
vyplnění vrátí opět župní kanceláři do 20. dubna t. r. Zvláštní oběžník vydán nebude! 
Vyřiďte ihned! 
Pro informaci uvádíme, že poplatek za fotografování a filmování o slete byl stanoven 
Kčs 25.— u členů cvičících a Kčs 100.— u členů necvičících a obyčejných návštěvníků 
sletu. 
Stravování. 
Obědy a večeře pro necvičící — viz článek stravovacího odboru ČOS v Sokolském 
věstníku č. 11. 
Stravovatelé jednot, dodržujte stanovené lhůty! Připravte si už nyní jmenné seznamy 
cvičících jakož i těch necvičících, kteří budou bydlet ve společných ubikacích! 
Spočítejte spotřebu vlastní jednoty z odevzdaných potravinových lístků i zbytek v 
dobrovolných darech! Dostavte se všichni a přesně na pracovní schůzku, na niž vás 
pozvou starostové okrsku do sídel okrsku!                                                                J. B. 
XI. slet všesokolský bude vpravdě zatěžkávací zkouškou Sokolstva, jak o tom píše v 11 
čísle Sokolského věstníku bratr Rudolf Bárta. Touto zkouškou projdeme jen tehdy 
šťastně, když každý z nás bude dokonale ukázněný. Z jednotlivců se skládá celek, který 
společně ponese tíhu odpovědnosti. Osobní odpovědnost za každý krok, za každý čin, 
za všechno jednání jest podkladem dobrovolné kázně, tohoto pilíře sokolského 
bratrstva! Odpovědnosti nás učil br. president Osvoboditel, odpovědnost považoval za 
nejdůležitější složku našeho národního charakteru! Zdá se mi, jakoby 
1  dnes, v době velkých revolučních přeměn v našem státě, stál nad námi se vztyčeným 
ukazováčkem a opakoval svá známá slova: 
»Sociální reformy vyžadují pracovitosti všech, všude, ve všem! Pracovitost předpokládá 
odpovědnost všech, všude, ve všemU 
A já bych ráda doplnila: XI. slet vyžaduje pracovitosti a odpovědnosti všech, všude, ve 
všem! V každé jednotě veďme každého jednotlivce i všechny dohromady k uvědomělé, 
dobrovolné, ale nesmlouvavé sokolské kázni, navykejme je odpovědnosti pro zdar XI. 
sletu všesokolského!                                                                                           J. B. 
Jen člověk zcela čistý může vykonat něco velkého. Tuto očistu šel vykonat do samoty, 
daleko od lidí, aby se připravil a sloužil jim lépe. Taková samota není slabošský útek ze 
světla, takovou duševní očistou v šamote procházeli velcí náboženští myslitelé. 
V. Rudohoří. 
Hledal jinoch mistra kováře, který umí ukovat pravý hrdinský meč. Nalezl jej tam. kde 
jedině musí být kovářové hrdinských mečů: vysoko a v samotě. Nad vrcholky smrků a 
jedlí někde vysoko ti horách je zbudována tato kyklopská kovárna hrubých balvanů v 
otevřené jeskyni, kde se všecky horské větry honí, V koutě jsou i zbraně míru, kolo a 
rádlo. 



Obrovitý kovář — Hefaistos — svalovitou levicí drží v kleštích rozžhavené železo, do 
něhož bije perlíkem. Soustředěný klid ve vrásčité kovářově tváři mluví o jeho víře v 
mládež: vše je tu obrovské, tedy i vůle toho jinocha musí být obrovská. Klidně kuje 
mistr bohatýrský meč, neboť ví, ze nepravý hrdina nebyl by jej hledal v horské samotě; 
byl  by se spokojil mečem jakýmkoli, z ruky číkoli. Mladý učedník, který duje do bílé 
výhně, užasle sleduje práci. Oba mlčí, snad, v duchu hrozí, aby bůh ohně proměnil rudu 
ve zbraň spravedlivého vítězství. 
Levým loktem opřen o balvan, pravici v bok a skloněn hledí jinoch zamyšleně na sršící 
železo budoucího meče. V nohy má bitevní štít s trčícím klem. Chvílemi jej zachvátí 
nepokoj a pocit odpovědnosti, stačí-li jeho síla na tento meč. Poručil se do ochrany 
vyšších mocností světla a znamení té ochrany zavěsil si okolo hrdla. Neposkvrní svého 
meče, užije ho jen na mravně oprávněnou obranu ohrozené svobody. 
VI. Severní  průsmyky. 
Brzy bylo třeba jeho pomoci, neboť Němci vpadli severními průsmyky do 
Čech. V prudkém rozběhu přiletěl náš hrdina, jehož daleko vlající roucho je přepásáno 
širokým zdobným pásem. Pod krkem má zavěšeno znamení ochrany, na paži 
náramenici, v levici štít s klem, vztýčenou pravicí metá kopí, zlomené v blesk. Jeho tvář 
je mužnější, výraz přísný, plný nepoddajné odhodlanosti. S boků útočí s ním dva mladí 
spolubojovníci; v právo přibíhá jinoch s kopím, vlevo svalnatý junák s krásnou hlavou, 
jako by vyrytou do bronzové medaile; se štítem na levé paži letí jako bouře, zatím co se 
rozpřáhl mlatem v pravici; prudkým rozmachem obou paží a silného těla je suknice 
krásně zvlněna a vlas rozevlát. Všichni útočí celým náporem své junácké síly, ale na 
jejich pažích není kamenných nádorů místo svalů, v jakých si libují velikánští němečtí 
sochaři, nýbrž zdravé svalstvo tuhého plemene sedláků a kovářů. 
Nepřátelé jsou poraženi. Jsou to Němci, neboť na přilbici toho, jenž dopadl na kulatý 
štít, jsou volské rohy. Takovou ozdobu měl i duchový bojovník z jitřního vidění i ona 
zběsilá valkýra. Jiný bojovník svalil se tváří k zemi a pod ním sevřen vyhledá ohyzdnou 
jidášskou tváří třetí, který ukázal svým krajanům tajné stezky. Chytrácky ho nastrojili. 
Na pasech nesou znamení kříže, ale nešlo jim o křesťanství, nýbrž o násilné šíření své 
moci. Sraženi jsou lstiví hlasatelé kříže hrdinou, který nemusel pro malý boj ani tasit 
svého hrdinského meče. Jen vetřelci spatří kopí podobné blesku, už se kácejí k zemi. 
Zrovna tak budou se za několik století kácet strachy u Ústí a Domažlic už z pouhé české 
písně husitské, také lakového blesku. 
Oslněni zbraní čistého bojovníka padají nepřátelé a nábožný Jidáš prosí vztaženou paží 
o milost, ale současně za-tatou pěstí hrozí, že to není poslední boj. Jen ruku prosebné 
vztáhl, mladý bojovník láme v prstech kopí, neboť nechce vraždit poražené. 
S velikým uměním zkratky je tu pouhými šesti postavami předveden boj celých vojsk. 
V omezení pozná se mistr, vzpomeňme tu, jaké spousty staviva potřebovali Brožík nebo 
Mucha, aby zpřítomnili kus historie. 
VII. Jizera. 
Po strmé gradaci děje opět vlna odlivu za večera, kdy na obloze svítí ubývající měsíc. V 
zatočme řeky Jizery stojí ve vodě pod starou vrbou tři krásné rusalky. Kráska s 
dlouhými světlými vlasy, rozhrnutými ve dvou proudech vpředu, s čelenkou na hlavě, 
dívá se na zářivý drahokam zpod levé dlaně rusalky druhé. Ta je oděna v řasnatou sukni 
a přes prsa je přepásána širokým pásem, zdobeným kameny. Mezi oběma, oděna v řízu 
splývající do vody v pěkných záhybech, třetí rusalka si levou paží pozdvihuje nad 
hlavou šňůru z navlečených kamenů. 
Opodál po břehu kráčí bojovník ze severních průsmyků, se štítem nazad, pravici v bok, 
a ohlíží se po třech rozkošných zjevech ve vodě. Jsme na Turnovsku, neboť vzadu na 
obzoru trčí dvojitá čedičová skála, na níž po staletích bude zbudován hrad Trosky. 



Hrdina tuší, že se blíží osudná hodina těžkého zápasu s německou bohyní války. Tu 
náhle zazní něco nebezpečného do jeho slavnostních, samotářských dum. Je to motiv o 
Tomanovi a lesní panně: i jemu jest bojovati s těžkým pokušením, když nenadále do 
večerního ticha zaznívá sladký ženský smích. Je to kritická chvíle Herakla na rozcestí, 
vždyť je mlád a touží po štěstí. Dá se zlákat, aby sešel se své dráhy do rusálčí tůně? 
Ve svrchovaný čas rozpomene se na svou povinnost k vlasti a. odvrátí se od svůdných 
rusalek, které tolik slibují. Splní odkaz předků stůj co stůj. Člověk se musí v životě 
mnohého a mnohého odříkali, aby dokončil svůj život. 
Vnitřní nepokoj a zápas hrdinův kontrastně se odráží od jizerské idyly, od níž se děj 
prudce vzepne ke krizi.dramatu                                     
                                                                                      (Pokračování v květnové čísle.) 
 

Josef  Dostál: 
OSMIČKA V LETOPOČTECH NAŠICH DĚJIN. 

 
]e zajímavé: Když je na konci některého letopočtu našich dějin osmička, vidy je to rok 
velmi významný pro celý národ. Osmička, abychom byli trochu pověrčiví, přináší nám 
skoro vždy štěstí. Někdy však s jejím objevením v letopočtu je spojeno neštěstí. 
Roku 1278 zahynul na Moravském poli »železný a zlatý« český král Přemysl U. Otakar. 
Po jeho smrti si zařádili v našich zemích »vlídní sousedé« — Braniboři. Důkladně naši 
vlast pocuchali, se lid náš se dlouho nemohl vzpamatovati z jejich řádění. 
R. 1348 položil Karel W., Otec vlasti, základy vysokého učení v Praze. Netušil tehdy, 
když kladl zakládací listinu na oltář sv. Václava v chrámu sv. Víta, že jím založená 
universita bude později trnem v oku Němcům. Nám stala se universita blahodárným a 
zdrojem vláhu dávajícím věrným obyvatelům království českého«. Pražská universita 
dala a dává našemu národu pilíře naší vzdělanosti. V jejích síních přednášel i dr. 
Miroslav Tyrš, který zde, za universitní katedrou, položil základy Sokolstva. 
R. 1378 umírá Karel IV.. Otec vlasti, když svůj milovaný národ zabezpečil před zlými 
sousedy. 
R. 1618 je počátkem třicetileté války, která začala v Praze známou defenestrací. Čeští 
stavové, nespokojení s císařským, rozhodnutím o otázkách kostelu, vyhazují místodržící 
z oken, jimž připisují příčinu svého neúspěchu. Válka třicetiletá skoro úplně zničila naše 
země. Přivedla k nám bojovat skoro všechny národy Evropy. Skončila se r. 1648 mírem 
Vestfálským. 
Rok 1848 je rokem revolučním. Přinesl revoluci hospodářskou, sociální i kulturní. Je 
koncem feudalismu a počátkem konstituce. Už tehdy se připravoval neméně slavný rok. 
1918, kdy jsme po první světové válce dosáhli svobody. Za dvacet let poté se koná už 
pod mraky blížící se 2. světové války X. všesokolský slet v Praze roku 1938. Bohužel 
radost od strahovských hradeb byla zkalena nešťastnými udá--los tmi mnichovskými. 
Ale i to jsme šťastně přežili a přečkali, a proto se pilně připravujeme na oslavy v 
Kroměříži a na XI. všesokolský slet v Praze roku 1948. 
========================================================= 
Novinky z Horní Moštěnice.  
»S chutí do práce«, řekli si svorně a bratrsky všichni členové naší jednoty a začali ve 
sletovém roce opravdu s chutí. Bylo zakoupeno rozhlasové zařízení, které velmi dobře 
slouží nácviku sletových prostných všech složek. Též nedělní sokolské vysílání je 
oblíbeno a plní svůj propagační úkol. Rozhlasu je též používáno při loutkovém divadle, 
kdy řeč s jeviště je přenášena do sálu 2 silnými reproduktory. Tato novinka se líbí právě 
našim nejmenším. — Loutkové divadlo bylo zakoupeno značným nákladem. Byly 
sehrány 4 pohádky s pronikavým úspěchem. Divadélko je vedeno dorosteneckou 



samosprávou, v jejímž čele jsou ses. Jarmila Kostková a br. Antonín Petřík. Prozatím to 
děláte dobře. Jen vydržet a nepovolit! — Na měsíc květen připravujeme rozvinutí 
nového sokolského praporu, který byl zakoupen v Jedličkově ústavu v Praze. 
Do nové a pilné práce hodně zdaru!                                            A. K., tiskový referent. 
 
Valná hromada župy se konala v neděli dne 14. března v Přerově  
za účasti 209 zástupců z 53 jednot. Nebyly zastoupeny jednoty: Dobrčice, Jezernice, 
Majetín, Mankovice, Oplocany, Spálov, Střítež, Suchonice; pobočka Pavlovice.  
Československou obec sokolskou zastupovala sestra Františka Lasovská z Prahy. 
Jednání valné hromady řídil br. župní starosta Rudolf Lukaštík. 
Valná hromada byla zahájena vzpomínkou na zemřelého ministra zahraničí br. Dr h. c. 
Jana Masaryka. Zprávy činovníků, které byly vydány tiskem a všem jednotám zaslány, 
byly po dodatcích schváleny. Župní příspěvky zůstávají pro rok 1948 nezměněny. Pak 
se ujala slova sestra F. Lasovská, která zhodnotila práci naší župy a zmínila se také o 
všech novinkách v COS. Zdůraznila nutnost prohloubení práce v přípravě pro XI. slet. 
Jednotliví činovníci pak informovali přítomné zástupce jednot o sletových přípravách a 
zodpověděli všechny dotazy. Můžeme býti celkem spokojeni, ale zbývající měsíce musí 
býti vyplněny prací ještě usilovnější. Na návrh obou náčelnictev usneseno, aby se župní 
slet dorostu a členstva konal 13. června v Hranicích. Žactvo zacvičí sletová prostná III. 
stupně u příležitosti veřejného vystoupení jednoty 6. června v Přerově. V dalším jednání 
schváleny řády závodu o putovní ceny br. Karla Beni a Antonína Michálka a řád o 
účasti na zisku ze župních podniků. Rády budou vydány tiskem a zaslány všem 
jednotám. Pak hovořeno o žup-ním tisku a usneseno, aby »Sokolský hlas« byl zasílán 
všem jednotám v množství nejméně pro jednu třetinu členstva. Cena zůstává 
nezměněna. 
Ve volných návrzích bylo jednomyslně usneseno zaslali pozdravný připiš bratru 
presidentu republiky Dr Edvardu Benešovi a projev soustrasti paní Dr Alici 
Masarykové.                                                                                                             —ar. 
 
Bratře presidente! 
Ve dnech nejhlubšího bolu a smutku nad nenadálým odchodem milovaného bratra 

 
J a n a   M a s a r y k a 

 
sešlo se Sokolstvo župy Středomoravské-Kratochvilovy v Přerově dne 14. března na své 
výroční valné hromadě. 
Prosí Tě, abys přijal výraz jeho věrnosti a hluboké oddanosti spolu s ujištěním, že 
nadále půjde cestou Tyršovou, Masarykovou a za Tvým zářivým příkladem . 
V hluboké úctě a bratrské oddanosti 

za předsednictvo 
   Vladimír Chmelař                                                                          Rudolf Lukaštík. 
          jednatel.                                                                                            starosta. 
 
=========================================================== 
 
 
 
 
 
 



Paní Dr Alice Masarykova                                                                         Praha. 
 
Sokolstvo župy Středomoravské-Kratochvilovy, shromážděné na své výroční valné 
hromadě v Přerově dne 14. března 1948, vzdalo v hlubokém pohnutí a bezměrném bolu 
poslední hold nejdražšímu svému bratru 
 

J a n u   M a s a r y k o v i. 
 
V těžkém smutku, skloněni před jeho světlou a nehynoucí památkou, prosí Vás, abyste 
přijala jeho hlubokou účast nad osudovou ranou, jíž byl náš národ postižen, a výraz 
nejhlubší soustrasti, vyvěrající z krvácejících srdcí bratří, sester, dorostu i těch 
nejmladších - žactva. 
Vědomí, koho jsme nenadále a předčasně ztratili a kdo nám zůstává nenahraditelným, 
zavazuje a utužuje nás ještě k větší práci pro národ a vlast. 
Syn Velkého otce nás opustil, jeho duch však bude a zůstane stále s milovaným 
národem. Tichý lánský hřbitůvek je nám dražším a svatějším, nežli býval. 
 

Za předsednictvo: 
       Vladimír  Chmelař                                                              Rudolf   Lukaštík  
                  Jednatel                                                                            starosta. 
 
   =========================================================== 

    SOKOLSKÝ HLAS 
                                     do každé sokolské rodiny! 
  ============================================================= 
 

Josef Dostál: 
TYRŠ PŘEDSTIHL SVOU DOBU. 

 
»Tempora mutantur et nos mutamur in illis«, praví latiníci. (Časy se mění a my se 
měníme v nich.) Věru hodně se vše změnilo od těch dob, kdy profesor estetiky dr. 
Miroslav Tyrš kladl základy dnes mohutné organizaci sokolské. Bylo to v dobách, kdy 
Rieger, Palacký a Sladkovský opovážili se dožadovati pro svůj národ svobody a tako-
vých práv, jaká měli Němci a Maďaři. Dnes užíváme již plnými doušky dobrodiní 
nezávislosti. Sokolstvo však je stále živo Tyršovými myšlenkami, které jsou časové i 
dnes. 
Humanismus i renesance se vracely ke kultuře starého Řecka. Obě hnutí se snažila 
stvořiti nového člověka, který by vyžíval svůj život tak, jak žili svobodní mužové ve 
slunné Helladě. V Německu vedle novorenesance vzniká hnuti novohumanistické, jehož 
vyznavačem byla jen vrstva filosofů, umělců a spisovatelů, lidu se vzdalující ve své 
povýšenosti. Tyrš však vycházel naproti tomu od prostého lidu, jemuž chtěl ideál 
antického člověka především přiblížit. Proto jeho hnutí sokolské je hnutím lidovým. 
Ohrožující mravní sílu antiky rozsévá mezi prostý lid a sice prostřednictvím tělesné 
výchovy. Tyršovo hnutí se snaží vytvořiti nové hodnoty v životě národa, neboť chce 
vypěstovati u nás člověka tělesně zdatného i duševně dokonalého. A tak to, co chtěli 
naši buditelé, je vlastně dokončováno Tyršovými snahami. 
Tyrš však nepřijímal slepě z antiky vše. Dovedl svou šťastnou rukou vybrati jen to, co 
hovělo povaze českého člověka a co mu mohlo sloužiti k potřebě. Tak vytvořil své dílo, 



které je nesmrtelné, neboť má ve vínku demokracii, jež není pouhým heslem, nýbrž 
věčně živým tmelem lidské společnosti. A právě proto, že vepsal Tyrš Sokolstvu do 
vínku demokracii, předstihl svou dobu. l v době přítomné najdeme u Tyrše na všechny 
zavržené otázky spolehlivou odpověď, neboť svými názory předstihl svou dobu a 
zůstane svými zásadami věčně živý. 
 
Pokyny pro župní plavecké závody a ČOS. 
Župni závody žen a dorostenek se konají v sobotu dne 5. června 1948 v Přerově. K 
závodu ČOS budou pak připuštěny jen ty sestry, které dosáhnou stanoveného limitu a 
dorostenky s dobrými výsledky. 
Rozsah závodu ČOS: 
1.   Sletové závody žen v plování a ve skocích  do vody  se konají  3.  července v Praze 
na Barrandově. Závodí se: 
100 m prsa 1:57 m limit; 100 m znak 1:50 m limit; 100 m crawl 1:47 m limit; 200 m 
prsa 3:50 m limit; 3X100 m polohová; 4X100 m prsa; 4X100 m crawl. 
Skoky: nižší oddíl, 3 skoky povinné z l m; 1. střemhlav napřed schylmo z rozběhu; 2. 
střemhlav nazad prohnutě; 3. střemhlav zpětný skrčmo a 3 škody volné, každý z jiné 
skupiny z libovolné výše. 
Vyšší oddíl: 4 skoky povinné ze 3 m: 1. střemhlav napřed z rozběhu schylmo;  
2, střemhlav nazad prohnutě; 3. střemhlav zvratný z rozběhu prohnutě; 4. střemhlav 
zpětný skrčmo a 4 skoky volné ze 3 m, každý z jiné skupiny. 
Sletové závody dorostenek v plování a ve skocích do vody se konají 25. června v Praze 
na Barrandově. Závodí se: 
50 m prsa; 100 m prsa; 50 m znak; 50 m crawl; 3X50 m polohová; 4X50 m prsa. 
Skoky: 2 skoky povinné z l m; 1. střemhlav napřed z rozběhu prohnutě, 2. překot nazad 
skrčmo a 2 skoky volné z libovolné výše s největší přípustnou nesnadnost 1.5. 
2.  Všechny závodnice, ženy i dorostenky musejí být k závodům ČOS registrovány. 
Zeny musejí býti registrovány i k závodům župním. Proto pozor, proveďte registraci 
včas! Dorostenky mohou závodit pouze od 16 lei. I na závodech župních neb závo-
dech jednot nesmí dorostenky mladší 16 let závodit. Žákyně už vůbec nesmíte k zá-
vodům připustit. Registrační průkazky objednejte v ČOS! 
Letos po prvé je zavedeno bodování jednot. 
1. místo 13 bodů; II. místo 8 bodů; III. místo 5 bodů; IV. místo 3 body; V. místo 2 
body; VI. místo l bod 
Štafety se bodují dvojnásobně. Proto připravujte k závodům- hodně sester a dorostenek! 
Pro závody jsou předepsány tmavomodré plavky vcelku, bílé čepice. V kruhu na prsou 
sokolský monogram. Nevíme, obstará-li nám prodejna ČOS tyto plavky včas, * a proto 
se snažte samy plavky si opatřiti. 
3.  19. a 25. září se koná plavecká cvičitelská škola ČOS v Praže. Vyhledej si včas 
schopnou sestru, která by vedla v župě další výcvik! 
26.  září se koná cvičitelská plavecká zkouška ČOS v Praze. 
O sletě bude otevřena sletová výstava. Máte-li v župě pěkná koupaliště, zašli nám jejich 
obrázky! Současně zašli obrázky z prostředí koupališť, ovšem jen pěkné! Vše pro 
výstavu potřebujeme, ale ihned! 
Potřebujete-li literaturu o plování, můžeme vám doporučiti tyto knihy: ftád cvičebních 
oddílů 3 Kčs — Závodní řády 15 Kčs, -~ Rád pro zkoušky 10 Kčs. — Jak pořádati 
plavecké závody 10 Kčs. — Grafnetr: Plování začátečníků 25 Kčs. — Záboj: plování 
začátečníků 50 Kčs. — Záchrana tonoucích  10 Kčs. -- Krajíček: Prsa -krowl 20 Kčs. — 
Skoky do vody 10 Kčs. 
       



     
                                                
 

NAŠIM ŽENÁM. 
 
Heslo našeho sokolského odznaku »Na stráží, 
které desítky let volalo muže k obraně vlasti, 
vyzývá nyní nás ženy k ochrano národa. Sokolská 
výchova ke statečnosti a obětavosti pomohla 
vytvořil legie, zahraniční vojsko, partyzány, 
mučedníky, pomohla osvobodit vlast od odvěkého 
nepřítele. Sokolská kázeň a výchova k mravnosti 
musí pomoci nám ženám porazit nepřítele daleko 
zákeřnějšího, protože neviditelného, který ve for-
mě požitku skrývá v sobě tolik zla a utrpení. 
 
Nejvíce u nás zaráží skutečnost, že se pije a často 
bez míry v našich rodinách. Když se začalo 
veřejné opilství pranýřovat, pořádají se domácí 
pitky. Kde jsou naše ženy, které dosud byly 
strážkyněmi tělesného i mravního zdraví svých 
blízkých? Musíme si uvědomit, že kdybychom se i 
my oddaly pití a kouření jako muži, utonul by 
naroď v moři nemocí a zločinnosti. Zeny nesmějí                 

   poklesnout, nesmějí se dáti strhnouti vírem! A sokolské ženy musí jíti příkladem 
přede všemi. Proto dejme se do boje proti alkoholismu a kouření! Každá na svém místě, 
ať v domácnosti, v povolání, v politickém životě, ve spolcích nebo sportech, všude 
chraňme zdraví národa! Hledejme poučení o příčinách a důsledcích alkoholismu a 
kouření, žijme samy podle poznaných zásad abstinentních a pracujme pro jejich 
uskutečnění ve svém nejbližším okolí! Uvědomělá sokolská žena vykoření především 
ve své domácnosti zlozvyk oslavovat každou rodinnou událost pitím alkoholu, nebude 
vyrábět různá vína a likéry a podávat je svým přátelům, nebude doplňovat denní stravu 
alkoholem v jakékoliv formě, poněvadž alkohol neživí, ale ničí lidský organismus. 
Povede své děti k naprosté abstinenci od alkoholu i kouření. Zavede v rodině pití 
ovocných šťáv a mléka a peníze vydávané za alkohol a kouření vydá raději za ovoce, 
Přísloví praví: »Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem.« To je největším 
důkazem, jak mnoho záleží na ženách. Buďme si toho vědomy, že žena je pilířem 
rodiny. Jaká je rodina, takový je národ. A my, sokolské ženy, přece chceme, aby náš 
národ byl silný a zdravý tělesně, vyspělý duševně a žil věčně. A k tomu cíli nás 
bezpečně vede výchova k abstinenci.                                                                        M. D. 
 

HLÍDKA ŽACTVA. 
Duben 1948. 
Bratři vedoucí žáků a všichni ostatní, kdož vychováváte naše Sokolíky, věnuje jim 
největší péči! Sledujte neustále »Cvičitele« a »Sokolský hlas«, kde jsou pokyny, upravte 
podle nich vedení žáků ve vašich jednotách ke zdaru XI. vše-sokolského sletu v Praze. 
Stále a znovu vracejte se ke všem dříve již uveřejněným zprávám, abyste si opět připo-
mněli závazné povinnosti k úspěšnému vystoupení naší mládeže před celým národem a 
cizími hosty. 



Valný sjezd vedoucích žáků naší župy, který měl býti 21. března 1948, bude 4. dubna v 
sokolovně v Přerově s ohlášeným již programem. Tento valný sjezd vedoucích žáků je 
povinný pro všechny jednoty. Vedoucí žáků přecvičí vzorně sletová prostná pro vyšší 
stupeň žáků před zástupcem ČOS a župním náčelníkem. 
Bratři, buďte dobře připraveni! Každá jednota dostane zdarma pro žáky, kteří pojedou 
cvičit na XI. slet do Prahy, »Sletové pokyny pro žáky«. Vedoucí žáků si pozorně 
pročtou pokyny a v besídkách objasní vše žákům i rodičům, které pozvou. Rodiče jsou 
povinni přečísti si »Sletové pokyny pro žáky« a jimi se řídit. 
Bratři vedoucí žáků, rychle a dobře nacvičujte prostná! Vyzkoušejte žáky, vytkněte jim 
chyby, zjednejte nápravu tak, aby všichni žáci, kteří chtějí na XI. slet do Prahy, cvičili 
správně a dobře, nejméně na 70% bodů ze 100 bodů dosažitelných! Poctivě a vytrvale 
nacvičujte žáky prostná a nikoho z nich pak jistě nevyloučíte ze zájezdu do Prahy! 
Spoléhám na vaši sokolskou čest. Připravujte žáky na zkoušky vyspělosti a na obecný 
závod v župě a tím také na závod I. družstva na XI. sletu v Praze! Podrobnosti k 
obecnému závodu budou oznámeny. 
Závodu se mohou zúčastniti jenom žáci narození v letech 1935, 1936 a 1937, kteří 
a)  vykonali do 30. dubna 1948 zkoušky vyspělosti vyššího stupně, 
b)   v sokolském žactvu pravidelně cvičí alespoň od 1. října 1947, 
c)  byli lékařem uznáni k závodu způsobilými. 
Přihlášky k závodům: 
Náčelníci jednot přihlásí družstvo své jednoty do župního závodu písemnou přihláškou 
nejpozději do 30. dubna 1948. Vítězné družstvo ze župních závodů přihlásí do sletového 
závodu náčelnictvu mužů ČOS nejpozději do 5. června 1948. Cti znovu únorový 
»Sokolský hlas«! 17. dubna 1948 bude v ČOS výcvik vedoucího PPP ve zvláštním 
vystoupení žáků — v táboření — na XI. sletu. Žáci budou cvičit v režných kalhotách a v 
zelené košili nebo bez košile. Vedoucí žákovský odbor ČOS ještě oznámí podrobnosti. 
Přihlášky o úbor a stany posílejte přímo do prodejný ČOS a to ihned! 
Do Prahy počítejte s jedním vedoucím žáků na 10 žáků! Přihlášky žáků na slet musí býti 
včas a přesné početně. Vedoucí žáků se zúčastní průvodu o XI. sletu v Praze ve 
slavnostním kroji nebo ve vycházkovém sokolském úboru. 
Žáci dostanou průkazky pro XI. slet orazítkované župou. (Opis průkazek dají si žáci do 
notesu pro případ ztráty průkazky.) 
Žáci budou míti domovenky, věkové označení, vyšší stupeň podle předpisu, odznaky na 
levém rukávě. Úbor ať je v pořádku! 
Pozor!   Vyšší   stupeň   cvičících   žáků v Praze musí míti označení vyššího stupně! 
Jinak bude ze cvičení v Praze vyloučen! 
Doprava žáků  do  Prahy na XI.  slet bude   zvláštním   vlakem   z   Přerova   se 70°/oní 
slevou na legitimaci barvy zelené. Výstavní legitimace opravňují na dráze k 50°/oní 
slevě. 
Na společné výlety platí 66%oní sleva bez legitimace, ale na zvláštním tiskopisu, které 
nutno na dráze vyříditi 24 hodin před jízdou. Zavazadla do Prahy pokud možno co 
nejmenší. Nejlépe batohy! Legitimace žáků bude míti vedoucí žáků za jízdy vlakem u 
sebe! 
Stravování: Žáci si nesmějí bráti jídlo, které podléhá zkáze! 
18. června začíná stravování. Snídaně a večeře budou v ubikacích, obědy na sletišti. Vše 
bude na poukázky, které dostanou žáci v jednotě, kde odevzdali stravovací lístky na  
5 dní. 
Každý žák si vezme s sebou plechový hrníček (třetinu litru) na kávu, lžíci a utěrku! 
Potravinové lístky musejí býti zavčas odevzdány — jinak jednota nedostane poukázky 
na stravování. I vedoucí žáků, pokud neodevzdali lístky na 5 hlavních sletových dní, 



musejí odevzdati potravinové lístky na 5 dní. Kdo se bude stravovati o XI. slete v Praze 
na sletišti (o slete žákovském nebo dorosteneckém a pak jako cvičící člen o hlavních 
dnech), musí odevzdati potravinové lístky nejméně na 5 dní, ale zaplatí na stravné za 
tolik dní, kolik se bude stravovati (denně asi 25 Kčs). 
Zupa má svého župního stravovatele, ubytovatele a průvodčího vlaku. 
Ubytování je společné, vedoucích žáků i žáků, v ubikacích. Návštěvy příbuzných v 
ubikacích jsou nepřípustné! 
V ubikacích bude pomocná služba (praní prádla, zašívání, spravování bot atd.). 
Prohlídka Prahy bude řízena průvodcem. Nutno počítati s přeplněním elektrik v 
pracovní dny, kdy se dělníci vracejí ze závodů domů. Pozor! Divadla: výkonný výbor 
XI. sletu zjedná, aby se dopoledne i odpoledne hrálo divadlo za uznávací poplatek l 
Kčs. Je nutno včas oznámiti počet žáků do divadla a také dobu. 
Zkoušky žáků na sletišti jsou podle programu. Viz pokyny pro žáky! K panu presidentu 
a k vládě bude vyslána deputace žáků (jeden žák a jedna žákyně z každé župy). Další 
deputace půjdou do Lán ke hrobu presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka a ke hrobu 
Tyrše a Fügnera v Praze. 
Po svém cvičení o slete budou žáci vedoucími uvedeni na členskou tribunu, aby uviděli 
cvičení ostatního žactva. Průvod žactva Prahou bude v neděli 20. června 1948 
dopoledne. Vyjde o 7.30 hod. V čele župy za vlajkou půjde župní vedoucí žáků, pak 
žáci v četách se svými četaři a vedoucími žáků. Přebyteční vedoucí žáků půjdou v četě 
za poslední četou žáků. Župní vlajka putovní půjde v čele průvodu! 
Pro všechny žáky Sokola jsou povinné tyto sletové písně: 

 
1.  Hoj, pustili sokola. 

               2.  Když jsem já ty koně pásal. 
          3.  Tancuj, tancuj, vykrůcaj. 

 
Písně jsou v příručce »Sletové pokyny, které dostanete do jednot pro každého žáka, 
který pojede cvičit do Prahy o XI. sletu. 
Žáci pojedou na slet v občanském obleku a cvičební úbor si pěkně složí do batohu. 
Skládat úbory se naučí v besídkách. Vedoucí žáků, nezapomeňte! 
Vedoucí žáků svolávají schůzky s rodiči a upozorní na »Sletové pokyny pro žáky. 
Sledujte ještě pokyny v rozhlase, čtěte »Cvičitele« a »Sokolský hlas«. Výstava o XI. 
sletu v Praze. Sepište v jednotách vše, co by přicházelo v úvahu pro sletovou výstavu, a 
seznam pošlete do ČOS! 
Bratři vedoucí žáků, buďte na svých místech jako opravdoví Sokolové, vychovatelé naší 
mládeže, obětaví, aby se XI. slet a druhý slet žactva v Praze dobře vydařil. Je třeba, 
abyste nadále a neustále zdůrazňovali Sokolíkům jen ty nejlepší ctnosti duševní i tělesné 
pro zajištění lepší budoucnosti naší drahé republiky ! 
                                                                              Ing O. Furman, župní vedoucí žáků. 
 
Prosenice.  
Dne 25. února t. r. pořádána byla pro starší žactvo a dorost ideová škola, jejímž účelem 
bylo připravit žactvo pro závody zdatnosti a dorost pro rozřaďovací zkoušky sletových 
prostných. Školu navštívilo téměř všechno žactvo a dorost. Po skončení školy byly 
přítomnému žactvu a dorostu rozdány rozmnožené hlavní body proslovených přednášek 
pro domácí učení. 
Výročí 98. narozenin presidenta Masaryka bylo vzpomenuto 6. března t. r. oslavným 
večerem, který uspořádala samospráva dorostenek jako svůj první veřejný podnik. 
Rozmanitost, vkusnost a pěkná úroveň pořadu byla jistě pro velmi značný počet 



návštěvníků zdařilou ukázkou kolektivní práce. Po Smetanově »Slavnostní předehře«, 
kterou zahrál hudební kroužek, přiblížil br. vzdělavatel posluchačstvu v krásném 
proslovu lidsky proteplenou intimitu osobnosti T. G. M. Několik úryvků z Krejčího 
knihy: T. G. M. a Sokol vyzdvihlo opět vztah Masarykův k sokolskému hnutí. V 
pestrém sledu střídaly se pak jednotlivé i sborové recitace básní Nezvala, Spilky, 
Nechvátala se zpěvem národních písní, které si T. G. M. oblíbil. Národní tance Burgero-
ve — Seeháka, ve slováckých krojích pěkně zatančené, připomenuly opět rodový původ 
Osvoboditelův. Úzkým filmem byl pak promítnut ve zkratce život T. G. M. od počátku 
první světové války až po jeho poslední léto. Na závěrečné scény filmu navázal pak 
hudební kroužek Griegovou »Smert Ássi«, jejíž tklivé tóny jsme tak často slyšely z 
rozhlasu ve smutných zářijových dnech roku 1937. Státní hymna ukončila pořad 
zdařilého oslavného večera, jehož vnější úspěch bude jistě pro samosprávu dorostenek 
pobídkou k další podobné činnosti. 
Samospráva žákyň uložila si za úkol získati do sletu výnosem pořádaných podniků 5000 
Kčs, aby každá z přihlášených žákyň mohla jeti na slet zadarmo. Dosavadními podniky 
(veřejnou cvičební hodinou, divadelním představením Červená karkulka a vánočním 
bazarem) získaly žákyně dosud 2600 Kčs. Při čilosti jejich samosprávy dá se očekávati, 
že svého cíle dosáhnou. 
V jednotě bylo pro všechny složky objednáno 39 krojů slavnostních a 49 úborů 
cvičebních kromě četných doplňků, krojových součástí a p. 
V jednotě krmí se 3 sletová prasátka.                                                           — om — 
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 SOKOLSKÁ  ŽUPA  STŘEDOMORAVSKÁ KRATOCHVÍLOVA V PŘEROVĚ 
                                                                                                    Čís. 5.    KVĚTEN 1948 
 

Rudolf Lukaštík: 
K 28. KVĚTNU. 

President Budovatel se dožívá 64 let. 
 
Ze všech květů probuzeného jara chtěli bychom ty nejkrásnější snésti a spojivše je v 
překrásný celek chtěli bychom je složiti s neskonalou láskou a vděkem 28. května 
svému milovanému presidentu, bratru Dr Edvardu Benešovi, v den jeho 64. narozenin a 
ubezpečiti ho svou věrností a sokolskou oddaností. 
Všechny sokolské jednoty, všichni příslušníci našeho bratrstva a Čechoslováci doma i 
za hranicemi zasvětí toho dne nejkrásnější vzpomínky neohroženému bojovníku za 
svobodu našeho národa, presidentu Budovateli. Bude ho vzpomínáno doma, bude však 
ho vzpomínáno také v celém demokratickém světě. Bylo tomu tak v letech předchozích, 
bude tomu letos i v letech příštích. Svou velikostí nepatří jen nám, nýbrž všemu 
demokraticky myslícímu a cítícímu lidstvu jako jeho neohrožený zastánce a obránce a 
také jako přední bojovník za spravedlnost, svobodu, demokracii a mír mezi národy. 
Dvacet let pracoval na konstruktivní mírové politice, úporně a neohroženě bojoval za 
mír v Ženevě a usilovně pomáhal organizovat Společnost národů. Dvacet let konal vše, 
co bylo v jeho silách a moci, aby zachoval našemu národu, střední Evropě a celému 
světu mír. Po tomto dvacetiletém zápase, vyžadujícím nadlidského úsilí a neochvějné 
víry, vše se hroutí, vše je v troskách a zničeno. Dílo — odkaz Masarykův — je v 
sutinách. Znovu opouští president Dr Beneš vlast, po druhé je psancem a v exilu, v 
novém boji za osvobození svého národa a celého demokratického světa. 
Nikdo neprožil bolestnější Mnichov. Proto citlivěji a rozhodněji než všichni ostatní 
reagoval na všechno, co jakkoliv souviselo s Mnichovem. Nebylo jednoho projevu z 
Londýna do vlasti, aby se nezmiňoval o mnichovské tragedii a neupozorňoval na její 
důsledky, které postihnou celý svět. 
Jen ten, kdo příležitostně mohl sledovat zblízka jeho nadlidské úsilí, pochopí plně dosah 
a hloubku jeho vyznání, které sdělil v rozhlase domů dne 8. srpna 1942, tři dny po 
likvidaci Mnichova a jeho důsledků, že tato snaha se mu stala již jediným cílem života. 
Nikdy neztratil víru ve vítězství pravdy, práva á spravedlnosti, věřil v demokracii zítřka 
a svou vírou strhoval všechny, kdož mnohdy zakolísali. 
Nezapomenu nikdy na 26. červenec 1940, kdy jsme stanuli po porážce Francie jako 
trosečníci na půdě svobodné, v dalším boji třebas osamocené, ale pevně odhodlané 
Anglie. Porážka Francie zanechala hluboké stopy v duších našeho početně malého 
vojska. Zklamání v odolnosti, pevnosti a věrnosti spojenců hluboko námi otřáslo.                 
 



                     
V ten den uvítali jsme br. presidenta Dr Beneše po prvé mezi sebou a ještě dnes 

slyším jeho slova k nám pronesená: 
 
 Musíte se zbavit své nedůvěry nebo obav z budoucnosti. Musíte zase věřit v lepší doby, 
být pevni ve víře a optimismu. Kdo těch zlých chvil od Mnichova až do dneška zažil víc 
nežli já? Budoval jsem s presidentem Masarykem a s vámi všemi tu naši republiku, 
budoval jsem Malou dohodu, přátelství a aliance s řadou států, bojoval proti možnosti 
války — vše se to v roce 1938 sesulo, stát byl rozchvácen, národ zotročen a ožebračen, 
já sám zbaven všeho, vyhnán z domova, skoro všemi opuštěn, přátelé pozavíráni nebo 
zničeni — kdo měl být tehdy více nedůvěřivým a pesimistickým nežli já? A přesto jsem 
zůstal pevným a šel znovu do boje a dnes opět nepovolím, kdybych zůstal třeba sám, 
nepřestanu věřit a nepřestanu být přesvědčen, že zase vyhrajeme, a že budeme mít 
Prahu opět svobodnou, a že vy se vrátíte ke svým drahým doma a vybijete všechnu tu 
nacistickou svoloč ze svých obcí, ze svých domovů, ze všech krásných krajů v zemích 
českých a na Slovensku.  
Vzpomínám si, jak mnohý z nás zahanbeně klopil zrak před touto jeho vše strhující a 
přesvědčující vírou. Jeho přesvědčení ve správnost vlastní politické koncepce, na níž 
nebylo měněno ani písmeno za celou dobu našeho zahraničního pobytu, koncepce 
vyjádřené láskou k vlasti a národu, vírou ve vítězství dobra nad zlem, pravdy nad lží, 
řádu a lidskosti nad zvůlí a brutalitou, spolu s pevnou vůlí odstranit a odčinit všechna 
příkoří páchaná na našem lidu. To vše dodávalo mu sílu k pevnému postoji, 
neúnavnému boji a nakonec přispělo k vítězství. 
Nadlidské bylo jeho úsilí v boji za naše osvobození. Přitom však vždy nalezl dosti času, 
aby se zajímal o naše sokolství doma i za hranicemi. Dovedl nám vždy poraditi a své 
uspokojeni projevit nad naší činností o sokolské akademii v Liverpoolu či v Londýně, 
nebo v soukromých rozhovorech o otázkách sokolských v přítomné době a o úkolech 
Sokolstva v budoucnosti. Svůj vztah k Sokolu a jeho myšlence vyjádřil zejména svým 
vyznáním, které učinil dne 16. února 1942 o osmdesátém výročí založení Sokola v 
anglickém rozhlase do vlasti: »Bratři a sestry! Vzpomínáme-li dnes osmdesátého výročí 
založení Sokola, vzpomínáme téměř celého posledního století kulturního a politického 
vývoje národa. Je to vývoj dobrý, stále vzestupný a na konec korunovaný vydobytím 
svobody a státní samostatnosti. Na tom nemění nic ani její dočasné přerušení. Vzestup 
našeho národa si nelze představit bez Sokola, bez sokolské myšlenky. Mluví-li se o 



posledním půlstoletí dějin národa, nelze nemluvit o Sokolu. Bez Tyrše, bez Fügnera, 
bez sokoloven, bez sokolské písně, bez nádherných sokolských sletů nelze si představit 
ani minulých osmdesát let našeho života, ani Prahu, ani vzhled našich měst a vsí, ale 
nelze si představit skutečnou duši národa. Pevnou víru v demokracii, v .rovnost národní 
a občanskou, ve věrnost národa a lidu dávala nám idea sokolská. Vzpomínám dnes 
zejména, jak nám dobrovolná sokolská kázeň vydatně pomáhala při tvoření naší slavné 
legionářské armády v minulé světové válce. A vzpomínám toho, jak nám opět zahra-
niční Sokolstvo, zejména Sokol americký, pomáhá dnes v druhém našem zápase o 
svobodu. Vzpomínám však zejména toho, jak persekuce Sokola, pronásledování 
sokolských činovníků, uloupení sokolského majetku, mučednická smrt br. Augustina 
Pechláta a tak velké řady jiných nám opět pomáhají v této válce. To jsou oběti, které se 
nikdy nezapomínají a které posilují. 
Dnes cizácká vláda gestapa nedovolí sokolskému bratrstvu, aby s radostí & 
zadostiučiněním pohlédlo zpět na vykonanou práci. Ale věřím, drazí bratři a sestry, že 
nynější pronásledování Sokola, které se tak úzce kryje s pronásledováním celého 
národa, se stane nakonec, jako to u nás vždycky bylo, jen novým zdrojem nových sil a 
nového rozkvětu sokolství a že se obrátí proti svým zlo-činným původcům. Sokol 
vydržel 80 let, vydrží vítězně i nyní. To je moje přesvědčení i mé přání k sokolskému 
svátku. 
Nebylo jedné příležitosti, aby nevzpomínal na těžký osud ČOS, a závěry jeho přípisů 
mně zaslaných končí: »... a aby nám ČOS vše to, co je doma, nezlomena přežila, nebo: 
Vzpomínám na těžký osud ČOS doma a stejně jako Vy všichni jsem v duchu se všemi 
bratřími. Ale i oni vydrží, jako my sami doposledka vydržíme zde. A z vítězíme !  
  Po slavném návratu do osvobozené vlasti vytyčuje úkoly Sokolstvu v novém 
svobodném státě. Zajímá se o příští jeho vývoj, radí a ukládá mu povinnosti ke státu a 
národu. 
Dne 19. července 1946 navštívili jej starostovi! moravských sokolských žup v jeho 
sídle, v Náměšti nad Oslavou, aby ho pozdravili za jeho prvního pobytu na Moravě. 
Tehdy jim kladl na srdce úkoly, před kterými právě dnes stojíme: 
 Vaše sokolská práce, práce v jednotách, práce sokolských bratří a sester v jejich 
občanských povoláních a zaměstnáních musí dnes po novém našem vítězství znovu v 
sobě obsahovat nejen sokolský ruch a ideový život, který vždy našemu státu a naší 
republice Sokolstvo dávalo. Musí vždy vyrůstat z denního života, musí vždy býti 
proniknuto ideovou náplní demokratickou, musí býti zaměřeno novými ideami 
sociálními tak, aby odpovídali velkým potřebám dne i dalekého vývoje národního a 
státního. Musíme jít s dobou, jak to chtěl Tyrš, a musíme jít s vývojem tak, jak to je 
denní zkušeností každého z vás při vaší denní práci. Že Sokolstvo umí život a životní 
sílu našemu národu dávat, to jsem měl možnost poznat nejen za celé své činnosti v 
exilu, ale nyní opět denně a stále to vidím i při svých zájezdech právě zde na Moravě. 
Zachovejte si onu radost, se kterou můžete život chápat dnes více než jindy.« 
Sokolstvo přijalo před osmdesátišesti lety učení Tyršovo, svou lásku k vlasti a národu 
doplnilo Masarykovým humanismem, demokracií, bojem za pravdu, Benešovou vírou a 
jeho bojem proti zlu a násilí. Nezbloudí, kdo jde jejich stopou! Nezhyne národ, který 
dovede za tyto ideály bojovat a. také umírat! Toť naše cesta, náš program a cíl! 
Věrni těmto zásadám uvědomíme si všichni v den 28. května, jak jsme šťastni, že nám 
osud dopřál míti v čele národa státníka, jehož nám závidí celý svět. 
Snášejme proto v předvečer jeho narozenin nejkrásnější květy vzpomínek, vyzdobme 
každý kout svého příbytku a hlavně si slibme, že všechno své úsilí zasvětíme službě 
národu a vlasti! 
 



Bratře presidente! Příslušníci Sokolstva župy Středomoravské-Kratochvilovy v hluboké 
úctě se sklánějí před Tvým nesmrtelným dílem a slibují Ti, že budou pracovat ještě s 
větším úsilím na úkolech jim svěřených, že budou vychovávat tělesně i mravně sebe 
samy a jim svěřené, že láska k vlasti a celému národu bude jejich nejsvětějši povinností. 
Buď nám, bratře presidente, ještě dlouho v plné síle a v pevném zdraví zachován! 

 
Josef Dostál: 

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK. 
K 4. květnu. 

Na novodobých stránkách našich dějin vždy budou zářiti zlatými písmeny tři drahá 
jména slavného trojhvězdí: T. G. Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. 
Všichni se zasloužili o stát, všichni přinesli nejvyšší oběti za svobodu svého lidu a své 
otčiny. Leč všem se nepodařilo viděti osvobozený národ. Jeden z nich, M. R. Štefánik, 
se vrátil domů na štítě. Chudá vesnička Košiariska vyslala do světa slabého synka. Čeho 
mu Osud nedopřál na těle, obdařil ho na duchu. Lehce studuje doma i za hranicemi, až 
získává doktorát filosofie. Sudičky mu daly do vínku lásku k hvězdám, lásku tak 
velikou a silnou, že Štefánik nebeskému vesmíru obětoval vše. Jako hvězdáře poznala 
ho Praha, odkud spěchá za novými úspěchy do Paříže. Tam se mu dostává vysokého 
uznání jeho vědomostem astronomickým, když je jmenován ředitelem slavné hvězdárny 
na nejvyšším evropském vrcholku Montblanku. Jméno Štefánikovo proniká i za moře. 
V roce 1913. je poslán do Equadoru, kde se stává ředitelem hvězdárny. O svém pobytu 
v Jižní Americe si vedl Štefánik Zápisník, který je velmi významným dokumentem jeho 
činnosti v tak odlehlé republice na rovníku. 
A právě v tomto Zápisníku se dočítáme, že Štefánik se nedal zaslepiti úspěchy a že 
nikdy nezapomněl, že je synem porobené slovenské země. I v daleké cizině zůstal věrný 
Slovensku, myslel naň a chtěl mu býti užitečnější v cizích službách. 
Vypukla první světová válka. Štefánik hned pochopil, že nadešla chvíle, kdy nutno 
vyměniti péro za okruží, pochopil, že uhodila ona hodina českému i slovenskému 
národu, na které čekaly generace celá staletí. On, učenec a vynálezce, vstupuje jako 
prostý voják do francouzské armády. Byl na všech bojištích a vyznamenal se úžasnou 
odvahou. Ukázal odhodlání splniti i nejtěžší úkoly, od nichž se nedal odvrátiti ani 
nemocí, ani zraněním. Potírá Němce ve Francii, stíhá je na bojišti srbském, kde tak — 
tak že unikl jisté smrti. V roce 1916. odjíždí za československými legiemi do Ruska 
jako člen Národní rady. Amerika ho přivítala hned v roce následujícím. Organizuje tu 
dobrovolníky pro další osvobozovací boj. Zasahuje i v Itálii do tvoření 
československých jednotek. Na podzim 1918 je opět v Sibiři, aby s našimi hrdiny 
sjednal odjezd do vlasti. A tu ho stihla zpráva, že byl jmenován ministrem vojenství 
mladé republiky Československé. 
Štefánik se vracel do svobodné vlasti. Namířil si přes Ameriku, Francii a Itálii, odkud 
pak na svém oblíbeném vzdušném oři jako antický hrdina Ikaros letěl domů. V 
Bratislavě ho čekal celý národ. Nedoletěl! Letadlo se zřítilo nedaleko letiště u Vajnor 
blízko Bratislavy. Štefánik políbil svou milovanou zemi, ale mrtvými rty, a jeho 
domovina pojala ho v náruč, ale neživého. Stalo se dne 4. května 1919. 
 
Kéž všichni bratří a sestry tak vroucně milují svou vlast jako nezapomenutelný 
slovenský hrdina Milan Rastislav Štefánik! 
 

 
 



XI. SLET. 
Sestry a bratři! 
Sletové dny se blíží. Již tento měsíc budou v některých jednotách veřejná cvičení, pak 
okrskové slety, 13. června župní slet v Hranicích a pak se již rozjedou jednotlivé složky 
do Prahy. 
Práce nás čeká ještě mnoho. Neotálejte, čas na nikoho nečeká! Sledujte bedlivě pokyny 
a plňte přesně, co po Vás bude žádáno! Ještě dnes si napište, co budete potřebovat s 
sebou, abyste si v klidu mohli dát vše do pořádku! Nevozte však věci zbytečné! 
Pamatujte: Veselá mysl — ale ukázněnost! Špatnou náladu nechtě doma! 
Důležité upozornění. 
Usnesením výboru ČOS ze dne 12. května 1946 byla předepsána pro všechny členy a 
členky, kteří se chtějí zúčastniti XI. všesokolské-ho sletu v Praze 1948, zvláštní sletová 
průprava. 
Všechny jednoty obdržely přímo z Československé obce sokolské zvláštní pokyny a 
předsednictvo župy očekává, že bude všude postupováno s plnou obvyklou sokolskou  
poctivostí. 
Upozorňujeme, že nezašleme jednotám sletové průkazky, dokud neobdržíme jmenný 
seznam cvičících i necvičících účastníků sletu. 

                   
 

Zpráva o vylučovacím závodu pro olympijské hry  
v Přerově 18. IV. 1948. 

 
Závod tento byl původně stanoven na 11. IV., pak z technických důvodů posunut o 
týden později. K závodu se přihlásilo 26 závodnic, vesměs z olympijské přípravy. 
Omluvila se s. Veřmiřovská pro zranění na ruce, s. Krkošková z rodinných důvodů a s. 
Kroutilová pro zranění, které utrpěla při cvičení na kladině. 
Závod obsahoval: olympijskou skladbu, rozcvičení od s. Jeníčkové, povinnou a volnou 
sestavu na kladině, povinnou sestavu na kruzích, povinný a volný přeskok přes koně, 
úsek olympijské skladby s kuželi od s. Kuntové. 
Závod řídila sestra náčelnice, měl velmi pěkný a rychlý průběh a vykázal značný 
vzestup ve výcviku závodnic. Hlavně volné sestavy na kladině byly velmi rozmanité a 
nesnadné sestavy na kruzích cvičeny odvážně. Z dostavivších se 23 závodnic 15 získalo 
85 proč. všech dosažitelných bodů. Péči nutno věnovat ještě povinné sestavě na kladině 



a hlavně přeskokům přes koně, t. j. rozběhu a odrazu. Též chování závodnic bylo 
vzorné. - - Velmi milé a přátelské prostředí vytvořila domácí jednota Přerov, což 
podstatně přispělo k úspěchu závodu. 
Ze zúčastněných sester ponecháno dále v přípravě prvých 15 (nad 85%) a s. Vilímkova, 
která prošla celým závodem, ačkoliv měla bolestivé zranění a vykazuje v pravidelném 
výcviku značný vzestup ve svých výkonech. Z omluvených budou dále zařazeny s. 
Veřmiřovská a s. Krkošková, tato s podmínkou, že se do měsíce bude moci opět 
výcviku zúčastnit. 
Soudcovaly členky náčelnictva a sestry, které se zúčastnily obou předchozích 
soudcovských škol. Pořadí docílené v závodě dokazuje, že bylo dobře a spravedlivě 
posuzováno, neboť zařazení závodnic plně odpovídá schopnostem a znalostem 
závodnic. 
Pořadí: I. se umístila sestra Zdeňka Honsová, Sokol Pražský, která z dosažitelných 90 
bodů získala 85.3 bodů. II. Olga Šilhanová, Sokol Vršovice, 84.5 bodů. III. Božena 
Srncova, Sokol Vršovice, 83.9 bodů. 
Největším překvapením bylo umístění s. Honsové, která byla přibrána do výcviku těsně 
před II. vylučovacím závodem a která svou pílí a houževnatostí se natolik vycvičila, že 
pevně a zasloužile docílila I. místa. 
Menší počet vybraných závodnic proti původně stanovenému číslu 20 odůvodňujeme 
tím, že takto bude možno věnovati jednotlivým cvičenkám více péče a tím zvýšiti jejich 
úroveň.                                                                                               N. Buddeusová. 

*** 
Tohoto závodu se zúčastnily bývalé členky naší župy a to sestra Libuše Orálková, která 
se umístila na 10. místě, a s. Jarmila Kopečná, která smůlou na nářadí nebyla do dalšího 
výcviku zařazena. 
Na schůzi cvičitelského sboru žen ČOS v Praze dne 25. dubna t. r. bylo náčelnicí ČOS 
s. Marií Provazníkovou poděkováno za pěkné uspořádání závodu a za opravdu sesterské 
prostředí, které připravily přerovské sestry našim závodnicím a všem přítomným. 
                                                                                                                                      Ch. 

 
SAMOSPRÁVÁM   DOROSTU. 

Hlavním úkolem samospráv v jarních měsících bude uskutečnění hesla: Republika jeden 
květ. Domluvte se všude s odborníky zahradníky a vyzdobte sokolovny i letní cvičiště! 
Doporučte výzdobu oken v soukromých bytech!  
V rámci splnění hesla Republika jeden květ uložily si přerovské dorostenky za úkol 
kromě úpravy schodiště, balkonu a záhonů u sokolovny také květinovou výzdobu 
nábřeží. Správa městských sadů jejich snahu uvítala. Doufejme, že se jim tento 
nesnadný úkol zdaří k potěše jejich i města Přerova. 
Samosprávy dorostenek naší župy vybaví jednu dorostenku z Vídně na slet a 
prázdninový pobyt v dorosteneckém táboře. Pro tento účel přispělo 45 jednot celkovým 
obnosem 1855 Kčs, 12 jednot se dosud do této akce nezapojilo. 
                                                                                                                                  R. S. 
Sestrám vedoucím žákyň!  
Při vylučovacích zkouškách III. st. žákyň jsme se přesvědčily, jak rozdílně je chápána 
odpovědnost a jak nestejně jsou vaše žákyně připraveny na svůj veliký svátek, svůj 
první slet. Tolik se na něj těší! A někde i vaší vinou bude smutno! 
Řekly jsme vám, že si musíte vypomoci se sousedními jednotami, nemáte-li celek 
úplný. A těsnou cvičební místnost honem vyměňte za cvičiště! Nemyslitelné je, abyste 
ještě dnes cvičily jen na počítání. Správný hudební doprovod klavírní či houslový nebo 
gramofonové desky je také jednou z hlavních podmínek dobrého provedení celého 



cvičení. Některé jednoty budou povolány k opravě. Vy víte, které. Nechceme je 
pranýřovat, ač by toho zasloužily. Po tolikerém a tak důkladném nácviku k tomu vůbec 
nemuselo dojít. Mrzí nás to. Svědčí to o malém smyslu pro společnou práci. 
Znesnadňujete nám náš úkol, připravujete o drahocenný čas a znemožňujete i dodržení 
lhůty přihlášek do ústředí. — Mnohé jednoty však byly připraveny vzorně a za toto úsilí 
děkujeme nejen vedoucím, ale i žákyním samým. Spokojenost z jistoty a radost z nastá-
vajícího vystoupení jsou jim odměnou. Teď jenom pozornost, kázeň při cvičení a všude, 
milá děvčata, a úspěch bude zaručen! Opakujte pilně, zdokonalujte každý pohyb, postoj 
i polohu, celé cvičení prožívejte! Pozor na všechny přechody! A zvesela! Sestry 
vedoucí, věnujte se teď svým žákyním, jak nejlépe můžete! Připravujte je na slet tělesně 
i duševně. Dle pokynů víte, čeho je ještě třeba. Pospěšte s lékařskými prohlídkami. Vy-
zkoušejte balení zavazadel,:.závoďte v oblékání a svlékání, nastupování a vystupování 
při cestování. Nepodceňujte taková cvičení! Je to důležité! Pročítejte znovu připomínky 
ve Cvičitelce! Dbejte, ať jsou vaše žákyně správně oblečeny. Již nyní si pozvěte své 
žákyně ve vzorných cvičebních krojích (popis v Pokynech — máte je doma), abyste je 
prohlédly. Nenechávejte to až před vystoupením! Zkontrolujte, je-li vše, jak má být 
(délka, pas, domovenka, výstřih — řetízky, prstýnky k úboru nepatří)! Pak čistota 
prádla, těla, hlavy! Střevíce, které netlačí! V přípravě sletové nezapomeňte ve svých 
domovech na heslo »Republika jeden květ«! 
A ještě slovo k maminkám. Prosím, sejděte se se sestrami a pohovořte si dle pokynů 
ČOS o výpravě svých dětí na slet! 
                               Žákyňskému sletu zdar! 
                                                                                  M. Sázavská, župní vedoucí žákyň. 
 

ZDRAVOTNÍ POKYNY PRO CESTU NA SLET 
A POBYT NA SLETU V PRAZE. 

1.  Příprava k odjezdu. Dobře si rozvaž, co budeš všechno na cestě do Prahy i při 
pobytu v Praze potřebovat. Prohlédni   všechny   součásti   svého   úboru, aby tě pak 
netlačily, nebyly ti těsné a tak neztrpčily sletové radosti (boty, pasy). 
Poznamenej si číslo a jméno nemocenského pojištění rodičů pro případ ošetření nebo 
léčení v nemocnici. 
Den před odjezdem dbej již na správnou životosprávu. Najez se a napij se střídmě. 
Věnuj více jak 8 hodin řádnému spánku a nerozptyluj se chvatnými odjezdovými 
přípravami do pozdních hodin nočních. Dlouhá cesta do Prahy a námaha příštích dnů 
vyžaduje všech tvých sil. 
Neodjížděj z domova, nejsi-li úplně zdráv. Nepodceňuj i lehké onemocnění. Může se z 
něho vyvinouti vážná choroba! 
2.  V den odjezdu doma se rozumně nasyť hodnotnými a stravitelnými jídly: polévkou,  
masem  s knedlíky,  přílohou nebo omáčkou a tekutinou. 
a)  polévka má býti hutná a sytá, 
b)  maso měkké, v dostatečném množství, ne zvláště kořeněné, 
c)  knedlíky se zbytečně nepřejídej  
d)   omáčky nemají býti zvláště kořeněny, 
e)  ze zeleninových příloh nejez mnoho luštěnin, cibule, kapusty! 
f)  nepij mnoho, žízeň zažeň minerálkou nebo slabou kávou. Postačí množství l/4 - 1/2 l. 
Silná černá káva, množství čaje a piva nutí k častějšímu močení. Správné najedení 
zaručuje dobré cestování. Průjmy a bolesti na cestovní radosti nepřidají! 
3.  Vlakové soupravy budou sestavovány výhradně z nákladních vozů, v nichž nejsou   
záchody.   Proto   pamatuj   těsně před nastoupením do vlaku na vykonání své potřeby! 
 



4.  Jídlo na cestu připrav do zvláštního balíčku, abys nemusel při každé příležitosti   
rozbalovati   své   zavazadlo.   Jídlo, které nesnáší dlouhého uskladnění, vezmi na cestu 
pouze v množství, jež můžeš spotřebovati během cesty. Tekutinu na cestu vezmi v 
nádobě, kterou můžeš dobře uzavříti. Nejlépe se hodí na cestu minerálky, čaj nebo slabá 
káva. Nikdy nepatří na cestu alkohol. Nekupuj si proto na nádražích ani pivo. Nevěnuj 
se cestou jenom stálému jídlu a pití! 
5.  Ve větších stanicích budou vlaky po delší  době  jízdy  stavěti  krátkou  dobu 15—
20  minut.   Sletový  dopravní  odbor zajistí informační a pořádkovou službu z členstva 
místní jednoty. Tím bude zajištěno, že každý nalezne ihned záchody nebo zdroj pitné 
vody. Nikdo nezmešká odjezd vlaku ani nebude vystaven možnému zranění 
protijedoucím vlakem. 
6.  Před odjezdem vlaku zajistí dobře dveře vozu, aby při náhlém nárazu ti nepřiskříply 
prsty  nebo končetiny.  Za jízdy je nutno  zachovati  všechna bezpečnostní pravidla. 
Nesedej mezi dveře. Nekomíhej  nohama  z  vozu, nenahýbej se ze dveří, nemávej 
rukou, abys nenarazil na sloupy, návěští a mostní konstrukce. Na střechy vozů nikdo 
nepatří, ani do budek brzdařů. 
7.  Zastávek vlaků mimo nádraží nepoužívejte k přebíhání a naskakování do jiných 
vozů, nenaskakujte do jedoucích souprav vlakových. 
8.  Zdravotní    služba výpravy  bude umístěna vždy v jediném osobním voze uprostřed  
vlaku.   Zde   hledej  pomoc a ošetření! 
9.  Příjezd do Prahy. Na nádraží bude připravena zdravotní služba sletová. Jí 
odevzdejte hned po příjezdu nemocné nebo zraněné. 
10.  Příchod do ubytovny. Nejprve věnuj pozornost prostředí, v němž budeš po celý 
slet v Praze nocovati. Seznam se s jeho zařízením, dbej hned od počátku na čistotu 
všech místností. Uprav svůj zevnějšek  (umytí po cestě, česání, převlékání, vyčištění a 
úprava úboru). Poté uspokoj svůj žaludek. A pamatuj si pro celý slet: »Jez do polosyta  
pij do polopita 
11.  Nechceš-li si pokaziti žaludek, jez po celou dobu sletu opatrně. Varuj se různých 
jídel, o nichž nevíš kdy a jak byla připravena (sekané, karbanátky, bramborové saláty, 
rybí saláty a pod). Nemísi vzájemně zmrzlinu, okurky, lízátka, ovoce, sodovky, mléko, 
vodu a limonády spolu se všemi ostatními lákadly, která ti budou nesvědomitě někým 
nabízena. Pro pochoutku ti postačí jenom některé z těchto jídel, ale v malém množství. 
Ovoce a některé druhy čerstvé zeleniny (mrkev, kedlubny) si řádně před požitím očisti a 
umyj. Pamatuj, že všeho moc škodí! 
Mysli včas na večeři. Večeř aspoň 2 hodiny před spánkem. Není radno usínati s plným 
žaludkem. 
Nic nepřijímej od neznámých lidí a nikam s nimi nechoď. 
12.  V noclehárně v době spánku zachovej bezpodmínečně klid a pořádek. Neruš své 
okolí. I ostatní se chtějí vyspat a získat tak odpočinek pro zítřejší námahu. Musíš-li na 
záchod, jdi tiše. Neboj se spát při otevřeném okně. 
13.  Dokonalý zdravotní stav ti zabezpečí, abys prožil svůj prvý sokolský slet v radosti 
a mohl užíti všech krás Prahy v plné míře. Tělesná čistota je stupínkem k tomu. Pečuj 
především o své nohy, každý den si je omyj. Potí-li se ti, 
použij zásypu. Varuj se otlaků, odřenin a puchýřů. Vezmi si již osvědčené, roz-šlápnuté 
boty. Dbej, aby se ti v nich ne-shrnovaly ponožky. Nechoď po Praze ve cvičkách. Do 
sletového průvodu jdi jenom v botách! 
K omývání použij sprch v šatnách na sletišti, tekoucí vody v ubytovnách, případně 
použij městských vanových lázní. Nechoď však do umělých lázní nebo do Vltavy bez 
dozoru a vědomí cvičitele. 
Ruce si umyj před každým jídlem a po opuštění záchodu! . 



 14. Dostatek času k jídlu. Než ráno nastoupíš, pamatuj na řádnou a vydatnou snídani, 
abys neměl za chvíli hlad. 
V poledne si dej čas k čerstvě uvařenému obědu. Uvaž, že ti nemůže každý uvařiti podle 
tvé chuti z domova. Dostaneš vydatné jídlo. Obědvej v klidu, řádně kousej, budeš-li jen 
trochu moci, k obědu si sedni. Nespěchej — ale ani se s jídlem neloudej. Po obědě 
zachovej aspoň chvíli klid, potřebný ke správnému trávení. 
Zbytky jídel vylij do nádob, k tomu určených. 
15. Jak píti ? Nejlepším prostředkem k uhašení žízně je minerální voda. Ještě vhodnější 
bude doplniti ji trochou soli. Sůl totiž váže tekutinu v lidském těle a tato tak rychle 
nevyprchá. Bráníme se tak úpalu. A zásoba tekutiny v těle je potřebná. Uvidíš, že 
všechnu tekutinu, kterou vypiješ, záhy vypotíš. Potom se tělo a pokožka brání přehřátí a 
úpalu. Neznamená to, aby ses napil přes míru. Stačí */4—1/a litru minerálky na celé od-
poledne. V šatnách i na seřadištích bude postaráno o dostatek dobré pitné vody. 
16.  V šatnách na sletišti pobudeš při sletu rovněž delší dobu. Zachovej v nich proto   
důsledně   čistotu.   Nepohazuj   na podlahu zbytky jídel a papíry. Jsou pro ně určeny 
zvláštní bedny. Rozbité sklenice a lahve ohrožují svými střepy tvé přátele a ostatní 
Sokolíky. 
Při parném počasí se zdržuj a odpočívej ve stínu budov šaten. Nevystavuj se zbytečně 
paprskům slunečním. Hlavu si chraň šátkem nebo papírovou přikrývkou. Krátkou 
dobu mezi zkouškami, obědem a nástupem k odpolednímu vystoupení využij 
skutečně k odpočinku. A ne k honičkám, různým nepřístojným kouskům nebo 
namáhavým hrám! Pamatuj, že na odpolední cvičení musíš býti svěží. 
17.  Je poslední den — konec sletu. Za chvíli nastoupíš cestu do svého domova, ke  
svým  rodičům.  Dbej  i  na  zpáteční cestě všech pravidel, jimiž jsi si zachoval plné 
zdraví po celou dobu sletu. Přijedeš domů s bohatstvím zážitků a vzpomínek na svůj 
první slet. Jistě se ti líbil. Jsi spokojen a máš radost nad úspěchem sletu. Je to nejlepší 
odměna za to, že ses choval po všech stránkách  ukázněně a žes šetřil své zdraví! 
 

Antonín Horák: 
ALŠOVA VLAST — BÁJE A SKUTEČNOST. 

Dokončení. 
VIII. Trutnov. 
Vzbouřené jezero mezi horami. Těžké mraky. Uprostřed vody stojí hrdina, v levici štít, 
v pravici vysoko zdvižený svůj hrdinský meč. Nejtěžší boj musí si každý člověk 
vybojovat sám: samo jediný, odnikud nemaje pomoci, bojuje hrdina svůj osudný boj s 
úskočnou německou saní, v níž se proměnila násilnická bohyně války. Jedna hlava 
nestvůry zvrátila se bezmocně na stranu, z proděravělého chřtánu obloukem tryská krev. 
Ale obluda druhou hlavou zuřivě se sápe na soupeře, z tlamy šlehá plamen, zdvižená 
drápovitá tlapa trhá hit. Volavky vzlétají, vyděšeny nelítostným zápasem světla a tmy. 
Saň zuří, ale hrdina je kli-den, neboť ví, ze bojuje spravedlivý boj za svobodu vlasti, a 
proto v něm nemůže podlehnout. 
Podle staré pověsti zahubil v místech dnešního Trutnova saň. Aleš užil této pověsti. 7 a 
saň se mu znamenitě povedla. Má dvě hlavy krokodýlí, ale se hřebeny, v tlamě jsou hadí 
zuby a jde z ní plamen; má lví nohy a pazoury, tělo posázeno kolečky s vejčitými tvary 
jako jedna velká cizokrajná žába; má křídla s dlouhými pery a rohovými výrůstky, ocas 
jako obrovská housenka smrtihlava. Samé věci k sobě nepatřičné, a přece je umělec 
svou tvůrčí představivostí sjednotil v živý zjev, pojatý ornamentálně. 
Jak skončil tento boj, napoví andante amoroso v Krkonoších. 
 
 



IX. Krkonoše. 
Raněný hrdina spěchá k moudré lékařce krkonošské, která proniká tajemství přírody a 
zná moc léčivých bylin. Krásná vědma, nesoucí na jemné tváři celou milost zemi, sedí 
na balvane na pokraji horského lesa; její lékařské umění je stručně naznačeno 
nádobami, diviznou a pruhem březové kůry na klíně. Nalévá z konvičky vzácného 
balzámu na zápěstí pravé ruky hrdiny, který, opřen o svůj štít, přikleká před ženou na 
balvan. Oba jsou jati tajnou obavou, ale doufají ve vyhojení. Postoj a pohled hrdinův 
vyjadřuje vznícenost a vděčnost. Posvátné ticho zkratkově naznačeného pralesa opřádá 
krásnou postavu sedící Sibyly, rituální záhyby jejího roucha i oddaná gesta jejích rukou. 
Po předešlém obraze působí tento výjev o dvou krásných mladých lidech jako dvojhlasá 
píseň. Oblé linie, měkce plynoucí bez ostrých rohů. hran a náhlých zlomů, jsou jako dvě 
lahodné melodie, které spolu splývají. Hic by nás nerušilo, kdyby najednou za obrazem 
zaznělo dueto violy a violoncella. 
X. Dvůr Králové. 
Rhapsod lidových zpěvů hrdinských stojí před mohutným dubem a splývá s ním, stejně 
silný jako on. V daleké krajině stojí čtyřboký sloup s podobou boha Svantovíta, dál za 
ním opět dub, na obzoru obrysy hradu. 
Vážný pěvec v plášti a s věncem na hlavě právě dozpíval. Sklonil varyto a bolestně 
přemýšlí. Podle něho sedí v zadumání krásná dívka s věncem na klíně. O její pravé 
rámě opřela se oběma rukama druhá dívka, jejíž tvář je lehce nadzdvižena, jako 
by cosi ještě očekávala. 
Zato obě mužské tváře jsou zakryty. Tvář muže držícího štít s pětilistou růží je 
odvrácena úplné, druhý muž, polo ležící a s mečem na klíně, opírá se loktem o zemi a 
zastírá si pravou rukou obličej; jen oči vyhledají ztrnule a zahanbeně zpod ruky. 
Nic se neděje na obraze, totiž: nic se neděje zevně, ale patrně se děje něco 
v pateru těchto duší. Název obrazu prozrazuje, oč tu jde; Aleš tehdy věřil v pravost 
Hankova a Lindova Rukopisu královédvorského z roku 1818, ale měl i vnitřní důvod, 
proč jeho hrdina se stane pěvcem. Hrdina totiž, uštknut saní, tuší blízkou smrt. Hledá 
proto nástupce . svého nedokončeného díla. Hrdinskými písněmi chce roznítit odvahu 
mužů. Poslouchají mladého pěvce krásné ženy a chystají mu věnce; neboť jsou to ženy, 
vždy ochotné k věncům. Muži si však hanbou zakrývají oči, neboť není v nich odvahy 
ani síly k činí, 
Dozpíval rhapsod. Hledí v dálku, nevidí ani těch zbabělých mužů, nevidí ani těch 
krásných žen. jejichž něha nemá pro něj svodu jako tehdy u Jizery. Dnes mu jde o věci 
nadosobní a proto mnohem větší než je láska krásné ženy. Zdá se. že to dobře cítí mladá 
dívka a zadu-mává se proto. 
Tento obraz má zvláštní plnost, ale ne přeplněnost. Je bohatý obsahem a vnitřním 
děním. Komposičně je rozdělen ve tři části na společné ose. Pěvci s varytem dal Aleš 
některé rysy svého vlastního obličeje. V dívce s bohatými rozpuštěnými vlasy nakreslil 
svou nevěstu. Zde tedy aspoň skrytě je podepsán Aleš a jeho věrná láska, pro niž chtěl 
zvítěziti v soutěži a od níž především toužil býti ověnčen. 
XI. Chrudimsko. 
Putuje hrdina po českých krajích a hledá dědice svého díla. Unaven usedl na balvan, 
levicí se opřel o štít. Přál si dobrého koně, vždyť je na Chrudimsku, z širé roviny ční v 
dáli Kunětická hora. I bohové této země ho ochraňují, neboť sotva vyslovil své přání, 
zjevil se Veles, aby mu je vyplnil. Bůh stád vypadá jako vznešená osoba, je v plášti, se 
zvláštní rohatou úpravou hlavy, kol paže ovíjí se mu náramenice v podobě hada s ptačí 
hlavou, v levici drží obušek, pravicí ukazuje na dva koně opodál. Tak nalézá hrdina lék 
pro duši, mořenou smutkem z marného hledání. Léčivý jitrocel je znamením toho léku 
pro chorou duši. 



XII.  Táborsko. 
Na své okružní cestě po Čechách přijel hrdina na Táborsko, kde tuší budoucí boží 
bojovníky Žižkovy. Marné však přemlouvá mladého sedláka s vysokou beranicí a ve 
střapatém ovčím kožiše i zimomřivého výměnkáře, který usedl na navršené snopy a 
opírá se o hůl. Marné 'mluví o nadcházející bouři, kterou vidí za onou skutečnou bouří 
na obloze. Přijel příliš záhy, teprve po staletích budou Táboříte za Husovu věc bojovat 
proti všem. Ted ještě svírá mladý sedlák tvrdýma rukama svůj cep neuvědoměle, ale 
přesto cítí, co drzí. Pod jeho vážným čelem rodí se z chmur rozhodný čin. 
l tento sedlák působí trojrozměrnou krásou sochy, byl by z něho dobrý pomník třebas 
Janu Kozinovi. Nikdo tak nevyjádřil utrpení, vzdor a skrytou sílu českého lidu jako 
Mikoláš z Mirotic. 
XIII.  Otava. 
Z Táborská zachváceného dusnem nadcházející bouře jde cesta k poklidu Otavy. Nad 
horami zkratkové monumentální krajiny zapadá slunce. Unavený hrdina stanul po 
dlouhé jízdě. Bělouš vstoupil do Otavy a zdlouha pije z vod tmavovlasé bohyně a již tak 
napovídá délku a strasti dosavadního putování. Zamyšlený bohatýr naklonil se na oři 
kupředu, jako by čemusi pozorně naslouchal. Je tak ponořen do svých myšlenek, ze ani 
netuší blízkosti bohyně Krásy, které zapadající slunce oblévá hlavu jako svatozáří a 
která sedíc na balvanu nalévá vodu ze džbánu do veliké nádoby; netuší ani líbezného 
hocha, který pohroužen do své písně vyhrává na dudy. 
Hrdina je smrtelně nemocen uštknutím saně. Zdá se mu, že zaslechl tajemné volání 
Moranino. Ten hrozný hlas jím otřásl, je těžko umřít v mládí a nedokončit dílo, pro něž 
se zřekl všech radostí, je těžko uvěřit, že knih života se uzavírá. 
Ale náhle slyší z píšťalky mladého dudáčka svou vlastní hrdinskou píseň: v poslední 
chvíli nalezl svého nástupce. Je zde i záruka, že z tohoto zdravého hošíka bude pravý 
hrdina: po jeho boku nesedí smrtelná žena, nýbrž bohyně Otava s čapkou ruských 
rusalek, kolem její hlavy je svatozář a v jejich rukou voda života.. Vnitřním pohledem 
na tuto ženu — Krásu vytratily se z duše bohatýrovy všechny pochybnosti: český hrdina 
nezemře nikdy, i když zemrou jednotliví hrdinové. 
Otava je nejkrásnější ženský akt, jaký od Alše známe. A právem asi v tomto aktu, jemné 
oblitém tmavými vlnami vlasů a se stínem kouzelné zádumčivosti na čílku a v očích, 
tušíme bytost zvláště milovanou a uctívanou. V hnutí za věrností v lásce a za rodinným 
krbem vyzpovídal se zde umělec z ženiny krásy otevřeně a přece nesmírně cudně. 
Tento třináctý obraz s vůní země a kořenů je ze všech nejkrásnější, protože je ze všech 
nejjasnější: všechny bolesti jsou překonány světlem. Hrdina pochopil, že jeho dílo je 
nesmrtelné, že bude žít v mládeži. Toto vědomí mu dává konečný klid a závěrečné 
zradostnění. Klad a jas těchto zářijových žní dobře žitého života zazené smutek. Ale 
říká nám také, že člověk musí mít po boku krásu, aby vítězil nad zlem, malicherností a 
všedností života. Učí nás ctít lidské tělo a dívat se na ně čistě. Podvečerní mír padá v 
mysl po těžkých zápasech. Krása velikého souzvuku zaplavila duši, vtělila se v 
nádherný zjev ženy — Otavy a zní tóny tak velebnými jako zvuky Libuše. Divná táhlá 
píseň doprovází kouzelné linie vodního toku, horských hřbetů a tří tel spojených v neza-
pomenutelný celek. Muže, hocha a krásné ženy, jež ztratila vše modelové a nese ve 
svých ústech divný pradech. K hrdinovi mluví v této chvíli země a vlast; nezestárl, je 
stále silný a spíše junácky mužný, ale jemu není souzeno zestárnout, neboť neodejde 
proto, že vyčerpal život, ale proto, že splnil svůj úkol. Chystá se k účtování už zde u 
řeky plynoucí jako čas a v přítomnosti ženy, která je sice symbolem řeky, ale zároveň 
zemitostí dává naději na trvání v toku času. Kruh života se uzavírá harmonickým 
akordem, zbývá dojít k poslednímu, čtrnáctému zastavení křížové a vykupitelské cesty. 
 



XIV. Žalov. 
Pokorné skloněn před tajemstvím věčnosti vjíždí hrdina do říše Moraniny. U 
obloukovité cesty je jen uschlé křovisko. Vzadu jsou mohyly, navršené hroby s 
kamennými znameními, vpředu podivná brána z těžkých balvanů. Ani ptáčka není na ní 
nikde vidět, úzkostné ticho spočívá na nevídaně přísné a vážné krajině. 
Hrdina se neděsí při ^hledu na bránu vedoucí do říše mrtvých. Od setkání na Otavě s 
Krásou a s budoucím hrdinou utišil se již všechen nepokoj v jeho duši. Volání Moranino 
ho již neděsí. Jeho věrný kůň jako při slavnostní chůzi volně zdvihá nohy. Hrdina pevně 
svírá mlat a s hlavou pokorně skloněnou hledí vpřed na podivnou bránu. 
Zrovna minul slavnostně přísnou a tajemnou ženu, která jako majestátní socha stojí u 
cesty. Nevídané je zavití její hlavy, přísný je výraz tváře, vlasy jako klubko hadů se 
svíjejí a rozvíjejí na splývajícím rouše. Kolem těla ženina ovíjí se pás v podobě hada, 
pravice tiskne osudí se znamením věčného pohybu, vlny, levicí a neúprosnýma očima 
velitelsky ukazuje jezdci na vstup do záživotí. Je to bohyně Morana. 
Není úplného zániku pro člověka, který šel za nadosobním'cílem. Musíme něco 
obětovat, aby život nekončil námi — tato hluboká slova Wolkerova mohla by být 
připsána pod tento obraz. Ani Alšovu hrdinovi nezdá se nyní Morana strašnou, neboť i 
ona slouží životu svým způsobem: v osudí nese úkoly životů lidských, had je symbol 
věčného života. 
Obraz má název Žalov. Proč Žalov? Tak nazývá se malá vesnice nad Vltavou, v 
sousedství starobylého Levého Hradce. Aleš žil v blízkém Suchdole v letech 1877—79, 
kdy kreslil Vlast; vídal v okolí vykopávky starobylých památek a z krásného názvu 
Žalov usoudil, že tam bývalo staroslovanské pohřebiště. 
Tak končí Vlast. Velkolepým obrazem, ve kterém není děsu, nýbrž jen slavná vážnost. 
Není zde slz ani zoufalství, jen klid a pokojná odevzdanost. Tak odchází pravý hrdina ze 
života. 
 
SOKOLSKÁ JÍZDA. 
Já mám koně, vraný koně, to jsou koně my ... 
Sestry a bratři, milovníci koní a jezdeckého sportu, spojte se o utvořte ve svých 
jednotách jízdní oddíly sokolské! Dokažte, že společná láska ke koním a jízdě na koni 
přivede vás ke společné' práci, která prodchnuta cílevědomými snahami chovatelskými 
získá všechny uvědomělé milovníky jezdeckého sportu do řad sokolského jezdectva. 
Voláme vás, členy venkovských jednot, kteří jste držiteli vlastních koní. Přijďte první, 
utvořte jízdní oddíly, kde vám bude umožněno v jízdě se zdokonalit a vychovávat 
zdárné jezdce. Máte k tomu nejlepší příležitost. Věříme, že svojí sokolskou kázní 
přispějete k rozvoji sokolských jízd i v naší župě a tím i k branné výchově našeho 
národa. 
Jízdní oddíly zakládejte podle řádu cvičebních oddílů ČOS, které obdržíte v župní 
kanceláři, kde vám také na požádání rádi sdělíme příslušné podrobnosti. 
Sokolskému jezdectvu zdar! 
                                                                                                          Náčelnictvo mužů. 
 

 
 
 
 
 
 



ČESKOSLOVENSKÁ OBEC SOKOLSKÁ — CVIČITELSKE 
ŠKOLY MUŽŮ. 

Státní tělovýchovné kursy v r. 1948.    
       

 
 
KANOISTIKA. 
Velmi oblíbeným sportem je kanoistika. Myslím tím v podstatě všechny sportovní 
výkony, jež můžeme podniknouti na vodě poměrně malým a vzhledným indiánským 
člunem. Že jest a zůstane v základě skutečným sportem, potvrzují názory rady 
vyspělých sportovců, kteří svými schopnostmi a výkony se řadí mezi mistry jiných 
sportovních odvětví. 
Pěstovat kanoistiku znamená cestovat na dlouhých vodních tratích nebo po ne-
bezpečných řekách. Tu již bylo dosazeno znamenitých výsledků, které kdysi byly 
povazovány za naprosto nedosažitelné. Přehlédneme-li řadu výkonů od pouhé jízdy, 
sloužící k osvěžení, až k obtížným závodním jízdám, které znamenají nejvyšší sportovní 
vypětí, pak můžeme směle prohlásit, že málokterý sport může tak neomezené využíti 
plně všech svých blahodárných možností. Již výcvik má značnou sportovní cenu, neboť 
pohyb děje se přímo ideálně na zdravém vzduchu v přírodě. Velmi často a zcela právem 
považují se veslařství a kanoistika za důstojný protějšek lyžařství. Tyto sporty se 



vzájemně doplňují. Oba je možno pěstovati jako turistiku, ale lze též prováděti závody a 
mistrovské výkony. Předností však tohoto vodního sportu je možnost pěstovati jej na 
jaře, v létě a na podzim. 

Cvičitelské školy mužů v roce 1948 
 

 
 
Ke kanoistice zaujímají ostatní vodní sporty zvláštní stanovisko. Každý kanoista jistě již 
vycítil určité zlehčování tohoto sportu, které příslušníci ostatních loďařských sportů 
neprávem dávají najevo. Tato nesprávná povýšenost příslušníků veslařského nebo 
plachetního sportu je důsledkem právě zvláštního a jedinečného postavení 
kanoistického sportu mezi všemi ostatními. Veslař na skulu nebo skifu nepříznivě 
kritizuje pádlující ho kanoistu, plachtící na jachtě se vysmívá zase pokusům kanoisty, 
který si dal na kanoi plachtu. 
A při tom oba zapomínají, že pravé kanoista může všestranně využít všech předností 
vody, počasí, své lodi a síly nejméně nákladnými prostředky. Kanoe nemůže v rychlosti 
konkurovat se čtyřkou a oplachtěná kanoe s plachetním člunem, protože lodi s vesly a 
plachetní lodi musejí být vypraveny účelněji a nákladněji, ale pro svou lehkost a 
pohyblivost na malých a úzkých řekách je neobyčejně výhodnou lodí k provozování 
vodní turistiky. Ostatně i skvělé výsledky četných kanoistických závodů dokazují, že 



zasluhuje i tento vodní sport jisté pozornosti. 
Hlavním důvodem, proč tento sport dosáhl takové obliby, je ta okolnost, že se stává 
každému snadno přístupný, a že se mu může každý zcela lehce naučit, ale také to, že 
další jeho provozování neklade již na vycvičeného, který nemá zvláštního zájmu na 
docílení rekordů, tak velikých požadavků, pokud se týče otužilosti, vytrvalosti a tělesné 
síly. Nevyžaduje též žádných zvláštních vloh veslařových. Zdravé údy a jistá obratnost 
stačí úplně průměrnému kanoistovi, aby mohl provozovat tento sport. 
Veslařský oddíl přerovské jednoty může tyto výhody kanoistiky poskytnout 'všem, kdož 
mají o tento krásný a zdravý sport opravdový zájem. A kromě toho má veslař k 
disposici krásnou klubovnu, sprchy, hřiště, různé hry a úschovnu lodí. O. výcvik, peču 
je výcvikový sbor, který má řadu zkušených cvičitelů. 
Přihlaste se! Rádi vás bratrsky přivítáme. Přijďte mezi nás do sokolské loděnice za 
železničním mostem!                                                                                     —tek. 
 

 
ZPRÁVY Z JEDNOTY PŘEROV. 

Cvičitelský sbor žen pojednal ve své schůzi o sletových přípravách. Žačky nacvičují 
sletová prostná vystoupení ve všech 3 odděleních. Na slet budou míti novou vlajku. Do 
prázdninové osady se hlásí 120 žaček. Dorostenky prošly prvním vylučovacím závodem 
v jednotě se zdarem. K ideové přípravě rozdány příslušné knížky a závod ideový bude 
proveden po župním vylučovacím závodu v prostných. Ke cvičitelským zkouškám se 
hlásí 7 dorostenek. Ženy v počtu 355 prošly vylučovacím závodem v prostných. 
Neprošlo 20 žen, opravu má 27 žen. Jakmile dovolí počasí, přeneseme cvičení na 
stadion. Ses. Polednová z lyžařského oddílu získala 3. místo v závodech v Jeseníkách. 
Košíková a plavkyně závodí s Brnem. Motorový oddíl dělá kurs pro členky 
cvičitelského sboru. Připraven olympijský závod žen na neděli 18. dubna.            M. D. 
Vzdělávací sbor jednal o škole pro nové členy, která byla poměrně slabě navštívena. 
Noví členové, kteří po třech výzvách se nedostaví, nebudou přijímáni. Sokolský slib 
bude 28. dubna na stadione. Podány zprávy o oslavě narozenin T. G. Masaryka a o 
proslovech u cvičícího členstva a dorostu. Připraveny proslovy na duben, oslavy 9. 
května a oslava narozenin p. presidenta. Nová pobočka Pavlovice měla ideovou školu 
nových členů, nyní bude sokolský slib a valná hromada. Samospráva dorostu šetří pilně 
na slet. Pěvecký odbor hledá nové členy, hlavně ženy, aby mohl zdárně pracovat. 
Hudební odbor pilně cvičí. Loutkáři ukončili sezónu hrou pro dospělé.    
                                                                                                                                  M. D. 
 
Prosenice.  
Samospráva žákyň zúčastnila se dne 21. března t. r. velmi užitečné národní směny 
vítězství. Žákyně velmi důkladně vyčistily tělocvičnu jednoty, umyly podlahu, okna, 
ometly zdi a pod. Samospráva žákyň se dohodla se samosprávou dorostenek, že o úklid 
v tělocvičně budou pečovat střídavě — po měsíci. Obě samosprávy chtějí dokonce ve 
vzorném úklidu soutěžit. Výbor jednoty ve snaze podporovat tyto snahy se usnesl 
odměňovat vítěze úklidu putovní soutěžní vlajkou.                                             — em — 
 

TĚŠÍTE SE NA SLET? 
 
Kdo už nevidí týdny, plné nadšení, slávy a krásy? Kdo by se netěšil? Ale zda si 
uvědomujete, že to všechno nevyroste z ničeho, ale jen z práce a obětavosti? A nejen z 
práce těch set a tisíců pracovníků v ústředí a župách, ale také z Tvé práce a obětavosti. 
Koupíš si odznak, využiješ jeho výhod, ale vzpomeneš si, že slet neděláme pro sebe. 



Chceš mít podíl na jeho úspěchu a radost z něho - tož nepomůže, než abys rád a ochotně 
plnil povinnosti k sletu. Jako cvičenec budeš na sletišti snad déle, než si myslíš. Bude 
řádění k nástupu či ke zkouškám — budeš stát a čekat. Bude průvod — a zase budeš stát 
a čekat. Budeš reptat, že to »dlouho trvá«? Či si uvědomíš, že tak ohromné vystoupení 
vyžaduje také veliké přípravy? Nebudeš reptáním kazit radost sobě ani jiným, budeš 
mužem, Sokolem, který také něco snese, když ví, o jak velkou věc běží. Snad se i v 
Tvém dvanáctistupu nebo v sousedním najdou pohodlní a mrzutí bratří. .. Budou říkat 
nebo naříkat, že se ani dost nevyspali, ani řádně nenasnídali či nenaobědvali, že to trvá 
nekonečně. Ty však budeš vědět, proč to jinak nejde, upozorníš je a poučíš, neboť máš 
právo i povinnost je poučit, protože také Ty děláš slet. A vyložíš i těm bratřím, kteří 
budou v šatě občanském, že i oni jsou součástí sletu. Budou-li se tísnit a čekat jako 
ostatní, nedostane-li se jim v ochozu takového místa, aby pohodlně přehlédli celé 
cvičiště, těmi všemi osobními utrpeními splní také své sokolské povinnosti k sletu. 
Ale slet není jen sletiště a průvod! To je celá ta doba od odchodu z domova až do 
návratu. Už cestou do Prahy děláš slet, v Praze na ulicích, v místnostech, kde stravuješ i 
nocuješ, všude - - ve vlaku a tramvaji. V průvodě a na sletišti vystupuješ před naším 
presidentem a před naší i cizí veřejností — slavnostně. O toto vystoupení nemá nikdo 
obav, neboť tam všude je plno vedoucích, kteří upozorní, kdyby se snad někdo 
zapomněl, rušil kázeň, vybíhal z řady, kouřil a podobně. Tam všude se ukáže Sokolstvo 
ve slavnostním šatě. Ale nezapomeň na jedno! Ty oči, které budou plny nadšení na 
tribunách sletiště, budou pátravě poohlížeti na Tebe a na každého právě tam, kde se toho 
nejméně nadáš. V hostinci a kavárně, na ulici a noclehárnách budou oči, které budou 
pozorovat, a'také uši, které budou naslouchat. Na sletišti a v průvodě representuje 
Sokolstvo i národ, krásný, ukázněný celek. Všude jinde jej representuješ každý sám. Tu 
Tě snad nebude nikdo napomínat ani upozorňovat, nýbrž sám musíš dokázat, že Sokol 
všude vystupuje ukázněně a slušně. Tato povinnost — čestně representovat Sokolstvo i 
národ — je Tvou povinností o slete nejčestnější!                                       V. — K. 
 

TÁBORY A OSADY. 
Líbí se vám romantická krajina, v níž se táboří? Jistě se líbí všem, kdož vidí všechnu tu 
krásu přírody, jež dovede probudit všechny ušlechtilé myšlenky, ve slupce duše lidské 
uzavřené, a dát jim průchod. Je třeba, aby ti, kteří jsou schopni vésti PP, dovedli svých 
schopností použít v jednotě ve prospěch sokolské mládeže, . aby dovedli vhodně jí své 
myšlenky podat a přizpůsobit. Toto poslání musejí vykonávat s láskou hlavně ve 
prospěch žactva a dorostu při pobytu v přírodě, v osadě nebo táboře. 
Má vaše jednota zajištěno místo pro osadu či tábor ? Zajistěte si včas vyhovující místo, 
a to takové, které vyhovuje všem předpokladům dobrého tábořiště! Vychovejte si dobré 
a schopné vedoucí, kteří by měli župní pomahatelskou školu a školu ČOS pro PP! Školy 
ČOS budou zase v červenci — srpnu. Opatřete dostatečný inventář a věnujte plnou péči 
zásobování! Je třeba zajistit v místě osady či táboření nákupní prameny, rovněž i dřeva 
na podsady. Z l m2 odkorků zhotovíte asi 12 podsad. Nedoporučuji skládací podsady, 
neboť je nepřizpůsobíte (najmě novým stanům) při příštím upotřebení (smršťují se). 
Stavěním podsad vychovává se mládež k větší samostatnosti. Místo budiž na suchém 
místě, dosti slunném (je ovšem potřebí i stínu), s pitnou vodou a koupalištěm poněkud 
dále od vesnic, ale co nejblíže nákupních pramenů. Dejte do pořádku stany, podsady a 
všechen táborový materiál! Na tábořišti proveďte předběžně nejnutnější práce za 
spolupůsobení účastníků! Bratři ať pomohou budovat tábor či osadu! 
Staňte se členy s Zemské prázdninové péče o mládež v Brně a použijte příručky s 
Sokolské osady a tábory — Pracovní schůzky a vycházky. Obdržíte v nakladatelství 
ČOS. Účastníků nechť není více než 60—80 v osadě a 25—40 v táboře! Podle usnesení 



ČOS nesmí být ubytování obou pohlaví společné. 
Jsa si vědom, že vám tyto pokyny jistě dobře poslouží, připomínám, abyste včas hlásili 
ČOS i župě veškeré tábory, osady či putování. Veďte o tom kroniku a vše pečlivé 
zaznamenejte (i besídky a vycházky)! Nechť není jedné jednoty, která by letos činnost 
PP nevykázala! Je to v zájmu jejího vzrůstu a všestranného rozvoje. Musíte své 
sokolské mládeži dát vše, co žádá doba a oč má mládež zájem, a v takové míře, aby to 
vše nemusela hledat jinde — pobyt i táboření v přírodě a veškerou činnost tělocvičnou, 
účelně se cvičením v přírodě spojenou! 
Vy, kteří nejste zapojeni do této činnosti, pomáhejte a podporujte ty, kteří s láskou se 
naší sokolské mládeži věnují, a jimž je odměnou vědomí, že plní nejdůležitější úkol: 
uchovat mládež Sokolstvu pro jeho budoucí rozmach a tím i vaší jednoty.  
                                                  Nazdar!                            H. Široký, župní vedoucí PP. 

 
Pokyny dorostového odboru náčelnictva žen ČOS  

pro XI. všesokolský slet. 
1.  Příprava v župách. 
Při nácviku bílých kroužků v župách koncem loňského roku i začátkem letošního bylo 
zjišťováno, že vedoucí a cvičitelky dorostenek nevěnují nácviku cvičení dostatečnou 
péči. Samy cvičení mnohé neovládaly tak, aby byly zárukou, že jim naučí dobře 
dorostenky. Nácvičné schůze byly slabě obesílány, na nácviky a přehlídky docházely 
dorostenky místo vedoucích, časový rozvrh nácviku nebyl dodržován, 'tento nezájem a 
liknavost vzbuzovaly vážné obavy o zdar vystoupení dorostenek na slete. 
Byla proto navržena povinná zkouška všech dorostenek a částečně i cvičitelek 
dorostenek do 15. 111. 1947. Toto opatření bylo schváleno všemi župními náčelnicemi. 
Zkoušky provedly členky náčelnictva ČOS a stanovené členky dorostového odboru. Do 
těchto zkoušek se znalost cvičení podstatně zlepšila. Zůstává však ještě všude řada 
sester, které se zkoušce nepodrobily. Ukládá se proto župním náčelnicím, aby spolu s 
vedoucími dorostenek vyšetřily důvody u všech, které se zkoušce nepodrobily, vytkly 
důrazně nekázeň tam, kde uznají omluvu za nedostatečnou, a převzaly záruku za to, že v 
těchto jednotách budou prostná dobře nacvičena. 
2.   Přehlídky a vyřazovací zkoušky dorostenek. Mají být provedeny v době od  
      15. IV. — 15. V. 
3.  Župní slety a veřejná cvičení okrsků jsou přehlídkami všech vystoupení    
    dorostenek o XI. sletu. Poslední vylučovací zkouškou celků pro zvláštní vystoupení  

— zkouškou nástupů a pohotovosti, zdatnosti vedoucích při řazení, vedení a pod.  
Budou také přehlídkou krojů a zkouškou kázně cvičenek i cvičitelek. Tyto důvody 
musejí při pořádání a programu župních sletů zůstat hlavními a všechno ostatní se 
jim musí podřídit. 

 
Pokyny. 
Do žup byly poslány »Sletové pokyny pro cvičitelky »Pokyny pro závody« a »Ideové 
předsletové zkoušky dorostu«. Společné pokyny ubytovací, dopravní, stravovací a 
zdravotní. 
Připravujeme ještě »Pokyny pro dorostenky«, které vyjdou v květnu a poslední pokyny 
pro vedoucí. 
O sletu dorostu bude vydáno zvláštní sletové číslo časopisu »Nazdar«, které bude 
rozdáváno dorostu přímo o slete v Praze, kam zařadíme případně poslední sletové 
pokyny pro dorost. 
V Praze. 



Příjezd zaručuje dopravní odbor větší části žup do 16. hodiny. Vzdálenější župy pojedou 
později. Dorost, který bude týž den ještě zkoušet (zvláštní vystoupení), půjde přímo na 
sletiště. Zavazadla budou odvezena do ubytoven. 
Odvoz osobních zavazadel svépomocí mládeže. 
Ubytování závodnic bude společné v blízkosti Tyršova domu. Po příjezdu žup rozdělí se 
mezi ostatní dorost své župy. 
Stravování.            
Podařilo se zajistiti společné stravování dorostu již od 26., t. j. od soboty, kdy budou 
zkoušky. 
Dorost bude stravován stejně jako žactvo celý den, t. j. snídaně v ubytovnách, oběd na 
sletišti a studená večeře v ubytovnách. 
Pro závodnice bude připraveno stravováni v blízkosti ubytovny. Stravování bude na 
zvláštní průkazky po odevzdání potřebného množství potravinových ústřižků a 
zaplacení předem. 
Divadelní představení pro dorost jsou připravována na 26. VI. od 19 hodin. 
Zavírací hodina pro dorost jest stanovena bezpodmínečně na 22. hodinu. 
Poselstva. 26. VI. 1948 dopoledne navštíví zástupkyně dorostenek a dorostenci Lány a 
Olšany, kde položí věnec k hrobu presidenta T. G. Masaryka a Tyrše a Fůgnera 
Poselstva se skládají po jednom dorostenci a dorostence z Čech, Moravy a Slovenska. 
Žádaly jsme, aby stejná poselstva byla vypravena i k panu presidentovi. 
Závody. 
Byly vydány zvláštní závodní přihlášky pro dorostenky. Po zkušenostech ze závodů 
lyžařských a bruslařských je třeba připomenout dodržování přihlášek, přikládání 
dokladů, zdravotní průkazky. 
Překážkový běh Zborovského závodu bude 29. VI. při společném posledním vystoupení 
dorostu a armády. 
Závody ve střelbě a v plování 2. VI. 
Prohlášení vítězů zborovského závodu 29. VI. před vystoupením armády. 
Průvod. 
Průvod vyjde v 7.30 místo v 9 hodin. Směr průvodu je nezměněn. Sraz k průvodu bude 
časově vymezen. Všechny účastnice župy musejí se dostavit na své stanoviště. Je 
nepřípustné, aby se kdokoliv přidával ke své župě během průvodu. 
Na hlavní seřadiště pochodují župy nejkratším směrem v šestistupňovém útvaru a teprve 
tam na povel utvoří předepsaný útvar 12stupový. 
Obor. 
Vedoucí ve slavnostním kroji. 
Dorostenky ve slavnostním kroji a se sletovým odznakem na halence. Cvičební úbor 
obléknou pod slavnostní kroj (kroužky případně do ruky). Tenisky budou odvezeny na 
sletiště nebo zůstanou v župních skladištích ze zkoušek. 
Nástup průvodu. 
Zupy se řadí částečně v Žitné ulici a okolí a v prostoru Washingtonovy třídy. 
Zařazování bude střídavě z pravé a z levé strany Václavského náměstí. Zařazování bude 
prováděno činovníky průvodové komise podle pořadí předem stanoveného. 
Vlastní cvičení. 
Bílé kroužky byly přiděleny župám podle prvních předběžných přihlášek asi o 20 proč. 
méně. Zbytek bude dodán až po vylučovacích zkouškách podle přesných posledních 
přihlášek.                                                                          
Taneční prostná budou dorostenky cvičit bosý. 
Látky na úbory byly přiděleny podle prvních přihlášek. Je třeba dodržet poměr celků 
sudých a lichých. 



Lavičky pro sletové vystoupení budou opatřeny hospodářským odborem, ale dodány až 
ke cvičení na sletě.                                                                            M. Kousalová. 

 
HLÍDKA ŽACTVA. 

Bratři, vedoucí žáků okrsků a jednot, splňte svoji sokolskou povinnost k XI. 
všesokolskému sletu! Bratři náčelníci okrsků a jednot, dohlédněte a pomozte radou v 
okruhu své působnosti ke zdárnému vystoupení sokolských žáků na veřejných 
vystoupeních na župním cvičení žáků vyššího stupně dne 6. června v Přerově a na II. 
slete žactva o XI. slete vše-sokolském v Praze ve dnech 17.—20. června t. r.! 
Bratři, nyní s chutí do další vytrvalé práce! Každé minuty se musí využít! 
Proveďte zkoušky vyspělosti žáků středního a vyššího stupně do 30. dubna t. r. 
I . okrsek provedl tyto zkoušky 11. dubna t. r. 
Hlavně se jedná o vyšší stupeň, neboť bez zkoušky vyspělosti nemůže se žák zúčastniti 
župního obecného závodu a tudíž ani pak závodu ČOS. Okrskoví vedoucí dostali již 
pokyny, jak mají uskutečniti tyto zkoušky. 
Dne 21. března 1948 byl župní valný sjezd vedoucích žáků, spojený se školením v 
pořadových a sletových prostných pro vyšší stupeň žáků. 
Po zahájení sjezdu bylo pietně vzpomenuto br. Karla Krčmy, profesora tělovýchovy, 
který zemřel 1. října 1947. Zesnulý byl členem žákovského odboru ČOS a důvěrníkem 
naší župy. 
Zpráva župního vedoucího žáků za r. 1947 o činnosti sokolských žáků a jejich 
vedoucích byla uveřejněna ve výtisku »Zpráva o činnosti sokolské župy Stře-
domoravské-Kratochvilovy za r. 1947«. 
Na schůzi bylo jednáno o přípravách pro XI. slet a poukázáno na sletové pokyny pro 
žáky, které dostala již každá jednota pro vedoucí žáků i pro žáky, kteří pojedou cvičit do 
Prahy. 
Župní závody žáků musí se vykonat do 31. května t. r. V okrscích se provede obecný 
závod ihned po zkouškách vyspělosti. Nejlepší družstvo dostane se do župního závodu a 
z tohoto pak vítězící družstvo bude závodit v Praze. Viz příručku: :>Obecný závod žáků 
ČOS v roce 1948*. Tuto příručku dostali vedoucí žáků okrsků a těch jednot, které by se 
mohly zúčastniti obecného závodu žáků. Další podrobnosti o závodu budou oznámeny. 
Byly stanoveny vylučovací závody žáků v prostných vyššího stupně. 
II.  okrsek provedl vylučování 17. dubna t. r. ve 14 hod. v Hranicích. Dozor měl br. ing. 
O. Furman a br. Skřičil. Z 82 žáků obstálo 52 žáků, 30 žákům povolena oprava v 
okrsku. 
III . okrsek provedl vylučování 18. dubna t. r. v 8 hod. v Lipníku n. B. Dozor: br. A. 
Šťastný a br. Frankovič. Z 97 žáků obstálo 68 žáků. 29 žákům povolena oprava. 
VI. okrsek provedl vylučování 18. dubna t. r. o 8 hod. v Brodku u Přerova. Dozor: br. 
ing. O. Furman a br. A. Zbožínek. Ze 49 obstálo 43 žáků, 6 žákům povolena oprava. 
IV. okrsek provedl vylučování 24. dubna t. r. o 15 hod. ve Vlkoši. Dozor: br. ing. O. 
Furman a br. Frankovič. 
V.  okrsek provedl vylučování 24. dubna t. r. o 15 hod. v Tovačově. Dozor: br. Rychlý a 
br. Zák. 
I. okrsek provedl vylučování 25. dubna t. r. o 8 hod. v Přerově. Dozor: br. ing. O. 
Furman, br. Dadej a br. Šťastný. Dle odhadu možno počítati s 350 žáky pro XI. slet. 
Usneseno bodovat bez hudby, jen na začátku a na ukončení přecvičit s hudbou jako 
celek 
Na návrh okrskových vedoucích žáků byl zvolen zástupce župního vedoucího žáků br. 
A. Šťastný z Drahotuš za dosavadního br. V. Bednaříka, který 3. května t. r. odejde za 
vojenskou povinností. 



Na schůzi se dostavil župní náčelník br. V. Křístek, který pozdravil župní sjezd a zmínil 
se o přípravách pro XI. slet a pohovořil o vnitřní sokolské situaci. 
Ve zprávách okrskových vedoucích žáků hlášena změna ve IV. okrsku. Novým 
okrskovým vedoucím žáků je br. Leoš Dadej z Chropyně. Župní vedoucí PP br. H. 
Široký upozorňuje na tábornické vystoupení žáků o XI. slete; župa vyšle 1 četu o 36 
žácích. 
Na valném sjezdu bylo zastoupeno 39 jednot 41 vedoucími; 24 jednot nebylo přítomno. 
Bylo opět zdůrazněno neustálé sledování všech pokynů ve »Cvičiteli a v župním 
»Sokolském hlasu«, týkající se vedení žáků, jakož i v ostatních sokolských časopisech. 
Je nutné zase prolistovati příručky a dřívější zprávy, jednající o výchově žáků a mající 
vztah k XI. sletu. 
Pozor! Bratři, připravte dobře žáky k závodu a hlavně pro XI. slet! Žáci musí míti kroj 
čistý a v pořádku! (Viz obrázek v příručce »Sletové pokyny pro žáky«! Do pasu 
krátkých kalhot dají si žáci gumovou pásku, aby žákům kalhoty nespadaly. Upozorněte 
rodiče žáků, aby si přečetli pokyny a projděte je se žáky při besídkách! Nezapomeňte 
zdůrazniti, že každý žák musí mít bílé krátké ponožky! 
Okrskoví vedoucí, přesvědčte se, zdali je vše v pořádku v jednotách a podejte o tom 
zprávu župě! 
Cvičte pochod větších celků, při pořadových nacvičte dobře zatáčení dvanácti-stupu 
žáků! 
Činnost po sletě: 
Výchova žáků: Prázdninové osady jednot a žup. Zkoušky zdatnosti v pobytu a cvičení 
v přírodě. Závody žáků v pochodovém zpěvu. — Získat nových 10.000 žáků. Ve všech 
jednotách zavést 3. hodinu žáků (besídky a schůzky). Všichni žáci nejméně dvakrát 
měsíčně na vycházku, jednou měsíčně pochodové cvičení větších celků. 
Výchova cvičitelů: Čtrnáctidenní škola vedoucích žáků ČOS. 
V župách po jedné škole základního tělocviku, pro vedoucí o pobytu v přírodě, besídek, 
schůzek a zimního cvičení. 
Odborné zkoušky cvičitelů v župách ze základního tělocviku a z pobytu v přírodě. 
Získat nových 1000 cvičitelů pro žáky. 
Župní sjezd vedoucích žáků. 
Další nutné pokyny pošle župa oběžníkem všem jednotám a okrskovým vedoucím žáků. 
XI. všesokolskému sletu zdar!  
                                                                               Ing O..Furman, župní vedoucí žáků. 
 

ŽUPNÍ   CVIČITELSKÝ   SBOR   MUŽŮ 
sešel se dne 25. dubna 1948 dopoledne, aby pojednal o postupu příprav sletových a 
schválil všechny podniky, jež budou předcházeti letošní všesokolský slet. 
Předně předneseny byly zprávy župních činovníků. Župní náčelník br. Vincenc Křístek 
informoval přítomné o směrnicích sletových a objasnil nastalé změny za únorových 
událostí, jež nesmějí mít vliv na další přípravy, naopak je třeba ještě s větším úsilím 
pokračovati v sokolské práci pro zdar všesokolského sletu, který bude chloubou nejen 
Sokolstva, nýbrž i celého našeho národa a drahé vlasti. Podrobnější zprávu z jeho 
referátu shledáte na jiném místě tohoto čísla. 
Za župního vedoucího dorostu podal zprávu br. Vít. Horák, jenž se zmínil o závodech 
absolvovaných v r. 1947, dále pak o přípravě sletových prostných, jež slibně pokračuje, 
což bylo také zjištěno vyřazovacími závody. Probíral podrobně sletové pokyny, jež však 
byly zaslány do jednot a bude jen potřebí, aby byly dorostem řádně pročteny. V červnu 
bude uskutečněn zborovský závod v jednotách, pak v župě a kraji. Župní sjezd 
vedoucího žactva jest v plném znění uvedena na jiném místě tohoto listu. 



Zimní sporty v župě za vedení br. Dr A. Svozila musely se přizpůsobit počasí, takže 
některé podniky nemohly býti uskutečněny, přesto však činnost oddílů tohoto odvětví 
byla bohatá a také úspěšná, zejména v jednotě přerovské a hranické. Bylo by žádoucí, 
aby rovněž ostatní větší jednoty se zajímaly o tyto krásné sporty, jež jsou také součástí 
branného tělocviku. Ve zprávě vedoucího her, podané br. C. Skopalem, byli přítomní 
informováni o připravovaných změnách v trestním řádu, jenž bude mnohem přísnější, 
což bude ku prospěchu zejména pro nynější dobu velkého přírůstku nových sportovců, 
kteří nejsou obeznámeni se sokolskou kázní. Upozornil na nesprávné a nepodložené 
zprávy v novinách o sjednocení, neboť dosud nejsou ještě zcela dokončeny všechny 
směrnice, jež musejí být pak po případných změnách schváleny, aby pak mohly býti 
provedeny. O jednotlivých podnicích bude ještě členstvo zvláště informováno. 
Po této zprávě promluvil br. Štěpán Drásal, delegát ČOS a důvěrník naší župy, který 
pozorně sledoval dosavadní průběh schůze a jenž jest podrobně informován o činnosti, 
jakož i o úspěšné práci a nedostatcích v technické práci. Přesto však právem řadil naši 
župu mezi nejlepší župy ČOS, neboť její bohatá, všestranná činnost za vedení 
osvědčených pracovníků, vychovaných br. Jos. Polaame, může být příkladem většině 
žup, a předpokládal, že nastalé změny v uplynulých měsících nezastaví započatou práci, 
kterou konáme nejen pro sebe, ale zejména pro náš národ. Kladl důraz na důkladný 
výcvik cvičitelů všech složek pravidelnými teoretickými a praktickými hodinami 
cvičitelských sborů, který nesmí chyběti v žádné jednotě. Vyřídil pozdrav, dík a uznání 
náčelnictva ČOS všem bratřím, jakož i župnímu náčelnictvu, zejména br. župnímu 
náčelníkovi, a přál další dobré práci úspěch a tím i jedinou sokolskou odplatu: hřejivé 
vědomí dobře splněné povinnosti. 
Br. župní starosta R. Lukaštík pozdravil cvičitelský sbor jménem župního 
předsednictva, uznal velikou práci, ve které si náčelníci dobře vedou, a přál si, aby byli 
pamětliví sokolských idejí a tradice a nezapomněli svých povinností ani nyní, setrvali v 
milých nám sokolovnách s naší mládeží, jíž je zejména potřebí mravního a ideového 
vzdělání v. sokolském duchu. Zdůraznil: Nezradíme Tyršův odkaz, zachováme 
Fiignerovy ideje, budeme propagovati Masarykovy a Benešovy myšlenky, z nichž se 
nám zrodila republika, naše nejdražší svoboda. Musíme být připraveni na všechny další 
starosti, jež nám sjednocením nastanou, ale při sokolské houževnatosti také nyní svou 
práci se zdarem vykonáme. Vše pro slet, vše pro Sokolstvo! 
Na tento projev navázal br. V. Netočný, župní vzdělavatel, který vzpomněl nepřetržité 
spolupráce obou sborů, jež se navzájem doplňují ve výchově svěřených cvičenců. S 
ohledem na velké oběti, které Sokolstvo přineslo v prvém odboji i za okupace, musíme 
setrvat při sokolské práci v zájmu našeho národa, který vzkvétá Sokolstvem, jeho 
činností a výchovou. Další práci ve sletovém roce přál dokonalý úspěch. 
Podrobnou zprávu o všech podnicích prostého tělocviku podal br. Fr. Odstrčil, jenž v 
letošním roce připravil bohatý program, který ovšem musel přispůsobit sletovým 
přípravám. V naší župě není prozatím náležitého porozumění pro toto odvětví tělocviku, 
ale bude snad možno výchovou nových cvičitelů získati více zájemců. 
Poslední zprávu podá! br. Hugo Široký, vedoucí táboření, který konstatoval, že činnost 
v oddílech se nevyvíjela, jak předpokládal, a proto opět zdůraznil, aby náčelníci byli 
vedoucím pobytu v přírodě opravdu nápomocni. Upozornil na vhodné pomůcky a 
příručky, jež si možno v župní kanceláři objednat. Postrádal dosud Četné zprávy o 
činnosti v oddílech, dále pak nebyli mu ještě oznámeni někteří vedoucí, již nejsou 
zapojeni na župní činnost. Na slete bude provedeno první táborové vystoupení 
dorostenců a žáků, pro které se příprava důkladně provádí. Znovu požadoval vydatnější 
spolupráci všech vedoucích složek a vyslovil přesvědčení, že další činnost bude ještě 
úspěšnější jako dosud. 



Br. župnímu náčelníkovi Vincovi Křístkovi byla předána k padesátinám adresa s přáním 
pevného zdraví do dalších četných a spokojených let života. Valný sjezd byl ukončen 
bez důležitějších volných návrhů.       
                                                                                                                                  Křb. 
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TECHNICKÁ HLÍDKA. 
 
V sobotu dne 24. dubna 1948 se konala v Přerově za účasti 64 posluchačů ze 7 žup 
Východomoravského kraje škola rozhodčích z tělocviku obecného. Školu vedl člen 
náčelnictva ČOS br. Jan Plánička z Prahy, který vyzvedl vysokou úroveň této školy. 
Zájem přítomných ve škole byl jedinečný. Po ukončení školy byly provedeny zkoušky z 
teorie i prakse, v nichž bratři prokázali velmi dobrý prospěch. Sokolstvo tak získává 
kádr nových rozhodčích při sletových závodech. Ve zkušební komisi zasedali bratři: Jan 
Plánička za náčelnictvo ČOS, za župy br. Jos. Poláme a Vincenc Křístek z Přerova a 
Josef Přivřel z Němčíc n. H.                                                                                      V. K. 
 
Naše činnost v květnu. 
I.  a 2. května. Škola prostého tělocviku a pomahatelské zkoušky. 
8.  května v sobotu. Opravy sletových prostných br. Meduny.  
            I.a IV. okrsek v Přerově v 15 hod. 
           II. a III. okrsek v Hranicích v 15 hod.  
           V. a VI. okrsek v Brodku v 15 hod. 
Tohoto vyhledávacího závodu se zúčastní všichni bratři, kteří se ještě zkoušce 
nepodrobili. 
9.  května.  Župní přebory ve hrách. 
15. května v sobotu o 15. hod. v Přerově župní přehlídka cvičení starších bratří s     
      dlouhou tyčí. účast všech bratří velmi nutná. 
9, 16. a 30. května. Veřejná cvičení jednot: Tršice, Moštěnice a Spálov. 
23. května okrskové cvičení  
           I. okrsku v Dřevohosticích,  
          II. okrsku v Drahotuších,  
         III. okrsku v Prosenicích,  
          V. okrsku v Tovačově. 
Příště budou uveřejněny další podniky. Závody dorostů a mužů v měsíci květnu budou 
oznámeny zvláště,                                                                          
                                                                                                                        Náčelnictvo. 
 

 
 
 



Přehled vyhledávacího župního závodu ve cvičení Medunových sletových 
prostných mužů. 

                                                                                                                Neúčast 
Okrsek       Přihlášeno   Dostavilo se    Prošlo     Opravy    Úbytek    jednot    Poř.   
I.  311           236        182   54      75        1            5. 
II.  153           149        131   18        4        3          III. 
III.  143      121        116     6      22      —            II 
IV.  78          69          53   16        9        3             6. 
V.  74              74          64   10       —       —             I. 
VI.  88       71          56   15      17       —             4. 
Celkem        847      720       602 119         127        7            — 
 

Výsledky župního závodu v běhu přespolním dne 11. dubna 1948. 
3 členné hlídky — dorostenci starší — 2000 m. 
I.  Hranice (Zejda Břetislav, Ročňák Miroslav, Renert Vratislav) 6:30.0. 
II.  Přerov (Flegel Karel, Žák Josef, Gsečmer Vratislav) 6:33.0. 
III. Veselíčko (Zahoj Jan, Mareček Miroslav, Zemánek Jan) 6:41.0. 
4.  Želátovice (Čespiva Zdeněk, Dorazil Zdeněk, Valšík) 6.46.0 
5.  Vlkoš (Plch Ludvík, Nesvadba Fr., Nesvadba Josef) 6.51.0. 
6.  Slavíc (Jakeš Lub., Vymazal Václav, Horák Ant.) 6:53.5. 
7.  Lazníky (Sehnal Vlád., Zdařil Ant., Skácel Ot.) 7.03.0. 
8.  Dub (Mikeška Josef, Pavelka Jaroslav, Páleník Frant.) 7:11.5. 
3 Členné hlídky — dorostenci mladší — 1200 m. 
I.  Henčlov (Jindrák Alois, Pól Miroslav, Šenk Ladislav) 4:22.0. 
II  Tovačov (Mateřka Vítězslav, Čelechovský Jaroslav, Zóna Stan.) 4:26.0. 
III. Stará Ves I. (Březina Radomír, Dostál Frant., Přikryl Frant.) 4:28.0. 
4. Přerov I. (Kozák Mír., Findejs Frant., Stančík Jan) 4:29.0. 
5.—6. Dub (Eichler Mír., Horák Mojmír, Pospíšil Zd.) 4:32.0. 
5.— 6. Stará Ves II. (Kostík Ant., Jedlička Jan, Rozsypal Aug.) 4:32.0. 
7.  Hranice (Pravdík Jos., Bartušek Jiří, Stahalík Ivan) 4:38.0. 
8.  Lověšice (Dvorský J„ Zapletal M., Dvorský Mir.) 4:43.0. 
9.' Přerov II. (Kabelík Moj.,~Sedlák Milan, Drbušek Mil.) 4:44.0 10. Předmostí   
(Španihel Rud., Štimpl Lub., Netopil Lad.) 4:57.0. Družstvo Želátovic závod vzdalo. 
 
Muži — jednotlivci — 6000 m, 
I. Zapletal František, Lověšice, 20:01.4. 
II.  Vrána Jaroslav, Drahotuše, 20:086. III. Simon František, Přerov, 20:22.8. 
4.  Sousedík Milan, Přerov, 20:48.2. 
5.  Vančura Václav, Přerov, 20:55.0. 
6.  Kratochvil Lubomír, Henčlov, 21:11.4 
7.  Vaculík Jaroslav, Želátovice, 21:12.8. 
8.  Barbořík Antonín, Želátovice, 21:35.7. 
9.  Barbořík Bohuš, Želátovice, 21:35.8. 
10.  Ležák Jaroslav, Želátovice, 21:48.6.. 11   Růžička Miroslav, Henčlov, 21:56.4. 
12.  Freudl Jiří, Věrovany, 22:15.4. 
13.  Michel Rudolf, Hranice, 22:42.0. 
14.  Sochor Bohumír, Přerov, 22:46.4. 
15.  Kapala Čestmír, Přerov, 22:51.0 
16.  Stavjař Oldřich, Hranice, 22:580. 
17.  Calábek Ladislav, SK. Přerov — mimo soutěž, 19:54.8. 



 
Muži — tříčlenná družstva. 
1. Přerov I. (Simon Frant., Sousedík Milan, Vančura Václav) 12 bodů. 
11.  Želátovice (Vaculík Jar., Barbořík Ant., Barbořík Boh.) 24 bodů. 
 
Horní-Moštěnice.  
Divadelní odbor Sokola dokázal opět jednou, že, kdo chce. taky může. 28. a 29. 3. t. r. 
sehrál divadelní hru bratří Mrštíků za režie br. Kepidy. Provedení bylo na ochotnický 
soubor nadprůměrné. Je těžko vyzvednout výkony některých herců, abych jiným 
neublížil. Snad nejvíce nutno oceniti pěkně podání Maryši s. Stojanovou Evž. Br. 
režisér může býti plně spokojen. Prosím však jej jménem všeho členstva, aby se dal opět 
brzy do nové práce.                                                                                       —ška. 
 
Loutkářský odbor Sokola se rozběhl v půli února t. r. slibně do nového úseku práce. 
Za finanční podpory jednoty pořídil 16 loutek, které sestry oblékly, a bratři za obětavé 
spolupráce starosty jednoty br. K. Procházky pořídili za jediný týden celé zařízení 
loutkové scény. V sokolovně bylo jako v úle. Po několika nedospaných nocích přiblížila 
se neděle 22. února. Sál sokolovny naplnila moštěnská drobotina. Kašpárek a Škrhola si 
získali rázem srdce všech vděčných návštěvníků. Dobré dílo se podařilo. Po pěkném 
začátku je třeba vydržet a pokračovat. Na podzim se dáme opět s chutí do práce.   
                                                            Nazdar!                                                       —ška. 
Po sjednocení veškeré tělesné výchovy přihlásilo se do 15. dubna 32 členů. Byli 
slavnostně přivítáni br. starostou na členské schůzi 14. dubna. První ideová škola pro 
nově přijaté byla 20. dubna a měl ji br. vzdělavatel. Bude dost -r ráče pro všechny nové 
členy. 
Na 16.—17. květen připravujeme rozvinutí nového sokolského praporu. Prapor byl 
navržen řed. Spáčilem (rodem z Kroměříže) a umělecky byl proveden Jedličkovým 
ústavem v Praze. Pořad slavnosti začne v sobotu večer členskou schůzí a bude 
pokračovat v neděli a pondělí svatodušní. Slavnostní sbor složil a věnoval bratr Fr. 
Balcárek a zazpívají jej Sokolové. Bude to velký svátek moštěnské jednoty. 
Slavnostním řečníkem bude br. Rud. Lukaštík z Přerova. 
 
XI. všesokolského sletu zúčastní se z naší jednoty celkem 110 bratří a sester.  
Slavnostních krojů bylo objednáno 42, ženských 26 a mužských 16.                      A. K. 
 
Chropyně.  
Dne 20. března t. r. uspořádala naše jednota »Tělocvičný večer*. Na pořadu byly 
ukázky sletových prostných všech složek, zpestřené s vystoupením malých žaček a 
recitací žáků. Cvičení bylo velmi dobré. Vzorně provedená prostná dorostenek »Bílé 
kroužky* a téměř bez chyby zacvičená prostná mužů »Věrni zůstaneme« zapůsobila na 
obecenstvo nejvíce a sklidila největší potlesk. — Mezi jednotlivým vystoupením 
cvičenců hrál náš nově ustavený hudební kroužek br. J. Matouška, který rovněž sklidil 
bouři potlesku, takže i náročné obecenstvo odcházelo uspokojeno. —• Nakonec 
zazpívali dorostenci, dorostenky a členstvo píseň br. Seeháka »Na shledanou na 
Strahově*. Tak jsme ukončili opravdu zdařilý sokolský večer, který zanechal velmi 
hezkou vzpomínku. — Tímto jsme také ukázali veřejnosti, že naše jednota žije, že pilně 
pracuje a připravuje se na XI. všesokolský slet v Praze, a že tyto přípravy, dík 
poctivému a snaživému úsilí cvičitelského sboru mužů i žen, sklízejí dnes úspěch. — 
Děkuji Vám, sestry a bratři, kteří jste se přičinili o zdárný výsledek večera.  
                               Nazdar!                                                                Bohumil Doležal. 



 
NÁŠ ÚKOL, SMĚR A CÍL. 

 
Tak se nazývá malá knížka, kterou  zakladatel Sokola dr. Miroslav Tyrš. každému  
Sokolu knihou  vzácnou  a drahou,  protože  v  ní  uložil  nejsvětější ilské ideje a 
základní  duchovní postuláty  sokolského   učení.   Nazýváme  ji - ukolským  
evangeliem,  neboť  obsahuje nepřeberné množství  hlubokých myšlenek a problémů a 
stává se nevyčerpatelnou studnicí stále živých a platných sokolských pravd a zákonů. 
Tyrš v ní obdivuhodným způsobem jasně a mistrně promyslil skutečný úkol, směr a cíl 
Sokolstva, a dal mu tak odkaz nejvzácnější: duchovní základ hluboko filosoficky 
zdůvodněný, až k nejjemnějším podrobnostem promyšlený v prorockém zaměření k 
národu a lidstvu. 
Nikdo nedovedl jasněji a lépe vystihnout pravý úkol, směr a cíl Sokolstva, než jeho 
nesmrtelný zakladatel, protože myšlenka sokolství vytryskla a zrodila se mu v jeho 
velikém srdci, naplněném hlubokou láskou k národu a vlasti. 
Je nutno, zejména dnes, zdůrazňovat úkol, směr a cíl Sokolstva, aby se každý mohl 
bezpečně přesvědčit o významném jeho poslání a pochopil jeho nutnost a potřebu pro 
všechen náš národní a státní život. 
Úkol Sokolstva je stálý a neměnný a zůstane povždy v cílevědomé výchově jedince po 
stránce tělesné a duševní v celého, ryzího, ušlechtilého a mravného, zdravého a 
krásného člověka jako jedince i jako člena národa a lidské společnosti. Není úkolu 
vyššího a vznešenějšího! Cítíme tu podobu, ba totožnost hlubokých zásad křesťanství i 
nejhlubší filosofie života. Pro svou duchovní vznešenost a krásu zůstane vždy úsilím 
milionů a jen málo vyvolených nalezne cestu k této věčné kráse. 
Hluboká mravní a duchovní náplň sokolství dovršila naše veliké národní úsilí a obrození 
národa po strašné době temna a poroby pobělohorské, přetvořila zázračnou silou 
tehdejší poměry sociální, politické i kulturní a vytvořila nového člověka a nový řád ve 
světě. Sokolství se stalo vznešeným učením, náboženstvím pravověrných, obsahujícím v 
sobě nejčistší kulturu lidstva, nejvyšší socialismus a skutečnou humanitu, založenou na 
pravé lásce k člověku, člověka k národu a lidstvu. 
Cesta (směr) tohoto zdravého úsilí byla přímá a jasná. Byla to cesta za světlem, jež 
oslnilo svou dobu a spalovalo všechno pomíjející a nezdravé, byla to cesta zkrvavená 
krví národa, podél křížů a ukřižovaných, ale cesta vítězná a slavná. Tisíce bratří a sester 
podalo si ruce k bratrské práci, tisíce srdcí vzplanulo láskou a nadšením pro svatou věc 
národa. Národ zbědovaný a utýraný potřeboval této duchovní síly, této jednoty, této 
bratrské lásky. Z ní vykvetly růže nového národního života. Dr. Miroslav Tyrš ukázal 
Sokolstvu tuto cestu bratrství, národní cti a lásky k vlasti a celým svým životem, celým 
svým dílem dal nám příklad a vzor nad jiné zářný, že cesta v jednotě národa, ve 
svornosti a v bratrství, cesta práce a úsilí je cestou nejbezpečnější a nejjistější. 
Byla to cesta, v níž toto mocné duchovní hnutí zachycovalo všechny překážky a 
odstraňovalo uskoky, nenávist a zášť a nezaleklo se i nejtěžších protivenství a nesnází; 
čím více nepřátel, čím více překážek, tím slavnější a mohutnější byl pochod této 
monumentální síly, všestranně rozvinuté a ostře pronikající do všech stínů, slabostí a 
malosti. Touto cestou bratrství, všestrannosti a činorodé lásky v duchu osvobozeného 
národa dovedlo sokolství přetrpět svou Kalvárii utrpení a bolesti a dojít do dnů slávy a 
vítězství. 
Dosáhlo svého cíle a bude jej dále dosahovat a k němu spět, neboť cíl sokolské práce a 
úsilí je stále nový, živý a pevný: je to služba národu a republice bez výhrad a 
kompromisů. Je to služba nejen svému národu, ale celému lidstvu v plnění toho 
skutečného ideálu lidství, v duchu Masarykově. 



 

 
Z  III.  VYLUČOVACÍHO  ZÁVODU  ŽEN  ČOS V PŘEROVĚ  

DNE 18. 4. 1948. 
 
To je cíl Sokolstva nejvyšší a nejkrásnější: vychovat v každém jedinci člověka, 
vychovat v každém jedinci úctu a lásku k lidské duši, ke každému bližnímu, vychovat 
dobrého a mravného občana, aby tvořil s miliony bratří jednotný, svorný a bratrský 
národ, stmelený láskou a obětováním pro dobro a krásu života. 
Tak myslil i Tyrš ve všech svých úvahách a pracích, v celém svém velikém životním 
díle; především a jedině na svůj národ jako národ i součást lidstva. 
Celým jeho nesmrtelným dílem, které roste z jeho duše a z jeho srdce, vyvoláno 
potřebou doby, v níž se národ znovu probudil z dlouholetého sna k novému životu a 
které se rozrostlo a rozrůstá neustále a nezadržitelně vším národním děním, ba celým 
národním životem, ozývá se plamenná výzva nesmrtelného vůdce každému vojáku 
nespočetné sokolské armády, výzva k oddané službě národu a lidstvu, výzva k věrnosti 
a lásce, výzva k práci pro lepší příští veškerého člověčenstva. 
K tomuto nejvyššímu cíli bude lidstvo věčně kráčet, jednou rychleji, jak vlny 
zvednutého moře, po druhé sraženo k zemi vichřicí dějin bude jen zvolna a bázlivě 
zvedat svůj zrak k nebi jasnému a čistému. Sokolstvo ponese svůj prapor hrdě vztyčený 
a neposkvrněný věčně dál a výš, a světlo rozžaté v srdcích tisíců bude svítit i v 
temnotách . .. 
Protože náš úkol, směr a cíl je velký a vznešený a stojí za to, abychom pro něj žili a 
třeba i zemřeli. 
Zemřeli bychom s vědomím, že z naší krve se zrodí na této zemi šťastnější dnové 
lidstva ... 
Sokolství, toto ryze české duchovní a sociální hnutí, je a bude našemu národu 
nezbytnou součástí života — naším národním programem. 
Budeme-li tvořit a budovat náš stát 
v duchu Tyršově a Fůgnerově, budeme-li všichni žít náš národní život vědomi si tohoto 
velikého úkolu Sokolstva, cestou, již nám tak jasně ukázal Tyrš a Masaryk k jedinému 



společnému cíli věrně sloužit národu a republice v bratrském soužití se všemi národy 
světa, splníme nesmrtelný odkaz Tyršův a Masaryk:'" beze zbytku. 
A to je naše sokolská povinnost. 
                                                                                                                          J. Čoupek. 

*** 
Z Věrovan. Dne 14. března t. r. rozloučila se naše sokolská jednota s br. Vítězslavem 
Glubišem. Byl to smutný pohřeb. V zesnulém odešel nám dobrý a veselý druh, který 
nikdy nikoho nezarmoutil. Tolik miloval život a přece musel odejít tak mlád — ve věku 
23 let... 
V neděli dne 21. března sehrálo sokolské žactvo alegorickou pohádku Fr. Jaroše »Sen o 
štěstí*. Nacvičil ji skromný, ale houževnatý br. Arnošt Kovařík. Provedení této 
divadelní hry stálo ho mnoho času, námahy a práce. Výprava byla velmi pěkná a úspěch 
před vyprodaným hledištěm byl dokonalý. Obsah hry dobře se hodí do dnešních 
poměrů. Právě dnes jest nám třeba víry v lepší zítřek nás všech. Musíme však všichni 
svornou spoluprací pomáhat! Děti (bylo jich přes 50) hrály s nadšením. Rodiče i ostatní 
diváci odcházeli s vědomím, že naše žactvo jest vedeno dobře. Bratru Arnoštu 
Kovaříkovi i těm, kteří mu pomohli připravit tak zdařilý podnik, patří náš dík a uznání. 
Všechny cvičební složky se pilně připravují na XI. sokolský slet. Každý se snaží 
zvládnout společná cvičení co nejlépe, aby při zkouškách obstál s úspěchem. K účasti 
na slet se přihlásilo 13 žáků, 17 žákyň, 8 dorostenců, 15 dorostenek, 13 rnužů a 16 žen, 
necvičících bratří a sester 35. Celkem pojede na slet z naší jednoty 117 sokolských 
příslušníků. 
Tyršova sokolská myšlenka namířila přímo a nezastavitelně k budoucí svobodě a k 
české silné a nezničitelné národní životnosti soustavným a každodenním přímením naší 
fysické a duchovní podstaty, protože plně, silně a svobodně lze žíti jen při zdravém těle 
a zdravém ducha 
                                                                                               Profesor Dr Albert Pražák. 

 
Josef Dostál: 

KR0MĚŘÍŽSKÝ ROK        
 
Na kroměřížské  »100 let českého národního života uvidíme oddělení »Česko renský 
národ v boji za svobodu«. Toto oddělení bude velmi zajímavé, neboť ukáže 
návštěvníkům cestu, po níž náš národ kráčel od r. 1848, než dosáhl dnešní svobody. 
Uvidíme tu věčně živý příklad husitských bojovníků, kteří pohrdali množstvím nepřátel 
a nelekali se jejich zbraní. Tento duch bojovníků »proti všem« zůstal v krvi českého 
lidu a pomohl pozdějším generacím v boji za svobodu. Skoro již uhasínající duch 
husitské revoluce rozdmýchán byl osvícenstvím i francouzskou revolucí a vzplanul vy-
soko právě před 100 lety na pražských barikádách. Po několika staletích opět český 
člověk se zbraní v ruce vynucuje si trochu místa na slunci a více uznání. Zář 
revolučního roku sklenula se nad celým československým národem od Šumavy až k 
Tatrám. I když r. 1848. nepřinesl kýženého splnění národních tužeb, přece již se nedal 
zápal revoluce natrvalo utlumiti. Odkaz revoluce si národ ukryl hluboko v srdcích 
vlastenců a střežil jej jako vzácný odkaz po 70 let. Znovu vzplanul, když po 
sarajevských výstřelech zachvátil válečný požár svět a národ československý vyrazil k 
velikému zápasu o bytí a nebytí. Pochodeň této novodobé revoluce vysoko třímali T. G. 
Masaryk, M. R. Štefánik a dr. E. Beneš. 
Do jejich armády neohrožených bojovníků patřily i nepřehledné šiky sokolských borců, 
které Tyrš připravoval na brannost, na boj. Sokolští borci, živeni odkazem husitským, 
krváceli i zvítězili u Arra-su, Zborova, Bachmače, Doss-Alta, Terrone a v Dobrudži, 



aby konečně mohli na svých bodácích přinésti do vlasti dlouho želanou svobodu. Avšak 
dílo, na něž čekaly generace celá staletí, bylo zničeno temnými živly fašismu. Přetěžká 
zkouška z let 1938 až 1945 dala národu opět svobodu. Opět i v této zkoušce, v této 
druhé osvobozovací bitvě, platili Sokolové krvavou daň po boku ostatních bojovníků 
celé naší vlasti. Opouštěli vlast a v čele s bratrem dr. E. Benešem nastoupili cestu 2. 
vítězného odboje přes Tobruk, Sokolovo, Dunker-que, Beograd a Londýn. Po boku 
slavných armád demokratického Ruska, hrdé V. Britannie a Ameriky vyhnali sveřepého 
nepřítele. 
Anabase československé svobody zaujme jistě všechny, kdož přijdou na výstavu. Avšak 
.nestačí jen prohlédnout! To jistě není účelem výstavy. Každý Čechoslovák nechť si při 
prohlídce uvědomí, že svobodu si konečně musíme udržet! V sokolských jednotách se 
nejlépe připravíme na obranu našeho státu. Sokolské jednoty připraví každého, aby 
snadno mohl odolat nepříteli. Věřte, lidé českoslovenští, náš odvěký nepřítel se ještě 
nevzdal pokusu ovládnout naše země!                                    Bděte a buďte na stráži! 
 

 
JARNÍ SCHŮZE VZDĚLÁVACÍHO SBORU ČOS 

zhodnotila vykonanou práci v r. 1947; nebylo jí málo, uvědomíme-li si, že v tom roce 
bylo vykonáno v celé oblasti ČOS 297.000 vzdělávacích podniků. V r. 1946 jich bylo 
190.000. V dalším pak stanovila nové cíle a úkoly, k nimž nutno dospět. Bude-li to v I. 
pololetí slet, jenž svou přípravou zabere všechen čas, bude to ve II. pololetí výklad 
usnesení VIII. valného sjezdu, jež se musí každému Sokolu stát ukazatelem na cestě 
životem. 
V pracovním pořadu schůze probrány byly nejdříve věci sletové. Vstupním podnikem 
do tohoto roku byla škola o uplynulých 10 sletech, na které přednášel také br. Jan 
Masaryk, žel Bohu naposled. Jeho projev vyjde tiskem ve zvláštním vydání. Bude 
provedena ideová průprava všech účastníků sletu, členstva zvláštními srazy, dorostu 
ideovými zkouškami. 
Divadelní soutěž proběhla v župách. Z naší župy se umístila čestně jednota Henčlov. Z 
moravských jednot se probojovaly do Prahy Jevíčko, Tišnov a Bystřice p. H. 
Loutkářské soutěže účastní se 615 jednot; je rázu propagačního. Závod pěvecký, 
rozvržený do 3 skupin, bude se konat ve dnech sletových a to 30. června a 1. července. 
Zúčastní se 37 pěveckých sborů. Do 15. května mohou se přihlásit družstva obojího 
dorostu k soutěži ve zpěvu a recitaci; je to vlastně vyvrcholení předsletových ideových 
zkoušek. 
Vzdělávací část sletové výstavy ukáže, jak rostlo a pracovalo (a pracuje) Sokolstvo a 
jaké oběti přineslo. 
Školení nového členstva je věnována plná pozornost a znovu upraven text sokolského 
slibu. Ale to již přecházíme do oboru běžné činnosti, kdež si všímáme činnosti v 
župách. Také na nás platí, že se v r. 1948. zlepšíme proti roku 1947. 
Pojednáno bylo o vzdělávacích školách ČOS a žup, o jejich absolventech, jak se 
osvědčují v práci, přijaty byly řády vzdělávacích sborů jednot, žup a ČOS a schváleno 
vypsání vzdělávací zkoušky ČOS, rozvržení požadavků a ustaven zkušební sbor. O 
dnešním stavu Sokolstva vzhledem k únorovým událostem promluvili bratři Heller a Dr 
Bláha, kteří mnohé objasnili, co nám nebylo známo. 
Aby práce mohla klidně běžet, bylo předsednictvo vzdělávacího sboru rozmnoženo o 8 
členů, takže čítá dnes 30 členů. Všímáme si Slovenska a pohraničí, jimž věnujeme 
plnou pozornost. O Sokolu na Slovensku promluvil také ministr Dr Vávro Šrobár. 
Slibem, že budeme pracovat pro zdar sletu a v duchu usnesení VIII. valného sjezdu, 
schůze byla skončena.                                                                                         Netočný. 



 
ÚSPĚŠNÉ VYSTOUPENÍ DRAMATICKÉHO ODBORU 

SOKOLA V TOVAČOVĚ. 
 

Odbor sehrál 14. a 15. února t. r. divadelní hru O. Minaříka »Zorka«. Jen pro zajímavost 
uvádím, že hra byla zfilmována jakožto »Tuluk Macoun«; o úspěchu tohoto filmu, 
doma i za hranicemi, netřeba se šířit. 
Není mým úmyslem podati v této krátké stati přísnou kritiku tohoto představení.  Pro  
zajímavost  uvádím,  že  jsem viděl večerní představení 15. února. Všechny dojmy a 
postřehy jsou subjektivní. 
V prvé řadě musím však konstatovat, že volba »Zorky« byla šťastná. Mám však dojem, 
že určitá část obecenstva hru plně nepochopila. 
Pokud se týče obsazení jednotlivých rolí, myslím, že režisér měl šťastnou ruku. Jeho 
námaha byla korunována úspěchem. 
Postavu sluhy Houžvičky úspěšně podal »nejmladší* člen souboru a obětavý pracovník, 
br. Věkoslav Hrbáček. Myslím, že největší odměnou tomuto neúnavnému sokolskému 
pracovníkovi byly projevy nehlučných sympatií, vyzařující s tváří všech diváků. 
Jestliže jsem vyzvedl výkon »Houžvičky«, nechci tím nikterak zmenšovat výkony 
představitelů ostatních rolí. Všichni splnili, co jsem od nich očekával; jejich osobnosti 
zaručovaly předem dobrý výkon. Nemohu však nevyzvednout! výkon představitelek 
dvou ženských rolí, Zorky a Krištofové. Mám při tom na mysli hlavně jejich výstup-
dialog, v němž vystupují jako representantky dvou protichůdných světů. Myslím, že 
kontrasty, pokud se týče hereckého podání se velmi zdařily. 
Mám radost — podotýkám, že nejsem členem tovačovské jednoty — že tovačovská 
jednota bude pro všechny jednoty svého okrsku tím, čím byla vždycky: vzorem a 
zářným příkladem činnosti tělocvičné i kulturní. Heslem nás všech nechť je: »Stále 
vpřed, zpátky ni krok!«                                                                    Břetislav Nakládal. 
 

NOVÉ KNIHY. 
Evžen Eoppl: Co jsme viděli za mořem. 88 stran na pěkném ofsetovém papíru, četné 
kresby, cena 39 Kčs brož. Autor, přední pracovník ČOS, účastník zájezdu ČOS do 
zahraničí, podává výklad o cestě do Anglie, Kanady a Ameriky a zavádí čtenáře k našim 
krajanům v zahraničí, dále pak popisuje vyspělost dopravy, letectví, bohatství měst a 
pod. navštívených zemí a ukazuje, co je hodno obdivu nebo odsouzení.               •—rk. 
Je tedy samozřejmo, že v sokolské myšlence o Tyršovi jest hledati jeden z hlavních 
klíčů k našemu národnímu osvobození a že proto jest i Tyršovi a všem jeho 
podobencům děkovati za to, že jsme svobodni. Tyrš se nám bude objevovati na počátku 
našich zástupů, ženoucích národ k svobodě, jako vůdčí ukazatel nejjistější a vítězné 
cesty. 
                                                                                              Profesor Dr Albert Pražák 
 
 
 ============================================================= 
Vydává Sokolská župa Středomoravská-Kratochvílova v Přerově. - Vydávání po-
voleno čj. 292-53. - Novinová sazba povolena řed. pošt. čj. IA-5-2370-0:3475 ze dne 
29. 1. 1948. - Dohlédací pošt. úřad Přerov 2. - Odpovědný zástupce listu Karel 
Rosmus, Přerov, Kozlovská 83. -řídí redakční kruh. - Redakce a administrace: 
Přerov, Brabansko 1. Tiskne Frant. Bartoš, Přerov. 
 ============================================================ 



 
SOKOLSKÁ ŽUPA  STŘEDOMORAVSKÁ KRATOCHVÍLOVA V PŘEROVĚ 
                                                                                                 ČÍS. 6.    ČERVEN 1948 

Anna Kostíková: 
SLOVANSKÝ   SJEZD   V   PRAZE   V   R.   1848. 

XI, všesokolský slet 1948, který poutá dnes hlavní zájem široké veřejnosti 
československé, slovanské i světové, bude zahájen v červnu, v němž vzpomeneme 
stého jubilea významného slovanského sjezdu v Praze v roce 1848. Tento bouřlivý 
revoluční rok byl vyvrcholením mnoha událostí v Evropě, jež všechny byly 
diktovány snahami o uznání lidských práv a znamenaly podstatnou změnu v 
myšlení evropských národů i ve vnitřním uspořádání států. 
V XIX. století probíhají dějinami tři hlavní myšlenkové proudy: 1. boj o svobody a 
občanská práva proti konservativnímu absolutismu, 2. myšlenka národní, která 
vedla k osvobozování národů z cizího poddanství a k snahám sjednocovacím a 3. 
boj o práva pracujícího lidu. V našem národě, který neměl už tehdy české šlechty 
rodové, kde osudné poměry v rakouském poddanství nedaly ani vyrůst šlechtě 
finanční, splývá myšlenka socialismu záhy s uvědomovacími snahami 
národnostními. 
Po únorové revoluci francouzské v r. 1848 následovaly převratné události v Evropě 
v rychlém sledu. Mnohé říše se zatřásly ve svých základech. Českým politikům 
bylo to popudem ke snahám o řešení ústavních otázek v Rakousku. Proto byla 
svolána už 11. března schůze pražského měšťanstva do Svatováclavských lázní, 
kde byla vypracována petice, jež žádala spojení zemí koruny české ve společný stát 
v rámci Rakouska, praktickou rovnoprávnost češtiny s němčinou, různé reformy 
správní a zrušení roboty. Požadavky formuloval dr. František Brauner. Rychlý 
spád vídeňských událostí přinutil císaře k březnové konstituci a k milostivým 
listům na české petice. Dubnová ústava neuspokojila však neněmecké národnosti v 
Rakousku a pobouřila Němce. 
Zatím v sousedství otázka zřízení Velkoněmecké říše vystupovala hrozivě do 
popředí a ohrožovala národní svébytnost slovanských národů v Rakousku. Česká 
obrana proti Frankfurtu byla dobře organisována. Havlíček bojoval nejen 
novinářskými články, ale i břitkým vtipem a písničkami (»Šuselka nám píše«). 
Proti snahám Frankfurtu, jehož pozvání odmítl František Palacký svým 
památkovým listem ze dne 11. dubna, bylo třeba postaviti radikální čin. Už 
Kollárovými ideami byla připravena půda ve Slovanstvu myšlence sbratření a není 
proto divu, že se téměř současně s několika stran ozvaly hlasy po svolání 
slovanského sjezdu, jenž měl býti protiváhou sněmu frankfurtskému i uherskému. 
Palacký i Šafařík, političtí vůdcové českého národa, byli postaveni v čelo 
přípravného výboru. Na radu prozíravého Palackého byl přijat jeho návrh, aby se 
oficielně vyhlásil jen sněm Slovanů rakouských. Zahraniční Slované měli býti na 
sjezdu jen hosty. 
Dnes máme v Evropě řadu svobodných samostatných slovanských států. Před 100 
lety tomu tak nebylo. Čechové a Slovinci byli pod nadvládou Rakouska, Slováky až 
k umdlení tlačila těžká maďarská bota, nebyli státně samostatní Chorvaté, nad 
Srby a Bulhary svištěl ještě turecký bič. A Polsko pnělo na kříži svého ponížení. 



Roztrháno mezi Prusko, Rakousko a Rusko, úpělo pod cizí nadvládou. Jediný 
samostatný stát slovanský bylo Rusko. Bylo to však Rusko carské, zčásti mocenské 
a zčásti revolucionářské, které se bránilo novým směrům evropským. Proto 
prohlášení všeobecného sjezdu slovanských národů mohlo se snadno státi 
kamenem úrazu a bylo by jistě vedlo k jeho zákazu a tak ke zmaru pučících nadějí. 
Sjezd byl zahájen 2. června na Žofíně (Slovanském ostrově). Vlastní jednání se 
dalo v budově Národního musea. Sjezdu se zúčastnilo na 350 osob, z nich asi je * 
třetinu tvořili zahraniční hosté. Rusko bylo zastoupeno jen jedir .n účastníkem. 
Byl to ruský revolucionář Ba-kunin. Účastníci byL vesměs vynikající učenci a 
politikové. Nebyl zde původce slovanského sjednocení Kollár, tehdy evangelický 
farář v Pešti, kterému vyhrožovali Maďaři smrtí. Jednání sjezdu bylo značně 
obtížné, protože naráželo na protichůdné zájmy (Poláci kontra Rusko) a 
nescházelo i dosti rušivých zásahů zvenčí, hlavně zásluhou Maďarů. 
Vrcholným bodem jednání byla strhující řeč Šafaříkova, odsuzující názor nepřátel 
o méněcennosti Slovanů. Ze sjezdu vyšel slovanský manifest evropským národům, 
zavrhující panství nadpráví a vládních privilegií. Byla žádána rovnost před 
zákonem. (». . . kdežkoli mezi miliony i jeden porobek se rodí, tamť ještě pravé 
svobody neznají.«) 
Sjezd formuloval slovanské požadavky, zaujal odmítavé stanovisko k 
frankfurtskému sněmu a vyslovil se pro obranu slovanských národností v rámci 
rakouské říše. Slibné jednání bylo přerušeno vnějšími okolnostmi. Revoluce v 
Maďarsku donutila jihoslovanské účastníky k předčasnému odjezdu, nerakouští 
Slované byli vypovězeni po bouřích svatodušních. 
Praha žila v náladě sjezdu. Radikální mládež založila studentské legie, ale klid 
nebyl porušen. Poměry se přiostřily teprve příjezdem zemského velitele Alfreda 
knížete Windischgrátze do Prahy. Zesílení pražské posádky, rozestavení děl na 
strategicky důležitých místech a sebevědomé vystupování důstojnictva bylo 
provokacemi pro českou veřejnost. 
Tak nadešlo Svatodušní pondělí. Od časného jitra se hrnuly zástupy Pražanů k 
soše sv. Václava na Koňském trhu (Václavském náměstí), kde byla sloužena polní 
mše vlasteneckým knězem Janem Arnoldem. Po ukončení obřadů se začal lid 
pokojně rozcházet. Část účastníků pochodovala za zpěvu písně »Hej Slované« 
Celetnou ulicí a bouřila proti Windischgrátzovi. Vojsko se snažilo rozptýlit demon-
stranty. Ozvaly se výstřely. Zbloudilá kulka zavraždila na neštěstí manželku 
Windischgrátzovu. Zpráva o srážce s vojskem se roznesla rychlostí blesku po 
Praze a rozezlený lid bez jakékoliv výzvy a organisace začal stavěti barikády a 
chystal se k brannému odporu. Windischgrátz začal bombardovat Prahu s výšiny 
nad Malou Stranou. Střely zapálily na několika místech a požáry pomohly vojsku 
zdolat hrdinné obránce. Posily národních gard z venkova došly pozdě. 
Rudá krev pražských barikádníků se vpila do horké červnové půdy, nad Prahou 
byl vyhlášen stav obležení, revoluční nálada opadla. Nastalo zatýkání a přitužena 
persekuce. Národní výbor byl rozpuštěn, nejvyšší purkrabí hrabě Thun zproštěn 
svého úřadu. Svatodušní bouře zmařily úspěšné zakončení slovanského sjezdu. 
Reakce načas zvítězila. 
Dnes my, Čechové, svobodni v samostatném Československu, přehlížíme 100 let 
svého státně-politického vývoje s uspokojením. Po bouřích a různých převratech 
vybudovány byly samostatné slovanské státy, jež vidí v myšlence slovanského 
sbratření svou sílu. Jsme hrdí, že jsme stáli u kolébky tohoto hnutí, jež bylo 
posvěceno prolitou krví pražských revolucionářů. 

Josef Dostál: 



INVASE. 
6. června t. r. budou tomu už čtyři léta, co se vylodila ve Francii spojenecká vojska, aby 
konečně skončila hroznou druhou světovou válku. Byl to den invase do Evropy, na 
který jsme čekali tak netrpělivě, den, který byl dnem nových nadějí celého našeho 
národa v brzké vítězství. 
Invase byla vojenským činem, který nemá svým rozsahem příkladu v dějinách. Snad jen 
tažení Napoleonovo do Ruska nebo tažení Peršanů do německa , pochody Alexandra 
Velikého by se daly co do významu přirovnat k tak ohromnému dílu, jaké byla invase v 
r. 1944. 
Armády západních spojenců se na invasi připravovaly několik let. Bylo potřebí vycvičit 
a vyzkoušet vojska k přepadům zaminovaného a dobře opevněného pobřeží, které se 
hemžilo různými nástrahami, nepočítaje v to ostnatý drát, špičaté železné kůly a jiné 
překážky. Tyto jednotky, zvláště důkladně připravované, byly nazvány »komandos«. 
Stovky klouzáků a letadel měly dopraviti parašutisty v týl nepřítele. Pobřeží Francie v 
místech invase nemělo přístavu. I ten si s sebou vezly armády přes kanál Lamanšský. 
Tisíce dopravních člunů a lodí vezlo spojence k útoku za konečné vítězství. Dlouhý by 
byl výpočet všeho toho, co bylo třeba vykonati, než přišel onen památný den »D« a 
hodina »H«, kdy vstoupila vojska britská, americká, kanadská, polská a francouzská na 
pevninu. Bylo mezi nimi jistě i dost Čechoslováků. Nechejme nyní mluvit přímého 
účastníka, co praví o těch prvních: 
»6. června 1944. Tváře měli tmavě pomalované kakaem; nože v pouzdrech, přivázané v 
zápěstí; samopaly přivázané k pasu; svinuté přikrývky a ruční granáty, vřetena provazu, 
násady rýče, kterými byli ověšeni a několik osobních zvláštních drobností... Když 
poklekli kolem svého duchovního, aby se pomodlili, vypadali se skloněnou hlavou, 
klečíce na jednom koleni, se svou výstrojí a pomalovanými obličeji jako podivná 
stvoření z jiného světa.« (Z knihy BBC Invase.) A pak nástup do letadel a noční obloha 
se zachvěla hučením motorů, které přinášely trpícím dlouho želanou svobodu. 
Vzpomínáme hrdinství těch známých i neznámých prostých vojáků, kteří daleko od 
svých domovů šli se bít, aby jeden každý z nás mohl svobodně dýchat. Všichni jsou 
vzorem našemu sokolskému bratrstvu svým obětováním pro svého bližního. Jistě každý 
z nich měl doma své štěstí, svůj dům, rodinu, a přece Šel do boje, aby už válek nebylo, 
aby už konečně zavládl na světě mír. Vděčně budeme vzpomínat počátkem června obětí 
hrdinů invase?  

Věčná jim paměť  ! 
       ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
OZVALI SE. 

Přípravný výbor pro zřízení Tělocvičné jednoty Sokol v Bělotíně pozval hranickou 
jednotu na sokolskou akademii, která se konala 9. května t. r. na vkusně upraveném 
hřišti v Bělotíně. Slavnost zahájil krátkým proslovem předseda přípravného výboru br. 
MUDr. Rudolf Freiberger. Po uvítání přítomných ujal se slova starosta II. okrsku br. 
Adolf Koukal, který promluvil o významu Sokola a plnění stále živých ideálů Dr M. 
Tyrše, které jedině mohou sjednotiti národ, přispěli k brannosti národa a lepšímu lidství. 
Starosta jednoty hranické br. Zejda přislíbil účinnou podporu nově se tvořící jednotě v 
Bělolíně a projevil pevnou víru, že při dodržování sokolských zásad bude se jednota 
dobře rozvíjet. Pořad byl vyplněn vzornými ukázkami sletových prostných všech složek 
jednoty hranické. Těžko lze určiti, kdo se jich zhostil nejlépe. Nakonec zacvičili muži 
velmi těžké cviky na bradlech. Celkové vystoupení jednoty hranické bylo zdařilé a to, 
co ukázali hraničtí, svědčí o velké péči bratra náčelníka Myšky, sestry náčelnice 
Renertové i všech vedoucích, kterou svým svěřencům věnují. Škoda, že déšť přerušil 



cvičení na hřišti a že bylo nutno je dokončiti v sále hostince, kde bylo třeba cvičení 
přizpůsobiti malému prostoru. Obecenstvo odcházelo uspokojeno. Tento zájezd bude 
jistě dobrým povzbuzením k vytrvalé sokolské práci. Tož, Bělotínští, s chutí do toho!  
                                                                         Nazdar!                                    Materka.  

 
 

NAŠIM ŽÁKYNÍM! 
Jste připraveny ? 

Až dostanete toto číslo Sokolského hlasu, už budou za námi okrsková cvičení i možná i 
župní vystoupení o veřejném vystoupení v Přerově. A budete míti v rukou   poslední  
pokyny .pro  slet  žákyň. Dbejte jich přesně, to je záležitost, která se týká žákyň, jejich 
maminek a vedoucích. Nerušte, co bylo stanoveno a předem zdůvodněno! Týká se 
především zavazadla. Uznejte, že batoh nebo turistická torna na záda je vhodnější, než 
kufřík do ruky! Každá žákyně musí na sví raneček stačit sama, nepoveze tedy 
zbytečnosti. Vyzkoušejte si několikrát prakticky, jak věci složit, aby byly dobře 
účelně srovnány! Dále jde o jídlo! Uznáte   (hlavně, vy,  maminko, která chce dát vše 
nejlepší), že nemůžeme v zájmu zdraví našich  dětí  připustit, aby měli v zavazadle 
zásobu jídla na celý pobyt.  Víme, co jídla přichází nazmar právě r zájezdech prostě 
proto, že se buď zkazil či nevhodným uložením a balením pozbylo na chuti. Děti je pak 
někde odloží nebo dokonce pohodí. A to je ohromná národohospodářská škoda.  Je to  
hřích v každé době, neřku-li dnes, kdy svádím boj o každou skývu! Sokolky rozhodí 
nebudou plýtvat potravinami! Děti si vezmou nezávadné jídlo jen na první den 
Doplňování  jídelního  lístku   si  zařiďte hromadně, aby bylo pokud možno je notné a 
organisujte je v okrscích ! Daly by se upéci sušenky neb jiné trvanlivé pečivo. Snad by 
se hodil koupit sýr ne: salám,  ale  na ten pozor !  Ústřižky na chléb a pečivo by se vzaly 
s sebou. O tuto akci by se musely starat aspoň 2 stravovatelky. Ty by jídlo nachystaly a 
rozdělily. Děti si připraví na ně hygienické balení (ubrousek a sáček). 
Jinak si kromě dobré přípravy udržujte zdraví, vezměte s sebou dobrou náladu zásobu 
písniček, dobrou vůli k několika dennímu společnému styku, také pevnou vůli ke kázni 
a poslušnosti všech vedoucích! K tomu otevřené vnímavé oči srdce, abyste si donesly 
do svých domovů ze svého prvního sletu ty nejkrásnější dojmy! 
Vše pro zdar vašeho sletu!                                                             M. Sázavská, ž. v. ž 

*** 
Prosenice.  
Velmi čilá samospráva žaček uspořádala spolu se žáky 20. dubna t. r. tělocvičnou 
besídku, která se velmi pěkně povedla. Po uvítání návštěvníků žačkou a žákem rozvíjel 
se v rychlém sledu pořad, jehož jednotlivá čísla byla velmi svědomitě připravena. A je 
zvláště pozoruhodné a cenné, že dvě tělocvičná vystoupení si žákyně vybraly a 
nacvičily úplně samy. Po zahájení rozcvičením žáků předvedly žákyně ve vhodných a 
slušivých úborech dobře provedené cvičení námořníků. Z ukázek cviků na nářadí 
zacvičili žáci přeskoky přes koně a žákyně cvičení rovnováhy na vysoké kladině. Velmi 
přesně byla provedena cvičení sletových prostných obou složek. Rychlostí a 
pohotovostí pochlubili se žáci při i různostech na žíněnce a žákyně opět u ukázaly 
líbivost vzorně zatančené české besedy.  Účin tohoto vystoupení byl ještě zvýšen 
pestrostí národních krojů. Po řad besídky byl ukončen slavnostním slibu žactva do 
rukou br. starosty. Toto veřejné vystoupení  znovu jen  potvrdilo, že v mládeži je 
nezmenšená chuť k činnosti. Je třeba jen ji podporovat a dobře vést Činnost samosprávy 
žákyň v Prosebnicích je toho velmi pěkným důkazem. Je škoda,  že   tělocvičná  besídka  
byla  méně navštívena, než jak tomu při podobných  podnicích v Prosenicích bývá.   -e  

 



KRAJOVÉ PŘEBORY VE HRÁCH. 
Házená  
Za účasti, župních vítězů z zupy Těšín-Moravskoslezské, Olomoucké a Středomoravské 
konaly se v Drahotuších krajové přebory v házené mužů. Zvítězil Sokol Drahotuše. — 
Výsledky: Sokol Drahotuše — Sokol Senice 9 : 2, Sokol Drahotuše — Sokol 
Michálkovice 11:4, ^okol Michálkovice — Sokol Svinov 5 : 3, Sokol Svinov — Sokol 
Senice 8 : 4, Sokol Drahotuše — Sokol Svinov 8 : 3, Sokol Michálkovice — Sokol 
Senice 8 :5. Sokol Drahotuše postupuje po tomto pěkném úspěchu do zemských 
oblastních závodů. Tyto přebory budou počátkem června v Brně a vítěz se zúčastní 
závěrečných bojů o prvenství ČOS v Praze ve sletových dnech. 
Odbíjená. 
V pondělí 17. května byl uspořádán v Přerově krajový přebor v odbíjené mužů a 
dorostenců. Obě soutěže vyhrál Sokol Přerov. U mužů se nedostavil vítěz župy 
Severomoravské Sokol Šumperk. Výsledky: Sokol Přerov — Sokol Ostrava I. 2:1 
(ostravští protestovali, ale protest jim nebyl pro nedoložení uznán). Sokol Přerov •— 
Sokol Černovír Z : l, Sokol Ostrava 1. — Sokol Černovír 2 : 0. Ve skupině dorostenců 
byli jen dva účastníci. Sokol Přerov vyřídil Sokol Ostravu l. 2 : 0. 

*** 
Máme radost z vítězství našich žup-tiích přeborníků a přejeme jim mnoho úspěchů v 
dalších bojích.                                                                                                      —ař. 
                        ------------------------------------------------------------------ 
Z Drahotuš. 
 O svátku práce, 1. května 1948, ukládali jsme za velké účasti občanstva a Sokolstva k 
věčnému spánku na místním hřbitově br. Jana H a 11 u st., člena výboru a bývalého 
místostarostu jednoty. Odešel náhle v 61 letech. Byl členem jednoty od r. 1910. Brzy 
byl povolán do výboru a setrval v něm až do smrti. Sokolství bylo mu radostným 
doplňkem životní dráhy. Klidnou rozvahou přispěl často k vyřešení svízelných otázek. 
Jednota mu vděčí za práci a památku na něj si vděčně uchová. — Nedlouho po 
rozloučení s ním došla z Ost-rady smutná zvěst, že zemřela s. Jindra Kleibrová, byv. 
cvičící členka naší jednoty. Byla pohřbena v Ostravě. Také její památku členství 
zachová. — Dne 22. května 1948 dožívá se padesátin br. Jenda Pila ř, čilý člen výboru 
jednoty a význačný pracovník čsl. církve. Prací a oddaností myšlence sokolské dosáhl, 
že je dlouhá léta členem výboru, kde je plně na místě. Blahopřejeme mu a přejeme do 
dalších let pevné zdraví.                                                                                               -ou- 
 
Z Dřevohostic.  
Divadelní odbor Sokola sehrál hru »Maryša« za účasti člena Národního divadla v Praze 
Štěpánka s velkým úspěchem. Režii měl br. Langer. Úspěch byl dokonalý po všech 
stránkách. Herci podali, strženi snad příkladem Štěpánkovým, jedinečné výkony a 
obecenstvo bylo plně spokojeno. Připravuje se Molierův »Lakomec«. Jednota navázala 
styk s MNV a jedná se o rozšíření letního cvičiště a hřiště, jelikož pozemek patří obci. 
Loutkářský divadelní odbor zahájil činnost hrou »Certův zámek« za velkého nadšení 
malých posluchačů.  
Jednota se pilně připravuje na XI. slet.                                     K. Liebiger, 
zpravodaj. 
 

CO SI  PŘIPOMENEME   V ČERVNU. 
14. června t. r. bude tomu 150 let, co se narodil Otec národa Fran-išek Palacký v 
Hodslavicích nedaleko Nového Jičína. Probuzený národ posiloval svými »Dějinami« v 
boji za státoprávní požadavky. Nabádal k pěstování ducha. »Národ český vítězil vždy 



spíše převahou ducha,« pravil Palacký. V tom byl zajedno s Tyršem, který duševní 
vyspělost doporučoval všemu sokolskému bratrstvu. 
21. června r. 1621 skončilo na popravišti Staroměstského náměstí 27 českých pánů. 
Položili životy za svobodu přesvědčení a volnost projevu. 
28.  června 1919 byl uzavřen mír versailleský, kterým skončena první světová válka. 
29.  června 1415 píše M. Jan Hus naposledy z Kostnice všem věrným Čechům: »Prosím 
Vás, abyste se milovali a dobrých násilím tlačiti nedali!«                                  D. 
 

ZE SCHŮZE ŽUPNIHO NÁČELNICTVA MUŽŮ. 
Náčelnictvo mužů konalo svou pravidelnou schůzi za řízení župního náčelníka br. V. 
Kostka, který hned s počátku dal několik důležitých pokynů. Nutno věnovati ještě větší 
péči všem přípravám sletovým, aby se dohnalo vše, co bylo zameškáno. Kalendář škol v 
letošním roce byl již uveřejněn v Sokolském hlasu. Velmi dobré úrovně byla škola 
rozhodčích v naší župě za vedení br. Pláničky. Všichni přítomní bratři absolvovali 
zkoušky s dobrým prospěchem a tím se zvyšuje župní sbor rozhodčích na 30 bratří. 
Sestavy na nářadí pro dorost a mu/e byly již vylosovány a všichni přihlášení dostanou 
včas pokyny. Dne 2. května 1948 konaly se pomaha-telské zkoušky, jež ukázaly velmi 
špatnou přípravu přihlášených, takže byly mnohým bratřím povoleny opravné zkoušky. 
Z 18 jen 8 vykonalo zkoušku s úspěchem. Na podzim provede se župní škola cvičitelská 
-- průpravná, která dle návrhu br. Myšky bude povinná pro náčelníky, pomahatele a 
čekatele. Hned po škole mohou se podrobiti zkoušce. Ještě stále postrádáme kartotéky 
několika jednot o cvičitelích a výkazy o cvičitelských sborech a hodinách. Nepořádné 
jednoty bude nutno přísně trestati. Z chropyňské jednoty odchází na jiné působiště 
náčelník br. Boh. Doležal a bude mu za jeho práci a snahu poděkováno. Na sletě 
vystoupí naše župa 3. a 4. července t. r. Opravné zkoušky v prostných provedly se 8. 
května t. r., takže stav cvičenců v naší župě vzrostl na 694, čímž úbytek dříve vykázaný 
klesl na 111 bratří, tedy 11% 
Na župní slet v Hranicích dne 13. června 1948 vypraví se z Přerova zvláštní vlak, který 
odjede asi v 6.50 hodin ráno z Přerova a odjezd z Hranic stanoven na 20,15 hod. 
Projednány byly všechny podrobnosti sletu tak, aby průběh a organisace nevázly. 
Všechny tyto pokyny obdrží včas naše jednoty, aby se podle nich mohly zaříditi. Na 
župním slete musíme také vystoupiti v brannosti a všestrannosti, kterážto vystoupení 
byla již jednotám přidělena Hranice nacvičí bradla a koně, Přerov pak koně a 10 běžců. 
Jednotě Věrovany se připomene, aby v povinném nácviku pokračovala. Župa zakoupí 
pro vystoupení dorostů 11 kladin pro brannost. 
Ustanoveni vedoucí vlaků na slet: z Hranic br. Hlavica a 2 vlaků z Přerova bratři Jos. 
Poláme, Chytil Bedřich a Cyril Skopal a František Pavlík. Přesné odjezdy budou včas 
sděleny. 
Br. Petr Kopecký s l sestrou vezmou si na starost náčiní pro XI. slet. Z necvičících 
budou určeni bratři pro stálou službu dozorčí a sanitní v šatnách. 
20. června uskuteční se v okrscích branné srazy pro necvičící, povinné pro návštěvníky 
sletu. 
Zpráva vedoucího táboření. Br. Hugo Široký upozorňuje na vyhlášku, podle níž 
zájemci o osady musí si odpracovati 10 hodin na brigádách. 
Zpráva vedoucího dorostů: Byly již provedeny vylučovací zkoušky dorostů ve 
sletových prostných. Dorostenci zúčastní se zborovských závodů v branných okrscích. 
Vystoupení dorostenců ve cvičení s míči bude zařazeno do cvičení vojenské akademie 
na nářadí. 
Zpráva vedoucího žáků : Dodána zástupcem br. Skácelem, v níž opětně připomíná, 
aby bratří náčelníci a vedoucí složek věnovali více pozornosti sokolskému tisku, který 



podává podrobné pokyny a zprávy. Žádá okrskové vedoucí žáků o hlášení výsledků, o 
zkouškách vyspělosti. Obecný závod žáků v župě v r. 1948 koná se v Přerově dne 2. 
června 1948 ve středu o 15. hodině v sokolovně. Vylosované soustavy jednoty již 
obdržely. 2upní slet žáků je 6. června v Přerově a je povinný pro všechny žáky III. 
stupně a proto bude nutno, aby pro kontrolu okrsky hlásily jmenovitě všechny žáky pro 
toto vystoupení, kteří v Přerově obdrží pak průkazky na slet v Praze. Sletový závod 
žáků koná se v pátek dne 18. června t. r. v Praze a zúčastní se ho vítězné družstvo ze 
župních závodů. Vylučovacímu závodu ve sletových prostných podrobilo se 452 žáků, z 
nichž obstálo 336. Okrsky stanoví si svého vedoucího stravování, ubytovatele a 
průvodce vlaku, a ohlásí jména župě, aby mohlv dostati pokyny. 
Zpráva vedoucího her br. Cyrila Skopala: Registrace pro všechny hry musí býti 
provedena do 31. května 1948. do kteréžto doby je registrace zdarma a s příslušnými 
výhodami při přestupu do Sokola. 
Br. Odstrčil, vedoucí prostého tělocviku, uvádí, že 4. června provede župní závod v 
prostém tělocviku, pro něž obdrží všechny jednoty řádné proposice. 
Vedoucí vodních, sportů br. Arnošt Heinz se zmiňuje, že patřičné svazy vodních 
sportů splynuly již se Sokolem a budou také jednotlivá odvětví těchto sportů od sebe 
oddělena. Proto také v župě bude nutno určiti vedoucího pro veslařství a plavectví 
zvláště. Navrhuje, aby účastníkům letních táborů byla věnována pozornost v plavání, 
které je také součástí branného tělocviku.                                                               B—K. 

 
ŽUPNÍM  SLETÍ    K  SLETU  VŠESOKOLSKÉMU. 

ROZBOR A OSUDY ALŠOVY VLASTI. 
 
Po okrskových veřejných vystoupeních, která — až na jeden okrsek — byla již 
provedena, zůstává nám před odjezdem do Prahy ještě poslední přehlídka o 
župním slete, jenž bude tentokrát v Hranicích. 
Děkujeme vzácnému porozumění a přízni velitelství tamní vojenské akademie a 
rozhodnutí ministerstva národní obrany, že můžeme tento slet uskutečniti v 
druhém městě naší župy. Propůjčením nádherného cvičiště a přilehlých budov, v 
nichž budou šatny a umývárny, všestrannou podporou velitele akademie generála 
bratra Květoně a pomocí důstojnického sboru a akademiků připravuje se svátek 
naší župy. 
V ovzduší a prostředí prosyceném nejkrásnějšími ideály věrné služby národu a 
vlasti, na místě, kde každoročně přísahá věrnost republice a jejímu presidentu 
výkvět naší armády, v prostoru lemovaném sytou zelení parku nastoupí náš dorost, 
naše ženy a naši bratři. 
Jako při vyřazení nejmladších obránců vlasti, ponese se z těchto míst závěrem při 
vystoupení mužů slib republice a národu »Věrni zůstaneme*, slib několika set 
cvičících spolu se všemi přítomnými, slib padlým bez hrobů za naši svobodu, slib 
jíti v před, věčně dál a držet jejich štít. Věrni jsme byli odkazu a obětem nám 
zanechaným a věrni jim zůstaneme! 
Náš svátek bude korunován a obohacen vystoupením vojenských akademiků a tím 
bude znovu doložen vzájemný náš vztah. Vedeni jedinou tužbou a spěchajíce za 
jediným cílem znovu prokážeme, že vychováme lid pro obranu vlasti. 
Vystoupení naší župy bývalo vždy na výši a bude tomu i letos. Předstoupíme hrdě 
před zraky těch, kdož dovedou oceniti naši výchovu a zhodnotí vykonanou a 
dobrovolnou práci. Proto vystoupení naše musí býti vzorem dokonalosti, ukázně-
nosti, vyspělosti a oddanosti myšlence sokolské. Není a nebude nikoho z nás, kdož 
by tento den nezasvětil citům nejušlechtilejším. 



Bude to poslední přehlídka — přehlídka krásy, ušlechtilosti, obětavosti a lásky, 
velikosti a mravní síly — přehlídka před slavnými dny sletovými. 
XI. slet všesokolský pořádáme za mimořádně těžkých hospodářských podmínek, 
daleko horších, než tomu bylo v roce 1920 po první světové válce. Národ prožívá 
vnitřní přestavbu a svět je pln zmatků a vzájemné nedůvěry. Neurovnané poměry 
po druhé světové válce zasely v celém světě nejistotu a obavu z příštích dnů. 
Sokolstvo však s plnou vírou připravuje svůj slet, neboť věří v úspěch svého 
poslání a s plnou důvěrou hledí příštím dnům vstříc. Věří, že vše překoná, vše 
přemůže. Nikdy jsme víru v naši věc neztratili, nikdy jsme nezakolísali. Věřili jsme 
vždy v náš národ, věřili jsme vždy v náš lid a s ním jsme prožívali dny radostí i 
strastí. Překonali jsme mnohé a zdoláme i na pohled nebetyčné překážky. Nikdo z 
nás nesmí zapochybovati, nikdo nesmí zklamati, nikdo nesmí zůstati stranou, 
nebof kdo jen chvíli opodál stál, zůstává již zpětj Vše musí stranou v těchto dnech, 
vše musí býti zapomenuto. Všechno naše snažení, všechno naše vystupňované 
nadšení, jímž srdce naše jsou naplněna, vyroste v mohutný a vše strhující proud. 
Strahovské pláně budou opět svědkem vítězství, slávy, nadšení a víry. Svou radost 
a nadšení, vroucí lásku k vlasti a národu, vtiskneme pražským ulicím, jejichž ohlas 
přenese se i do těch nejzapadlejších koutů republiky a jako mořský příboj přeleje 
se přes hranice naší vlasti, aby uchvátil cizinu. 
Mládeži, sami sobě, celému národu i světu chceme ukázati cestu k pravému 
sbratření. Svým vystoupením podáme výraz nezlomné vůle, touhy, naděje a také 
víry v štastnější a krásnější zítřek. 
Jsme národem Tyršovým, jsme národem Husovým, národem, z něhož vyšli 
Masaryk a Beneš. Cesta naše je přímá. Je sice plná trní a hloží, ale je cestou, která 
vede ke kýženému cíli, který pro nás byl, je a zůstane — sbratření celého národa. 
Ve sletových dnech bude Praha hostitelkou nejen nás, nýbrž i všech, kdož z ciziny 
k nám na slet 'zavítají. Bude však zvláště hostitelkou slovanských bratří a sester, 
které ve svých ulicích uvítá. 
Činíme poslední přípravy, přehlížíme své řady, doplňujeme mezery a 
odstraňujeme ještě v posledním okamžiku nedostatky. XI. slet bude výsledkem 
naší práce, našeho snažení a naší obětavosti. Na Masarykově stadiu nastoupí 
desetitisíce naší mládeže, nespočetné řady sester a mohutná síla strážců naší 
republiky, demokracie a svobody, a nastoupí šiřitelé slovanské myšlenky, nám 
Tyršem do vínku dané. 
Jen síla a statečnost nás vždy spasila, činnost a vytrvalost, mravnost a kázeň byly 
naším denním příkazem a láska k vlasti, volnosti a svobodě byla vždy vůdčí 
směrnicí našich snah 
Za Tyršem, Masarykem a Benešem! Za vznešenými ideály sokolskými k XI. sletu 
všesokolskému  Zdar župnímu a všesokolskému sletu !                Rudolf     Lukaštik 
 
 

Rozbor a osudy Alšovi vlasti 
Lev Tolstoj napsal, ze i příběh úplně neuvěřitelný je pravdivý, ukazuje-li v čem je dobro 
a zlo. 
I Alšova Vlast je vnitřně pravdivá, poněvadž se srovnává s tím, co je v lidské duši 
nejlepšího: je prodchnuta hlubokým ethosem pohádek, jejich dualistickým názorem, je v 
dramatickém boji světla a tmy zvítězí spravedlivá věc nad zlem. Je pravdivá, ačkoliv se 
nesrovnává s historickou skutečností svou vnější mluvou. Umělec přece nemůže 
předváděti na kousku kartonu celé bitvy, vyjadřuje se proto zkratkou a symbolem. Divá 
žena a saň jsou znaky— symboly — německé dóbyvačnosli, hrdina je symbol české 



obrany a touhy po svobodě: v něm ztělesnil umělec všechny bojovníky za svobodu, jak 
šli tisíciletím. Alšovy symboly a celý ten pohádkově epický příběh jsou pravdivé, 
poněvadž historickou skutečností jsou jak německé záminky k útoku za Rastislava, v 
době husitské nebo roku 1938, tak i česká obrana v hloubce tisíciletí. Žádné umělecké 
dílo není fotografií skutečnosti. A přesto je víc než skutečnost: osudy tisíců babiček jsou 
zapomenuty, ale babička Boženy Němcové chodí stále s dětmi po tichém ratibořickém 
údolíčku. 
Oslnění svobodou je základní idea Vlasti. Aleš bouří se proti ponížení svého národa, 
jemuž mluví o povinnosti, kráse a ceně svobody. Poukazem na slavnou minulost chce 
jej zhrdinštit a naplnit odvahou, silou a láskou ke svobodě. 
Dojmy z rodného Jihočeského kraje, české furiantství, písmácké vypravování strýcovo, 
četba dějin Františka Palackého, čtyřdenní žalář pro odpověd urážejícímu německému 
profesoru, umělecká síla nutící k tvůrčí činnosti již čtyřletého hošíka, který za obrázek 
sv. Václava dostal od dcerky hostinského kostku cukru, veliký vzor Josefa Mánesa — to 
vše tříbilo Alšovo češství. Bylo však třeba podnětů, aby myšlenky u:rály v čin. 
Byla to především láska, která Alšovu tvůrčí sílu donutila k tak mohutnému a živelnému 
rozmachu, že některé kresby z té doby připomínají Michelangela. Aleš chtěl své nevěstě 
dokázat, že je jí hoden. 
Rozhodný krystalisační náraz zvenčí udal se v Sukdole u Prahy, kde Aleš žil od 
listopadu 1877 do jara 1879 na statku pana Brandejse, uvědomělého českého žida, 
svého prvního a posledního mecenáše. Zde namaloval Jiříka a Matyáše, zde 
komponoval Živly a deset obrazů cyklu Báje o vlasti, z něhož pak vznikla Vlast. 
Šerosvit pověstí opředl naleziště u Řivnáče a Kamýka. Unětic, Turska. Podmoráně a 
Žalova; Levohradecká povídka Třebízského zní šepotem těchto zvěstí. Mytickou dálkou 
se tmělo sloví Podmoráň, zaznívající jménem bohyni smrti, magicky pableskoval název 
Žalova. vnucující představu truchlého místa nářků na staroslovanském pohřebišti 
Nadšený čtenář Rukopisů dýchal zde zrovna tajemný van. jejich pohanských zpěvů. 
Nablízku starobylého Levého Hradce -s prvním křesťanským kostelíkem byl Aleš 
svědkem výkopů popelnic, zbraní a ozdob. Z lásky, která křísí, a z halucinační moci 
svého zraku vytvořil s bohatýry. 
A konečně pravá hodina k tvorbě udě řila roku 1878, kdy čeští umělci byli vy zváni k 
soutěži na výzdobu Národník divadla. Brandejs první upozornil Alše na soutěž a 
přemluvil jej, aby se jí zúčastnil. Dočkal se tedy mladý umele chvíle, že se stěn 
Národního divadla bude ustavičné mluvit o vlasti a svobodě, že oslaví milovanou dívku 
i sebe. 
  Z tohoto varu  myšlenek  a citu   zrodila se Vlast .  
Zušlechťovat je pravý a hlavní cíl umění.  Umění pro umění je nedobré heslo, neboť 
krása jako podivná záře neleží jenom na formě, nýbrž i na citech, myšlenkách,    
snahách   a   činech.   Umělcovu úmyslu působiti takto na lidský život, říká se  tendence. 
Vlast je dílo tendenční , není to pouhá pohádka pro kratochvíli .Aleš chtěl jí proměnit 
život lidí, chtěl z přikrčených   bázlivců udělat hrdiny. 
Tendenční v krásném smyslu je celé dílo Mikoláše Alše, jehož víra zapaluje svou 
srdečností, bezprostředností a upřímností. Rod, národ, vlastní hrouda, vlast, svoboda, 
zdraví, věrnost kořenům, věrnost sobě a víra v budoucnost mluví naléhavě z obrovitého 
díla našeho největšího historického malíře, který rozměrných pláten historických téměř 
nemaloval. Rodinný cit byl u Alše zrovna mysticky žhavý, kořenně tuhý a hluboký 
stejně jako cit národní. Jen u národa pronásledovaných je tato mesiánská láska k vlasti, 
Aleš nese své češství jako svůj osud, ale i jako svou slávu. Jakás trpká a šerá krása je ve 
Vlasti. Tuhá, vzdorná, paličatá síla je zde nastřádána, a je to krása a síla českého lidu, 
který nemá času zasnít se v touze po zlaté Arkadii, nýbrž na drsné skále musí se rvát s 



osudem, odpláceti vrahu ránu za ránu a lopotiti se na tvrdé hroudě, Alšův rek je 
bohatýrský sedlák, trochu Aleš sám, rek epic-ký, ne mánesovsky lyrický. V utajené jeho 
síle je cosi jako spravedlivý vzdor, něco, co lze hodnotit politicky: nedáme se. Podle 
Alše jen tihle starosvětští lidé mohli svou neporušeností a tuhostí překonati staletý 
úpadek. Řekl: »]á nevěřím v ohrození. To bylo vydržení. Ti lidé lo vydrželi." 
Slovy nevystihlé a cizinci nepochopitelné češství Alšovo ujasní se trochu srovnáním: 
Alšův hrdina je tak hluboce lidský, tak zdravý, lak pokorný před vyšším mravním 
zákonem, není v něm ani stínu nadčlověčské pýchy a silácké nehoráznosti německé, 
která neutrhla v zahradě Hesperidek zlaté jablko vkusu « míry. Aleš nepodlehl ohledu 
mytologie jako Feuerbach, Wagner nebo Böcklin, nepodlehl ani skvělému 
francouzskému dekorativismu, který už nemá zač bojoval. 
Dráha, kudy se ubírá Alšův hrdina, tvoří téměř kruh: Šumava, chodská vesnice, 
Domažlice, Karlovy Vary, Rudohoří, Nakléřovský průsmyk, Turnov, Trutnov, 
Krkonoše, Dvůr Králové, Chrudimsko, Táborsko, Písecko. Odtamtud je nedaleko k 
počátku, veliký kruh životní dráhy chce se uzavřít. To je zjev podivuhodný, který lze 
pozorovat v životě jako v umění: staří lidé se vracívají do dob svého mládí. Dvojí byl 
důvod u Alše, proč jeho hrdina před smrtí náhle zabočí na sever k Žalovu: byl to jednak 
vliv skutečného Žalovu, z něhož vyšlo celé to romantické putování, jednak si Aleš přál, 
aby jeho hrdina zemřel v samém srdci vlasti, pro níž žil, 
Je zajímavé, jak řada zeměpisných míst, po sobě v kruhu následujících, spojuje se 
nenásilně s životní cestou hrdinovou. Keni v té pouti náhody, veliký kruh dráhy nese 
znak osudové nutnosti, jako by byl odedávna vepsán do české země a čekal jen na 
genia, který jej přečte. 
Vlast je stavěna jako drama s rytmickými vlnami klidu a vzruchu, s úvodem a rozvitím 
děje, vyvrcholením a prodlevou před smírným a vzneseným koncem. 
S hrdinou hluboce lidským prožíváme jeho růst vůle, odhodlání, přípravu a očistu, 
vzestup, odříkání, vrcholný čin, tragický obrat, překonání sebe a konečné vítězství i přes 
osobní skon. 
Velikost Vlasti je v tom, ze jako výsostné umělecké dílo otřásá doslovně celým 
člověkem, ze nezapomenutelně vyjádří základní myšlenku, neboť působí na cit, 
obrazivost, vůli a rozum tajemným zářením krásy, náboženskými představami, 
vykupitelskou cestou o zastaveních, přísným mravním řádem a souhlasem umělcova 
života s jeho dílem: prostá a poctivá Alšova povaha projevuje se zjednodušující 
komposicí, uměním zkratky a čistě zpívající linií, ohněm lás-•ky a víry dramaticky 
napjaté. 
Sloh je zákonitost růstu ke kráse, citové a myšlenkové hloubce, k mravní velikosti. Sloh 
Vlasti je vážný, klidný, prostý, stručný a monumentální, velebný. Jeho zákonitost by 
byla zajisté hrubě porušena, kdyby hrdina se zastavil v hospodě nebo přijel k Otavě na 
motocyklu. Jednota díla je ve vedoucí myšlence, v souvislém příběhu, v ujednocenosti 
povahy hrdinovy, v souhlase díla s jeho tvůrcem, v komposici a zachování téhož tvaru 
lunetového. Je to dílo jednotné, ale i jedinečné na celém světě. A je ojedinělé i svým 
zvláštním osudem. Jsou totiž dvě Vlasti. 
Pravá Alšova Vlast je 14 velkých kreseb uhlem na kartonech z let 1880 a 1881. Ale 
Vlast ve foyeru Národního divadla je jen zčásti prací Alšovou. Mohutnou, 
michelangclovsky vrženou linií Alšovu uhladil a do líbivé bezvýraznosti ochočil 
František Zeníšek, barvy, nesouhlasící s duchem díla, nanesli Schika-nedr, Liška, 
Maixner, Pinkas, Roubalík a dokonce i Kěmec Lauf jer a Jihoslovan Šubič, který 
provedl i konečné opravy po požáru divadla roku 1881. Doba nerozuměla surové síle a 
živelnému rozmachu dramatického temperamentu, který měl v sobě krev svých hrdin. 
Nepotřebovali malířské drama, ale ladnou dekoraci, jež by zapadla do rámce 



representativního přepychu, v jakém byla řešena budova Národního divadla. V porotě 
byl to zejména Žílek, který nemohl připustit do svého renesančně okázalého interiéru 
dílo příliš osobnostní, jež by nebylo ochotno podřídit se funkci ozdobné výplně a ne 
splývalo s leskem mramorů, zrcadel a zlata v dojem honosné nádhery. To je jeden osud 
Alšovy Vlasti, nad níž Riegcr slzel, kterou ocenili Tyrš, Hostinský a Swerts (Je vidět, že 
Vlast byla při vás), jejíž chválu shrnul Jan Neruda slovy: Zde myslil a cítil poeta celý a 
český. 
Slepota současníků připravila Vlasti osud ještě smutnější. Ty drahocenné uhlové 
kartony koupil nakonec obchodník obrazy Lehman za 200 zlatých. Když je nemohl 
prodat, pověsil je do špinavého průjezdu, kde je několik let ničil průvan prachem a 
sazemi, až chudý spolek českých umělců Mánes sesbíral přičiněním Žakavcovým tisíc 
zlatých, vykoupil Vlast a daroval ji národu do Moderní galerie. Tato rána a neúspěch 
Rukopisů nepřestaly Alše nikdy bolet a zapůsobily i na směr a ráz jeho tvorby; své 
velké monumentální cítění začal rozmělňovati na drobné mince již také proto, aby mohl 
být s rodinou živ. Po letech srovnával svůj osud s utrpením Boženy Němcové a 
povzdechl si: Bída podlamuje duševní sílu. Osud Němcové, Smetanův, Nerudův, Alšův 
a Arbesův zavazuje každou dobu, aby se snažila pochopit současné umění. 
Jako Komenského Kšaft, Smetanova Má vlast a Nerudovy Zpěvy páteční, je i Alšova 
Vlast dílo prorocké, neboť jeho věštba se splnila: chudý hoch vyšel z hodonské  
chaloupky,  aby po dlouhém  a slavném putováni přivedl svůj národ ke svobodě. Je však 
i dílo varovné, neboť symboly kruté myšlenky německé nezhynuly. Boj tedy není 
dobojován a odcházející bojovník předává zdravému mládí svůj svatý úkol dál, věčně 
dál. 
 

ZVLÁŠTNÍ   VLAK   ŽACTVA   Z HRANIC   DO   PRAHY 
Dne  17. června  1948 

 
Hranice                                 odjezd 7. 42  127 žáků 
Drahotuše                                „ 7. 50     6    „ 
Lipník nad Bečv.                     ,, 8. 03  165    „ 
Prosenice-Radvanice              ,, 8. 15    96    „ 
Přerov                                      ,, 8. 47  512    „ 
Rokytnice u Přerova   8. 56      2    „ 
Brodek                                         „ 9.04  166    „ 
Olomouc, hl. nádr.                  „ 9.20                  -- 
Praha, Mas. nádr.               příjezd 15.53 

 
 Prahy do Hranic dne 21. června 1948. 

Praha, Masarykovo nádr.  odjezd      9. 27  
Olomouc, hl. nádr.                    ,,       15. 54 
Brodek                                       „       16. 09 
Rokytnice u Přerova                  ,,       16.15 
Přerov                                         „       16. 24 
Prosenice-Radvanice                  ,,      16. 51 
Lipník nad Bečv.                        „       17. 02 
Drahotuše                                   „       17. 14 
Hranice                               příjezd     17. 22 
 
 
 



Na místě určeném na voze pro nálepku, bude vůz označen běžným číslem a jménem 
jednoty. Vůz nutno obsaditi 50 žáky. Uprostřed soupravy budou zařazeny 2 osobní vozy 
se záchody pr-o nemocné, vedoucího výpravy a zdravotníka. Obsazení soupravy bude 
asi toto: 
Hranice a Drahotuše   číslo vozu l, 2, 3. 
Lipník nad Bečvou    číslo vozu 4, 5, 6, zbývajících 15 žáků by nastoupilo do vozu z  
                                    Hranic. 
Prosenice-Radvanice  číslo vozu 7 a 8.  
Přerov                      číslo vozu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,    17, 18, 19.  
Rokytnice u Přerova a Brodek číslo vozu 20, 21, 22, zbytek by nastoupil do vozu z  
                                                    Přerova 
Vedoucím vlaku je br. Cyril Skopal, župní místonáčelník. Vlak bude doprovázet 
zdravotník br. MUDr. Vojzola z Přerova.                                                                —ar. 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DOROST DO PRAHY NA SLET. 
Dorost pojede do Prahy dvěma vlaky. 

 
Zvláštní vlak dne 25. června 1948 

z Přerova do Prahy. 
Přerov                                     odjezd   14. 35 
Praha, Masarykovo nádraží     příjezd   20. 38 
 

z Hranic do Prahy 
Hranice                                   odjezd   7. 25 
Drahotuše             7. 34 
Lipník nad Bečvou     7. 50 
Prosenice-Radvanice     8. 05 
Rokytnice u Přerova     8. 21 
Brodek       8. 30 
Praha, Masarykovo nádraží  příjezd   15. 36 
 

zpět 30. června 1948; 
z Prahy do Přerova 

Praha, Masarykovo nádraží      odjezd  00. 03 
Přerov                                        příjezd  6.  30 

 
z Prahy do Hranic 

Praha, Masarykovo nádraží      odjezd 13. 20  
Brodek                                      příjezd    20. 42 
Rokytnice u Přerova    20. 48 
Prosenice-Radvanice    21. 06 
Lipník nad Bečvou    21. 18 
Drahotuše     21. 31 
Hranice                                  příjezd  21. 39 
         - ař. 
 
 
 
 



POKYNY PRO ŽUPNÍ   SLET  V  HRANICÍCH  13. ČERVNA 1948. 
 
Sestry a bratři, 
od župního sletu v Hranicích nás dělí již jen několik dnů. Je to poslední přehlídka před 
XI. sletem, která má ukázat, že jsme dobře připraveni. Bude to také zatěžkávací zkouška 
naší přesnosti. Záleží na každém jednotlivci, jak dopadne celek. Prosíme proto, abyste 
věnovali pozornost těmto posledním několika pokynům organisačním i technickým. 
1.  Odjezd. Zvláštní vlak odjede z Přerova v 6.50 hod. a zastavuje v Prosenicích a 
Lipníku n. Bečv. Příjezd do Hranic asi 7.35 hod. Zvláštního vlaku použijí jednoty, které 
se přihlásily. Odjezd z Hranic 20,15 hod. 
Pro zvláštní vlak je sleva 50 proč. z Přerova, 40 proč. z Prosenic a 25 proč. z Lipníka. 
Do Přerova mohou jeti jednoty na slevu 25 proč. Za tím účelem si vyzvednou v župní 
kanceláři zvláštní tiskopisy. Z Přerova budou jízdenky zakoupeny hromadně. Dne 12. 
června mezi 14—16 hod. dostaví se zástupcové jednot (jen těch, které použijí zvláštního 
vlaku) a složí jízdné za všechny příslušníky jednoty do rukou dopravního referenta župy 
br. Otáhala. (Jízdné z Přerova do Hranic a zpět za osobu Kčs 23,50.) Z Prosenic a 
Lipníka si zakoupí jednoty jízdenky samy na tiskopisy, které obdrží rovněž v župní 
kanceláři. 
2.   Zkoušky začínají přesně v 8,30 hod. a je bezpodmínečně nutné, aby v tuto dobu byli 
všichni cvičící připraveni v šatnách. Šatny jednotlivých složek budou označeny a 
vedoucí hlásí se ihned po příjezdu u okrskových náčelníků, náčelnic a jednotlivých 
vedoucích. Jednoty, které nepoužijí zvláštního vlaku, si dobře propočtou dobu, aby byly 
včas na místě. 
Pořad zkoušek: 1. Dorostenky - tance. — 2. Zeny - kužele. — 3. Dorostenky -lavičky. 
— 4. Dorostenci - prostná. — 5. Muži - prostná. — 6. Ženy - prostná. — 8. Vojenská 
akademie. — 9. Zeny - rej. 10. Muži - brannost. — 11. Dorostenci - plné míče. —  12. 
Muži - všestrannost. — 13. Dorostenci - hra, práce a život. — 14. Mužské složky - 
nástup k nářadí. 
Označení praporků: ženské složky - barva bílá, mužské složky - barva červená, VA - 
barva modrá. 
3.  Průvod. Průvod se řadí od 13 hod. ve Stalinově třídě. Na seřadiště přijdou složky již 
ve spořádaných útvarech. Průvod se řadí do šestistupů. Pořadatelé průvodu br. VI. 
Chmelař a br. B. Chytil, oba z Přerova a 2 bratři z Hranic. 
Pořad průvodu: 1. Župní náčelník. — 2. Státní vlajka — dva šavlaři, 3 bratři čestná 
stráž, všichni ve cvičebním úboru — zařídí jednota Hranice. — 3. Starosta župy, župní 
náčelnice, župní vzdělavatel. — 4. Předsednictvo župy, nadřazení členové župních 
náčelnictev, hosté z vyšších složek, hosté. — 5. Prapory členstva. — 6. Vojenská hudba, 
vojenská akademie. — 7. Legionáři v krojích. — 8. Župní vedoucí dorostenců. — 9. 
Vlajky dorostenců. — 10. Dorostenci ve 3 rotách. — 11. Hudba. — 12. Župní vedoucí 
dorostenek. — 13. Vlajky dorostenek. — 14. Dorostenky ve 4 rotách. — 15. I. 
místonáčelník župy. — 16. Muži ve slavnostním kroji. — 17. II. místo-náčelník a muži 
ve cvičebních úborech. — 18, Hudba. — 19. I. místonáčelnice župy. 
—  20. Zeny ve slavnostních krojích. — 21. Jízda. 
Statistiku průvodu provede br. T. Doležal z Přerova. Po rozchodu nastoupí ihned 
všechny složky k řazení k společným cvičením. 
4.   Odpolední pořad. Odpolední pořad bude zahájen přesně o 15. hod.: 1. Dorostenky - 
lavičky. — 2. Dorostenci - míče. — 3. Dorostenky - tance. — 4. Ženy - kužele. — 5. 
Dorostenci - prostná. — 6. Muži - všestrannost. — 7. Dorostenky - prostná. 



—  8 Nářadí mužských složek a vojenská akademie, muži brannost. — 9. Ženy -prostná. 
— 10. Dorostenci - hra a život v přírodě. — 11. Vystoupení vojenské akademie. — 12. 
Ženy - rej. — 13. Muži - prostná. 
K přepravě potřebného nářadí a náčiní bude připojen nákladní vůz k zvláštnímu vlaku. 
Každá jednota dodá nářadí až na nádraží. Dozorem pověřen br. Petr Kopecký z Přerova, 
Hospodářský odbor jednoty Hranice se postará o odvoz z nádraží na cvičiště. 
Všem cvičícím složkám se zakazuje pobíhat ve cvičebních úborech v prostorách pro 
obecenstvo. 
5.  Vstupné. Vstupné je stanoveno takto: k stání 20 Kčs, sedadla 30, 40, 50 Kčs, vojsko 
a studující 10 Kčs. Předprodej vstupenek u br. J. Stasi, Hranice, náměstí Svobody a u br. 
J. Liperta, Hranice, náměstí Svobody (tel. 77). 
Příspěvek cvičícího členstva stanoven oběma náčelnictvy na Kčs 2,50 za osobu. Prodej 
těchto vstupenek provedou okrskoví náčelníci a náčelnice ve svých okrscích. 
6.  Všeobecné pokyny a upozornění. 
a)   V šatnách bude sice dozor, který obslará jednota Hranice, ale přece upozorňujeme 
všechny cvičící, aby si nebrali s sebou žádné cenné věci. Za případnou ztrátu se neručí. 
b)   Poněvadž župní slet je pravou přehlídkou a zkouškou na XI. všesokolský slet v 
Praze, očekávají obě náčelnictva, že kázeň v šatnách a na seřadištích bude skutečně 
vzorná a práce obou náčelnictev nebude ztěžována. 
Okrskoví náčelníci a náčelnice připraví seznamy cvičících a tylo po skončení sletu vrátí 
župnímu náčelníkovi a náčelnici. 
c) Náčelnictva upozorňují, že ke cvičení jsou připuštěni jen li, kteří s úspěchem prošli 
vylučovacími zkouškami. 
d) Členstvo, muži a ženy, kteří necvičí a jsou přihlášeni na XI. slet do Prahy, zúčastní se 
župního sletu také povinně. 
d)   Parkoviště pro osobní a nákladní aula, jízdní kola a povozy jsou určena blízko 
vojenské akademie a vývěskami označena. K vystupování a k nastupování větších 
výprav používejte bočních ulic, aby nebyl rušen provoz na hlavní silnici. 
e)   Fotografování jest dovoleno na seřadišti průvodu, průvod a všechna cvičení. Je 
přísně zakázáno fotografovati vojenské objekty a zařízení. 
f)   O nejnutnější stravu a občerstvení bude postaráno, prosíme však, aby si všichni vzali 
s sebou potravinové lístky. 
g) Plakáty župního sletu, které byly zaslány do všech jednot, vyvěste na příhodných 
místech! 
h) Sestry a bratři, doroste! Velitelství vojenské akademie nám s příkladnou ochotou 
propůjčilo nejen cvičiště, ale i místnosti pro šatny. Vychází nám ve všem vstříc a stará 
se opravdu, abychom se cítili dobře. My se budeme chovat jako jejich hosté a Sokolové. 
Je nutno úzkostlivě šetřiti a nepoškozovati sadů a trávníků před a uvnitř akademie, 
šetřiti památníku a jeho okolí. Používati se smí jen vymezených a označených cest a 
prostorů, určených velitelstvím vojenské akademie. Nikdo nesmí vstupovati do 
vojenských budov. Dbejte všude pokynů vojenských orgánů! Děkujeme Vám. Těšíme 
se s Vámi se všemi na shledanou! 
Zdar našemu župnímu sletu! Zdar XI. sletu všesokolskému! 
Za: 
Předsednictvo Sokolské župy Středomoravské-Kratochvílovy v Přerově. 
Vladimír Chmelař, v. r.,                                           Rudolf Lukaštík, v. r., 
         jednatel.                                                                      starosta. 
Lída Chytilová, v. r.                                                     Vincenc Křístek, v. r. 
      náčelnice.                                                                          náčelník. 
 



 
 
 

Veřejné cvičení V. okrsku v Tovarově. 
 
Na krásném v posledních dnech ještě bohužel neurovnaném travnatém palouku za 
tovačovskou sokolovnou konalo se v neděli dne 23. května vystoupení V. okrsku. Byla 
to přehlídka před župním sletem a též závěr oslav padesátého výročí založení tamní 
jednoty. 
Po dopoledních zkouškách, které byly opravdu u některých složek žádoucí, konal se 
odpoledne průvod městem všech složek, žáků, žaček, dorostu, dorostenek, mazů i žen, 
čítající 605 účastníků. 
Po vztyčení státní vlajky nastoupilo v 15,20 hod. 56 žaček, aby předvedly dětskou hru 
»Hračky«. Druhé číslo pořadu bylo vystoupení 56 žáků ve společných prostných, aby 
po nich zaplnilo cvičiště 112 žákyň, které též zacvičily prostná cvičení. 
72 žáků v devíti osmičlenných družstvech předvedlo závodivé hry, aby byla vzbuzena 
veselejší nálada obecenstva. 
48 dorostenců, kteří zacvičili sletová prostná, bylo vystřídáno nástupem 108 dorostenek 
k prostným, jimiž budou závoditi o prvenství na slete v Praze. 
Změna v pořadu prostných byla zpestřena vystoupením dvou družstev dorostenců na 
koni na dél a na šíř (přeskoky) a družstvem mužů na vysokých do-skočných bradlech. 
32 dorostenek předvedlo »lavičky« a po nich nastoupilo 64 mužů k Medunovým 
prostným. Závěrem vystoupení provedlo 110 žen prostná. 
Spád cvičení byl hladký, bez přerušení, takže bohatý program cvičební byl ukončen 
18.06 hod. odpoledne za plné spokojenosti četného obecenstva, které lemovalo cvičiště 
v hustých řadách. 
Nezmiňuji se o podrobnostech u jednotlivých složek, které předvedly opravdu ukázky 
své vyspělosti. Byly-li ještě nedostatky, zjevné v dopoledních zkouškách, cvičení bylo o 
100 % lepší. 
Na porušování zákrytů měly často vinu zrádné dolíky neurovnaného cvičiště Jinak bylo 
to vystoupení, s nímž mohou býti vedoucí všech složek spokoieni. Chyby a chybičky se 
ještě vypilují a mnohé zlepší. Křest, jímž mnozí po prvé orošli, byl zkouškou, která 
bude míti blahodárný vliv na vystoupení župní a o slete v Prze. 
Je mou povinností poděkovati tova-čovské jednotě, celému okrsku a hlavně vedení 
technických složek za obětavou, nenáročnou a při tom skromnou práci, která přinesla a 
ještě přinese dobré ovoce. Je možno opravdu s uspokojením konstatovat, že tento okrsek 
po technické stránce i správní si vede v plném bratrském vzájemném, porozumění 
všech, kdož se o práci na tomto úseku sokolského snažení plnou měrou podílejí. 
Všem cvičícím zdar a zdar i obecenstvu, které radostně, s plným uspokoie-ním přijalo 
výkony jedinců i celku! Ve spokojenosti, obapolné radosti, v bratrské a sesterské lásce a 
harmonii prožili jsme krásný den v Tovačově a odpoledním krásným vvstoupením bvla 
uzavřena řada vzpomínek na padesáté výročí založení Sokola v Tovačově. 
Padesátiletím slavné minulosti a pilnou, a nenáročnou prací přítomnosti a předpokladem 
pro lepší a šťasnější budoucnost národa a Sokolstva spěj, tovačovská jednoto, v čele V 
okrsku vstříc s vírou a odvahou příštímu, neméně slavnému údobí.               Lukaštík. 
 
              
 
 
 



     ======================================================== 

ŽUPNÍ SLET 

dorostu a členstva 

 
ve vystoupení všech sletových cvičení  
za spoluúčasti vojenských akademiků 

 
13. ČERVNA 1948 V HRANICÍCH 

- VOJENSKÁ AKADEMIE 
 

Ráno 6.30 hod. budíček. — Dopoledne od 8—12 hod.  
zkoušky. — Razení průvodu od 13 hod. ve Stalinově třídě,  
odchod ve 14 hod. na cvičiště vojenské akademie. V 15 hod. veřejné 
cvičení všech složek. 
Hudba vojenské akademie za řízení kapelníka nadporučíka Metoděje 
Přikryla a hudby SLH.  
 
Vstupné:  sedadla Kčs 30.—,  40.—,  50.—,  stání Kčs 20.—, vojsko a 
studenti Kčs 10.—. 
 
Předprodej vstupenek u br. J. Stasi, konfekční závod, Hranice, náměstí 
Svobody a u br. J. Liperta, drogerie, Hranice, náměstí Svobody — telefon 
č. 77. 
PO CVIČENI KONCERT VOJENSKÉ HUDBY 
 
SOKOLSKÁ   ŹUPA  S TREDOMORAVSKA-KRATOCHVILOVA 

 
  ============================================================= 
 
Slet I. okrsku naší župy, uspořádaný za krásné pohody dne 23. května t r. v 
Dřevohosticích, možno označiti po všech stránkách za zdařilý. Nasvědčoval tomu čilý 
ruch od včasných ranních hodin u přerovské sokolovny, kde hemžily se stovky 
cvičících, očekávajících autobusy k převozu. Vše bylo hladce a bez nehod zdoláno. 
Zkoušky započaly v 9 hod. po příjezdu členstva a skončily žactvem o 13. hod. 
odpoledne na pohádkovitě připraveném cvičišti za sokolovnou. Ale i jinak nebylo 
rušivých příběhů, neb bylo náležitě postaráno o včasné nasycení 1300 hladovějících 
zásluhou dřevohostických sester. 
Odpoledne do průvodu za státní vlajkou se zařadila předsednictva okrsku a župy spolu s 



representanty místního národního výboru a dále 217 žaček, 250 žáků, 252 dorostenky, 
48 dorostenců ve slav. krojích a 105 ve cvičeb. úboru, 70 žen v kroji a 248 ve cvič. 
úboru, 59 mužů v kroji a 123 ve cvič. úboru, celkem 1372 účastníků. Na náměstí u 
pomníku umučených byla 5rninutová pietní zastávka a dorostenkami položena k 
pomníku kytice. Po příchodu na cvičiště následovalo vztyčení státní vlajky. Starosta 
místní jednoty srdečně uvítal přítomné, načež se ujal slova br. Dr Jan Lacina, starosta 
okrsku, který zhodnotil význam Sokolstva pro národ. Vhodně jej doplnil předseda 
místního národního výboru. Oba projevy byly po zásluze uznány. 
O 15.30 hod. započato s ukázkami nejmenších. Nastoupilo 40 žáků a 60 žaček I. stupně, 
aby se pochlubili, čemu všemu se naučili. Předvedli napodobivé hračky s hudebním a 
recitačním doprovodem k obveselení rodičů. .Následovalo vystoupení 54 žáků II. stupně 
(z jednoty Přerov), kteří po poklusovém nástupu na daný povel se zařazují do 
ukázněného útvaru, aby předvedli společná cvičení, určená pro vystoupení pražských 
žup na sletě. V 3. čísle nás překvapilo 24 dorostenek z Přerova vzornou ukázkou 
improvisovaných národních tanců sletových. Ve 4. č. vystoupily žačky III. stupně 
počtem 116 s ukázkou, sletových prostných a po nich žáci III. stupně počtem 120. Obě 
vystoupení provedena byla se zdarem. Pohádkou dne bylo vystoupení dorostenek ve 
cvičeních s bílými kroužky, které si odnášely zasloužené uznání. Vystoupení na nářadí 
nebylo na výši. Tentokrát ani dorostenci nezklamali a předvedli svá sletová prostná 
počtem 154 s plným úspěchem, Nastupuje 250 žen, dokonale připravených na sletová 
prostná, která předvedly bez kazu. Jejich vystoupení možno označiti za nejlepší toho 
dne. Muži si však v ničem nezadali a provedli svou sletovou dramatickou báseň se 
zdarem. Proto máme se na co těšiti. Závěrem provedlo 300 žen sletovou rej, známou již 
z X. sletu všesokolského. K úspěchu vystoupení všech složek velmi přispěla sehraná 
hudba kroužku »Rund« z Přerova. A ještě je třeba vzpomenouti, že obecenstvo 
respektovalo výzvu, aby prostora cvičiště nebvla rušena nežádoucím vstupem 
nepovolaných po dobu veřejného cvičení, což velmi prospělo celkovému vzhledu. Tak 
by to mělo být všude.                                                                                                 me. 
 
Z   r e d a k c e.  
Veškeré příspěvky pro Sokolský hlas zasílejte výhradně na adresu: Sokolská župa 
Středomoravská-Kratochvilova, Přerov, sokolovna! — Upozorňujeme znovu 
důrazně, aby byly příspěvky na stroji psány ob řádek! Příspěvky hustě psané nelze 
dobře opravovati!  

 
Josef Dostál: 

POVÍDÁNÍ  O  VRBNĚ,  KDE  BUDE O SADA  
JEDNOTY  PŘEROV. 

Příroda sama ohraničila naši vlast pásmy horskými. Tvoří mohutný ochranný val jak 
proti nepřátelům, tak proti studeným severním větrům. Takovou dobrou ochranou jsou i 
Jeseníky s památným Pradědem. Vrcholek jeho je stále bělavý od mlh a par, jež 
vystupují z úbočí, ráztok a širých jehličnatých lesů. Deště jsou tu velmi časté. Četné 
bystřiny stékají do dlouhých údolí. Podle nich šťavnaté louky lákaly odedávna člověka 
k osídlení. Z boku Pradědu vyvěrají 3 Opavy, Černá, Střed ní a Bílá. A právě na soutoku 
usadili se v dávných dobách lidé a místu osídleni dali jméno Vrbno, snad podle vrb 
podél řeky četně rostoucích. Možné také je, že osadu založili páni z Vrbna, držitelé 
panství na Slezsku v okolí Svídnice. A nevolili pro osadu místo nevhodné. Širá kotlina, 
ověnčená po vrcholcích jehličnatými lesy. s nížeji položenými poli, s dostatkem vody, 
bohatstvím nerostným, byla velmi lákavá. 
 



Páni na Vrbně vstupují do dějin okolo r. 1220. Byli vždy uvědomělými Slovany a 
dobrými Čechy. Jeden z nich byl direktorem v českém povstání před třicetiletou válkou, 
později defensorem a skončil ve vězení, kam ho uvrhla krutá mstivost Habsburků. Jiný 
z tohoto slavného českého šlechtického rodu se oženil s nejstarší dcerou pana Karla 
Staršího ze Zerotína, zasloužilého velmože moravského, ochránce Českých bratří a pána 
na Přerově. Rod z Vrbna měl kdysi v držení památný Helfštýn a Lipník, témuž rodu 
patřila i známá slezská ves Dobroslavice. Rod hrabat z Vrbna uhnul ze Slezska na 
Moravu a ještě po 1. světové válce patřilo mu panství v Holešově. Pod Jeseníky se 
hrnuli němečtí kolonisté. Vytláčeli český živel, rušili slovanský ráz Slezska. 
Název Vrbno zní pěkně — slovansky. Němci z něj stvořili »Würbenthal«. Něco ze 
starého co do rčení nechali, význam však změnili. Melo to býti místo, kde se 
zušlechťovalo železo, zjemňovalo, odlučovalo zlato a stříbro od mědi. Napovídá nám 
to, že nálezy těchto rud se staly základem pozdějšího průmyslu a blahobytu. Slovanští 
Vrbnové odešli a přišel pověstný Rád německých rytířů, jehož znak bije nám do očí v 
starém kostele románském sv. Michala. Černý kříž v bílém štítě. S továrnami přichází 
všemocný kapitál a germanisace. Ale deska padlých z 1. světové války nese jména ne 
zrovna »ryze« germánská: Blaha, Drtil, Hladik, Kukula, Wachatschek, Padotzka, 
Maranský a j. Náměstí tu mají jako park s lavičkami, s pěknou kašnou na dolním konci 
»chlapec s holoubaty«. Klášter a nemocnice Rádu zabírá jednu stranu náměstí. Ostatní 
domy i v ulicích jsou takové široké, čapáte jako kačeny, s okny ve štítě, obráceném do 
ulice. Jsou většinou pusté a smutně se dívají prázdnými okny na nové osadníky, naše 
české. 
Vrbno má dnes 2700 obyvatel, které chodí do 9 továren textilních, sklářských, 
dřevařských a železářských. Největší je továrna »Kohinor«. Vyrábí na 1600 různých 
druhů zboží od patentek a knoflíků až po různé špendlíky a jiné potřeby pro švadleny. 
Bývalé německé školní budovy zaplnily opět naše české děti, v ulicích se ozývá opět řeč 
dávných obyvatel Vrbna. 
To staré německé na úbočí kolem náměstí noví čeští obyvatelé opustili a zakládají své 
živnosti podél silnice od nádraží do známé Karlovy Studánky. Je odtud na skok - 6 km. 
Tělocvičná jednota Sokol ve Vrbně si vede čile. Upravila si pěkné letni cvičiště a chce z 
vrbenských vychovat nový národ, dobré slezské hraničáře, kteří by už Jeseníky nikdy 
neopustili. 
Dějiny Vrbna, jeho pánů, souvisejí s dějinami našich měst, zvláště Přerova. A jestli 
přerovští Sokoli si vzali pod ochranu vrbenskou jednotu, není to náhodou. Už v dávných 
dobách za časů Žerotínových asi Přerov a Vrbno bývaly v přátelských stycích a možná, 
že ve svatební družině dcery Žerotínovy byl i předek návštěvníka letošních 
svatodušních svátků. 
Vrbno má krásnou polohu uprostřed věnce hor. Lepšího místa pro naši mládež 
sokolskou nenajdete! Kéž se tam zotaví k blahu vlastnímu i celé vlasti! 
Kdysi dávno před válkou bylo Vrbno, bohaté město, oporou germanisace. Vichřice se 
přehnala a pod Jeseníky začíná nový život. Do propasti nepaměti zapadli ti, kteří 
rozsévali zášť a násilí. Na jejich místo se tlačí lidskost a smysl pro život, zasvěcený 
blahu celku 
 
   -------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV. okrsek Sokolské župy Středomoravské-Kratochvílovy sjel se dne 23. května 
Í948 ve Staré Vsi, aby ukázal četnému obecenstvu připravenost sletových vystoupení, 
kterým prokáže zdatnou sokolskou výchovu, jež sleduje dáti našemu národu zdravé a 
schopné občany. Účast všech cvičících složek byla téměř 90%, s ohledem na počet 
všech přihlášených. Odpolední veřejné vystoupení, po dopoledních zkouškách za 



přítomnosti župních činovníků, započalo dle ohlášeného pořadu cvičením mládeže, 
žaček a žáků III. stupně. S ohledem na nezvyklou polohu cvičiště, byly voleny 
jednoduché nástupy, jež však nemohly uspokojiti. Obě uvedené složky ve svém 
napodobivém cvičení, spojeným s tanečky, ukázaly vhodně volené sestavy, jež přes 
značnou obtížnost byly provedeny dobře. Cvičení dorostenek mohlo býti při lepších 
zákrytech a pozornosti několika jednotlivců uspokojivé. Dorostenci, o které byly dle 
dopoledních zkoušek vážné obavy, překvapili dobrým cvičením, bez větších závad- 
Sletová prostná mužů vyžádají si ještě značné přípravy, aby stačily pro veřejné 
vystoupení. Postrádala jednotnosti a jistoty mnoha bratří, kteří musí další důkladnou 
průpravou osvojiti si všechny prvky, zejména při přechodech. Nejlépe provedeno bylo 
vystoupení členek v prostných, z něhož byla patrná poctivá a vytrvalá příprava, již si 
bude museti zejména členstvo osvojiti, bude-li se chtíti pochlubiti krásnou ukázkou 
Medunových prostných. Organisace okrskového sletu byla dokonalá a také místní 
jednola připravila vše potřebné tak, že průběh sletu byl uspokojivý. 
 

PO   DRUHÝCH   VYLUČOVACÍCH      ZKOUŠKÁCH  
ZE   SLETOVÝCH   PROSTNÝCH   ŽEN 

 
chci  vás,  sestry,  upozornit na chyby, které se  stále opakují a které  musíme opravit, 
aby cvičení bylo takové, jaké má být. 
Úvod: XXXII. takt: pokrčení předpažmo vzhůru zevnitř, musí být provedeno lak, aby 
vám bylo vidět tvář. Nedávejte proto ruce příliš vysoko a nezaklánějte příliš hlavu. 
1.oddíl, věta 6, XI. takt: předklony hodně hluboko, hlava skloněná, na 4. dobu 
vytáhnout vysoko. 
XII. takt: opět hluboké předklony. Sestry dělají stále malé předklony.  
Věta B, XVII. takt, 1. doba: obě ruce jdou současně nalevo, pravá nesmí odpažit. 
XXIX.—XXXI. takt: procvičujte obraty, aby sestry řádně vystihovaly obraty, ať nám 
zde nevzniká chaos. 
XXXII   takt: Vytáhnout hodně vysoko celé tělo, hled vzhůru. 
II.  oddíl: to je, sestry, ještě stále kapitola sama pro sebe. Je vidět, že některé z vás jste 
vůbec ještě nebyly venku a že se tísníte na malých prostorách tělocvičny. Proto, sestry, 
ven a na značky, poněvadž právě tento oddíl vyžaduje značek a vyřizovat, vyřizovat! Ať 
cvičenky si uvědomí, že necvičí samy, proto musí bezpodmínečně dávat pozor na 
značky. A cvičit zvesela! Vždyť je to polka! 
2.  doba: sestry zapomínají, že levá noha musí ještě unožit. 
Věta B, I.—V. takt: Nedivím se, že sestru Matějovcovou straší tyto kruhy i v noci, 
Mají také proč! Nezapomeňte počítat, že bočných kruhů je 6. Začne-li levá, dokončuje 
pravá a opačně. Zde se, sestry, zdržte hodně dlouho a cvičte stále, až sestry si tyto kruhy 
úplně osvojí. 
III.  oddíl, IX. takt: sestry stále zapomínají, na kterou stranu mají průstup a nastává 
tahání jedna druhé. Tedy: na kterou stranu se sráží do pětic při přeměně, v tu stranu jde 
zase dál průstupem. 
XVII. takt: půlobrat vlevo a krok vlevo stranou je na 1. dobu. Krok je velký, rázný, nic 
plouživého. Paže naproti tomu jde zvolna. 
Přeměna IV. oddílu: Druhá pětice si musí uvědomit, že ty, které dělají půlobrat 
vpravo, jdou o 2 a půl značky vpřed, které mají půlobrat vlevo, jen o dvě značky. Kdyby 
toto si sestry řádně neuvědomovaly, vznikly by nám při cvičení velké mezery, a to se 
nesmí stát. 
Nakonec se ještě vracím k II. oddílu a připomínám ve větě A obraty ze středu na 
všechny strany, abychom vás snad na župním slete nějak nepřekvapily. 



V tomto čísle vyšly vám též pokyny pro župní slet. Já bych vás, sestry, chtěla ještě 
poprosit, abyste si tyto pokyny řádné přečetly a jimi se řídily. Uvědomte si, že se 
budeme po celý den pohybovat na půdě vojenské akademie Snad si, sestry, uvědomíte, 
proč vám to připomínám a snad se dle toho budete vy i vaše dorostenky chovat Bylo by 
nám velmi smutno, kdybyste nás zklamaly. 
A ke cvičebním úborům bych chtěla připomenout; halenky ať jsou, sestry, tak dlouhé, 
aby při vzpažení nelezly ven ze sukní. Každý takový případ budeme ihned ze cvičení 
vylučovat. Opravte si je proto včas, ať není pak zbytečného rozladění. O čistotě halenek 
a vyžehlení sukének nemusím snad již ani psal, to je přece samozřejmé. 
Těšíme se, sestry, že nás kázní, pořádkem a pěkným provedením prostných na župním 
slete mile překvapíte!                                                                                Lída Chytilová. 

 
SCHŮZE VÝBORU ČOS. 

 
Ve dnech 15. a 16. května t. r. konala se v Tyršově domě v Praze poslední schůze 
výboru ČOS před XI. všesokolským sletem. Proto značná část jejího pořadu i ve 
zprávách, které o sletu přímo nejednaly, nesla pečeť příprav tohoto velkého sokolského 
díla. 
Schůze byla zahájena v sobotu ve 14 hodin nám. starosty ČOS Františkem Svobodou, 
který přehlédl události od poslední schůze výboru vzhledem k osobním změnám ve 
vedení ČOS. Po událostech únorových byla dána na pořad jednání na první místo zpráva 
o doplňovacích volbách do předsednictva ČOS. Po zprávě kandidátní komise byly 
provedeny hromadným přisvědčením volby, kterými byl postaven v čelo 
československé obce sokolské starosta Josef Truhlář. 
Náměstky starosty zvoleni byli Dr František Bláha a generál Josef Ejem, náčelníkem 
Evžen Penninger a další členové předsednictva ČOS. Počet členů předsednictva zvýšen 
na 40. 
Důležitou částí bylo jednání o účetních uzávěrkách za léta 1946 a 1947. Výbor ČOS 
vzal obě zprávy s uspokojením na vědomí a schválil, aby podzimnímu zasedání byl 
předložen návrh doplňkového rozpočtu na rok 1948, jehož potřeba se ukázala po 
sjednocení československé tělesné výchovy. 
Zpráva hraničářského odboru mimo jiné oznámila založení dvou putovních knihoven a 
obírala se činností jednot ochranitelek. Některé návrhy byly odloženy do podzimního 
zasedání. 
Zpráva o sjednocení československé tělesné výchovy v Sokole zachytila všechny 
události od konce února t. r., uvedla postup sjednocování jednotlivých svazů. Poměry 
slovenské jsou řešeny samostatně. Po zprávě se rozvinula velmi obsažná a věcná 
rozprava, ze které se ukázaly některé potíže a nedorozumění vznikající při provádění 
konkrétních úkolů v jednotách. 
Vzhledem k úkolům, které COS čekají sjednocením, organisační odbor navrhl 
rozmnožení členů předsednictva COS na 50. Výbor rozhodl, aby rozmnožení počtu bylo 
provedeno později. Bylo rozhodnuto o návrhu organisačního odboru na kmenové 
členství. Jednotlivec může být členem několika jednot, ale kmenovým členem je v jedné 
jednotě a to v té, ve které se zúčastní spolkového života, ve které cvičí. Jen za tuto 
jednotu může závodit. 
Výbor se dále usnesl, aby dnem 31. května t. r. skončila činnost akčních výborů 
sokolských jednot, žup a ústředí. Uložil zároveň, aby všechny další úkoly prováděly 
podle stanov a řádů příslušné sokolské složky. Předsednictvo COS předložilo výboru  
 
návrh pracovní organisace ústředí československé obce sokolské. Výbor návrh vzal s 



uspokojením nu vědomí a schválil jej. 
V sobotním jednání byla ještě probrána ze sletových zpráv zpráva jednatel-ská. V té 
upoutala největší pozornost zpráva finančního odboru o sletových vstupenkách. 
Rozprava byla značně dlouhá a zástupci jednotlivých žup v ní uplatňovali přání vyhovět 
přídělu vstupenek především sokolským příslušníkům. Byla vzata na vědomost podle 
návrhu finančního odboru. 
Nedělní pořad byl zahájen zprávami náčelníka, náčelnice a vzdělavatele o XI. 
všesokolském sletu. Pozornost zaujala část jednající o sletových průvodech. Návrh byl 
schválen. Dále se rozvinula rozprava o účasti žen v. průvodech ve cvičebním úboru. 
Výbor COS se postavil na stanovisko, aby rozhodnutí cvičitelského sboru žen bylo v 
plném rozsahu uplatněno. Ženské složky ve cvičebních úborech nebudou zařaděny ani v 
průvodech nižších složek a samozřejmě ani v průvodu sletovém. 
S politováním vzata na vědomí zpráva, že sokolská sletová výstava vzhledem k 
prodloužení Slovanské zemědělské výstavy uspořádána nebude. Na Slovanské 
zemědělské výstavě bude však sokolská exposice, o jejímž provedení a obsahu se jedná. 
Organisační odbor předložil ještě návrh na organisační včlenění jednotlivých 
sportovních odvětví. Výbor rozhodl, že u obou náčelnictev budou zřízeny pro jednotlivá 
odvětví odbory. Tyto odbory mohou .podle potřeby zvolit některé další činovníky, 
avšak hospodářské vedení bude jednotné. 
Výbor jednomyslně schválil návrh na udělení plakety »Na stráž« bratru Methoději 
Kubíčkovi, župnímu starostovi župy Vaničkový, sestře Růženě Vítkovičové, náčelnici 
župy Vaničkový, s. Žofii Gütlerové, náčelnici župy Budečské, br. Josefu Tyfovi ze župy 
Budečské, náčelníku jezdectva ČOS, s. Marii Vlčkové, náčelnici župy Krkonošské, br. 
Ing. Karlu Petráňovi, místostarostovi župy Východočeské. Jde vesměs o dlouholeté 
sokolské pracovníky, činovníky jednot a žup. 
Ze schůze byly odeslány pozdravné telegramy: Presidentu dr. Edvardu Benešovi: 
»Výbor COS při svém jarním zasedání vzpomíná vroucně Tvých zásluh o náš národ a 
stát i Tvého vřelého vztahu k Tyršovu a Fügnerovu sokolství. Na nové širší základně 
jednotné tělesné výchovy zůstáváme věrni vůdčím myšlenkám zakladatelů Sokolstva. 
Sokolstvo dovršuje přípravy XI. všesokolského sletu a těší se upřímně, že Tě, bratře 
presidente, v těchto radostných dnech' ve svém středu uvítá a znovu Ti projeví svoji 
bratrskou oddanost. 
Československá obec sokolská.« Vládě československé republiky! 
»Zástupci všech sokolských žup, shromážděných na své jarní schůzi výboru COS 
uvědomují si váhu úkolů, které musí československá vláda pro zabezpečení budoucnosti 
naší lidové demokratické republiky a jejího šťastného rozvoje splniti. Ujišťuji, že práci, 
která byla Sokol-stvu v úseku národní výchovy svěřena, splní se sokolskou 
opravdovostí a v duchu Tyrše a Fiignera. Připravovaným všesokolským sletem chce 
Sokolstvo toto své úsilí před celým národem i světem osvědčiti. Věří, že se mu v těchto 
jeho snahách dostane plné důvěry a pomoci.  
                
                         Československá obec sokolská.«                                                —čný. 
 
        
 
 
 
 
 
 



JAK JE TO SE VSTUPENKAMI NA XI. VŠE-SOKOLSKÝ SLET 
V PRAZE 

   
 
 
 
V těchto dnech obdržely všechny jednoty 
příděl vstupenek na XI. slet, a to jak na dny 
žactva a dorostu, tak i na dny hlavní. Byli 
jsme nuceni krátit vaše požadavky v počtu 
vstupenek na jednotlivé dny i v přídělu 
jednotlivých míst. Nejbolestivější to bude 
pochopitelně v hlavní dny. Většina z vás si 
objednala lístky na sezení, kterých je 
poměrně málo. Víme, že bude mnoho 
nespokojenosti. Důvody jsme již sdělili a zde 
se pokusíme prakticky ukázat, jak vypadaly 
objednávky pro jeden hlavní den. 
 

Všechny župy žádaly: 
   3.027 lóžových sedadel                                  k disposici na sletišti je   2.269 
 12.134 křesel 14.680 míst na sedadla hl. trib. střed           ,,                      6.306 
10.260 hlavní tribuna strany                                                ,,                      1.746           
 11.817 brána I. a II.                                                             ,,                     3.204       
 11.821 bočná tr. II. poř.                                                       ,,                     1.254         
 18.150 bočná tr. I. poř.                                                         ,,                   12.624     
 12.836 východní tr.                                                               ,,                    6.612     
   7.457 brány III. a IV.                                                          ,,                     8.308 
102.182 osob by se mělo umístiti na                                      ,,                  43.587 místech. 
 
A to jsou jen příslušníci Sokola. Přijedou však hosté ze zahraničí a budou se na nás chtít 
podívat i ostatní příslušníci našeho státu. 
Prosíme proto, abyste uznali těžkosti jak finančního odboru XI. sletu, tak i naše. Příděl 
vstupenek je spravedlivě rozdělen poměrně podle objednávek na všechny jednoty, které 
si je včas objednaly. 
Znovu upozorňujeme, že vstupenky možno vyzvednout pouze osobně v župní kanceláři 
od 1. — 15. června t. r. proti potvrzení příslušné jednoty.                                         —ař. 
 

Zprávy  z  jednoty  Přerov. 
Schůze cvičitelského sboru žen 

4. května zahájena bylá proslovem s. Mikulíčkové o Štefanikovi. Žačky, jichž je 
zařazeno 280, se připravovaly ve všech oddílech na okrskový slet v Dřevohosticích. 
Lékařské prohlídky provádí ses. Dr Čapková. Do osady se hlásí 96 žaček. Jednáno o vy-
šití vlajky. Dorostenek zařazeno 206;. Provedou závod zdatnosti v počtu 25. Cvičitelské 
zkoušky vykonalo 5 dorostenek s dobrým prospěchem. Do tábora se hlásí 30 
dorostenek. Žen zařazeno 329. Prostná nacvičena, také rej a cvičení s kužely se 
dokončuje. Zdravotníkem jednoty bylo prohlédnuto 312 žen. O vylučovacím závodu pro 
olympiádu vypomohly sestry i dorostenky při úklidu a závodu. Při návštěvě slovanské 
delegace ze zemědělské výstavy z Prahy zacvičí jedna skupina kužele. Slavnostní kroje 
pořídí si asi 200 žen. Vedoucí her začíná odbíjenou. Lyžařky, s. Bartošková a 



Polednová, byly přeřazeny do vyšší třídy podle výsledků o sletových závodech. Z 
tennisového oddílu hlaste závodnice! členstvo z DTJ nebude zatím zařazeno do cvičení.   
                                                                                                                                M. D. 
 
Vzdělávací sbor jednoty jednal ve schůzi 4. května za vedení br. Dostála. Oslavy 9. 
května převzala městská osvětová komise. O oslavách presidenta dr. Beneše se s nimi 
dohodne br. vzdělavatel. U ženských složek bylo 8 proslovů, o Komenském a sletové 
pokyny. U mužského dorostu promluvil o Komenském br. Trávníček. Samospráva 
žaček konala 3 schůzky a výlet do přírody. Samospráva dorostenek měla besídku v Alfě 
s pásmem z osady. Podle hesla »Republika jeden květ« postarají se dorostenky o 
květinovou úpravu městského betonového nábřeží. Cestovní fond dorostenek vzrostl na 
40.000 Kčs. Jmenována komise pro ideové zkoušky dorostu. Objednány upomínkové 
listy pro přestup žaček a dorostenek. Rozděleny proslovy pro mužské složky. Připraven 
pořad slavnostního slibu nových členů, hlavně přestupujícího z DTJ, 12. května na 
stadiu. Bratr knihovník doplní knihovnu jednoty podle pokynů ČOS.  
Loutkařský odbor skončil činnost. V dubnu konal dvě představení pro děti a pro 
dospělé.                                                                                                               M. D. 
 
Nelešovice.  
Žactvo zdejší jednoty sehrálo o svátku matek pohádkovou hru se zpěvy a tanci. Režii 
měla sestra Blaža Přikrylová. Hra byla dobře nacvičena a snaživí malí herci ji dvakrát 
sehráli s velkým úspěchem. Též recitační pásmo, které maminkám přednesli ti nejmenší, 
se velmi líbilo. Obecenstvo odcházelo s nadšením, Bylo by si přáti, aby podobná 
představení byla pořádána čas-těji. Do další činnosti přeje našim malým káňatům 
mnoho zdaru sestra náčelnice. 
                       -------------------------------------------------------------------- 

Tělocvičná jednota Sokol Přerov 
v rámci XI. všesokolského sletu 

uspořádá 
Výstavku sokolských odznaků, plaket a nálepek 

v přerovské sokolovně v zasedací 
síni od 6. do 20. června 1948. 
Zahájení výstavky v neděli 
6. června 1948 v 9 hodin. 

Otevřena denně od 9 — 18 hodin. 
Vstupné dobrovolné. 

                   ----------------------------------------------------------------- 
 

VZPOMÍNKA V LAZCÍCH. 
Dne 2. května t. r. navštívili jsme v Lazcích místo posledních chvil našich 21 
mučedníků. 
Mimo četné obyvatele okolních vesnic přišla také ze sokolské jednoty Cernovír skupina 
dětí, žactva a dorostu za vedení sestry a bratra. Bratr vedoucí promluvil k dětem o 
tragedii ubitých. Milé děvčátko předneslo krásnou báseň a sestra zazpívala s dětmi do-
jemnou píseň. Děti pak položily na hrob srdíčka, zhotovená z květin, a květiny, načež 
po minutovém tichu odešly domů. 
Byl to krásný čin černovírské jednoty. Patří jí za to náš upřímný dík.      Motáň, Přerov. 
Věrovany.  



8. května večer zúčastnila se naše jednota v plném počtu oslavy 3. výročí »Dne 
vítězství, kterou uspořádala MRO za hojné účasti občanstva. Lampiónový průvod vyšel 
od sokolovny a prošel vesnicí k pomníku padlých, kde byla položena kytice. Po 
slavnostním proslovu vzdělavatele br. Ed. Roby následovaly recitace a písně dětí zdejší 
obecné školy, státní hymna a hymna našich osvoboditelů. Na den 9. května připravil náš 
divadelní soubor divadelní hru Fr. Šily »Barikády«. Jsou to čtyři obrázky z Prahy. První 
z roku 1944 a ostatní tři z pražské květnové revoluce v r. 1945. Ačkoliv herci měli k 
nastudování hry velmi krátkou dobu, nemůže se jim mnoho vytknout. Jednotlivé role 
byly velmi dobře obsazeny mladými herci, kteří jsou zárukou úspěšné divadelní i práce. 
Nikdo nezklamal. Hru, kterou kratičkým proslovem o pražské květnové revoluci uvedl 
br. vzdělavatel, úspěšně nastudoval br. Flor. Odstrčilík.                                      ER. 
 
 

DOROSTENKY   ZÁVODILY 
V sobotu dne 22. května 1948 konal se vyřazovací závod dorostenek v obecném 
tělocviku vyššího stupně v Přerově za účasti 10 dorostenek z Přerova, Brodku a 
Tovačova. Umístily se: 
1.  Sumová Ljuba, Přerov            58.— b. 
2.  Venclíková Marie, Tovačov   55.— „ 
3.  Smutná Zdena, Brodek           53.1    „ 
4.  Valčíková Drah. Přerov          52.7    „ 
5.  Klihová Alena, Přerov           52.— „ 
6.  Inderková Marie, Přerov        51.—• „ 
7.  Berečková Libuše, Přerov      48.9    „ 
8.  Patočková Vlád., Přerov        47.7    „ 
9.  Hájková Věra, Přerov             47.5    „  
10. Kročová Radmila, Přerov      46.3    „ 
 
Prvých 8 dorostenek postupuje do závodu ČOS v Praze. 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 
Sokolské župy Středomoravské - Kratochvilovy 

 
ZA ROK 1947 

 
*** 

POZVÁNÍ 
na výroční valnou hromadu Sokolské župy Středomoravské - Kratochvílovy, 

která se koná v neděli dne 14. března 1948 
o 8. hodině dopoledne v kině Alfa v Přerově s tímto pořadem: 

 
1.  Zahájení. 
2.  Čtení zápisu poslední valné hromady. 
3.  Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu. 
4.  Zprávy činovníků. 
5.  Stanovení župních příspěvků na rok 1948. 
6.  Projev zástupce ČOS. 
7.  XI. slet všesokolský. 
8.  Podniky župy v roce 1948. 
9.  Schválení řádů.  

          10. Volné návrhy. 
 
    Valné hromady se mohou zúčastniti s právem hlasovacím a rokovacím jen 
pověření zástupcové jednot v župě sdružených a členové župního předsednictva. 
Každá jednota do 100 svých členů vysílá po 2 zástupcích a za dalších i započatých 
200 členů po  l zástupci (§ 12 — odst. 2). 
    Přístup na valnou hromadu mají jinak všichni členové jednot v župě sdružených 
bez práva hlasovacího. 
    Žádáme proto správní výbory, aby se valné hromady zúčastnily všemi svými 
činovníky. 
    Nesejde-li se v půl hodině po stanovené době začátku valné hromady třetina 
jednot v župě sdružených, koná se o hodinu později druhá valná hromada s týmž 
pořadem a za každého počtu přítomných (§ 12 —odst. 7). 
 
V Přerově dne 1. března 1948. 

Za předsednictvo Sokolské župy Středomoravské-Kratochvílovy: 
 
VLADIMÍR CHMELAŘ,  župní jednatel   RUDOLF LUKAŠTÍK,  župní starosta. 
 

Příloha Sokolského hlasu č. 3. — Vytiskla knihtiskárna Frant, Bartoš, Přerov. 



 

                       
 
 

VĚRNI   ZŮSTANEME, 
 

věrni až do hrobu práci sokolské, již také  
věrni zůstali naši drazí a nezapomenutelní,  
kteří položili své životy v oběť nejsvětější.  
Vzpomínáme též s láskou sester a bratří,  
kteří v uplynulém správním období opustili naše řady,  
Všechny zachováme ve věčné vzpomínce... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESTRY A BRATŘI ! 
 
Již jen 4 měsíce dělí nás od sokolského a celonárodního svátku, na který se 
připravujeme v obci sokolské, v župách i v té poslední nejzapadlejší malé jednotě. 
Připravujeme se s láskou, radostí a také plni naděje, že tento slet vnese do celého národa 
žádoucí uklidnění. Věříme, že radost z vykonaného díla přenese nás všechny přes 
všechen rmut a tíseň dnešní doby. 
V nadšení, radosti a bratrském i sesterském ovzduší, strhujícím celý národ, nedaří se 
nenávisti, zlu a nedůvěře jednoho ke druhému, nehromadí se překážky vzájemného 
spolužití, nýbrž v takovém ovzduší se zapomíná a odpouští, neví se o včerejšku, nýbrž 
hledí se s důvěrou vstříc nadcházejícímu zítřku. 
Čím srdce přetéká, jeví se i navenek, a je-li to láska, národní nadšení a vědomí 
společného osudu nás všech, pak není moci, která by se mohla stavěti této vůli v cestu. 
Všechny předchozí slety byly celonárodním svátkem. A poněvadž je to svátek pouze 
jednou za řadu let, musíme se řádně připraviti. 
Jako před každými svátky se vždy uklízí, zametá, čistí a odstraňuje vše, co by lesk 
sváteční rušilo, tak si každý před tímto svátkem utřeme prach v bytě, otevřeme okna do-
kořán, napustíme hodně čistého a sluncem bratrské a sesterské lásky prohřátého 
vzduchu, zameteme nejprve před vlastním prahem, a pak, oděvše se v háv sváteční, 
podíváme se k sousedovi jak se ten na tento svátek připravil. 
Nesouce v duši mír a v srdci sesterskou a bratrskou lásku, majíce nitro rozbouřené 
nadšením s náručí otevřenou k objeti každého, kdo s námi cítí a jde, s myslí zasvěcenou 
jen a jedině celému národu a jeho lidu půjdeme vítězně pražskými ulicemi, abychom 
roznesli svou sílu, hrdost, lásku a nadšení občanstva po celé naší vlasti. 
Vrátíme se do nejzapadlejších jednot žup posíleni, povzbuzeni do nové práce, aby se 
splnily vznešené ideály, vložené nám do vínku Tyršem před 85 léty. 
Rok uplynulý byl rokem předchozích příprav sletových u pro Sokolstvo byl zvláště 
rušný. 
VIII. valný sjezd je významem v tomto roce na miste prvém. Po 23 letech sešel se 
výkvět Sokolstva k čtyřdennímu sněmování, aby určil a doplnil náš program a udal směr 
k novým úkolům v nově osvobozené vlasti. 
Zahájení sletových příprav, rozestavný běh, a předsletové sjezdy vyplnily bohatě 
pracovní program obou náčelnictev a vzdělávacího sboru. 
Hesla »Vše pro zdar XI. sletu všesokolského« stalo se heslem každé naší jednoty a 
každého z nás. 
Dobře jsme se připravovali, doháníme, co jsme nedokončili či zameškali, a naši 
činovníci rádi s vnitřním uspokojením předkládají přehled své činnosti k bratrskému a 
sesterskému posouzení. 
A jako jsme připraveni pro blížící se slet, který svým významem — hlavně v této době 
— musí předčíti všechny předcházející, tak jsme připraveni i pro práci posletovou. 
Čekají nás velké úkoly, nová práce a nové oběti. 
Zasvětili jsme 85 let svého bytí jedině službě národu a vlasti, vkročíme do doby 
posletové s největším vypětím svých sil, abychom ovzduší pražského sletu zanesli do 
všech koutů milované republiky a ideály bratrství a sesterství vtiskli do všech 
upřímných srdcí našeho lidu. 
To bude naše posletová cesta, naše vyznání víry a naděje a také závazek k těm, kdož 
položili své životy za naši svobodu. 
Vše pro XI. slet všesokolský, vše pro národ a vlast, pro niž jsme přinesli tolik obětí, 
lásky i krve, a vše, celé naše snažení i životy, pro prvního bratra, milovaného našeho 
presidenta, Dr Edvarda Beneše!                                   Rudolf Lukaštík, župní starosta. 



ZPRÁVA  JEDNATELE. 
Zase rok je za námi. Po prvních dvou porevolučních letech nadšené, radostné a obětavé 
sokolské práce, která směřovala hlavně k upevnění sokolské organisace našich jednot, 
přikročili jsme v minulém roce ke splnění dalších úkolů — připravit naše členstvo, 
dorost a žactvo po stránce tělesné i mravní pro těžkou dobu, ve které žijeme, a hlavně 
pro náš XI. slet. Úkoly jsme si určili přesně podle pokynů Československé obce 
sokolské a po dohodě našich technických, vzdělávacích a správních sborů. Jako 
Sokolové si nesmíme a také nechceme říci, že jsme spokojeni. Vykonalo se však mnoho 
— po zhodnocení zpráv o práci všech sborů můžeme snad říci dobře — a ostatní 
doženeme. Slibme si to všichni I Chceme závodit o prvenství žup v časném a přesném 
vyřizování všeho, co se po nás žádá. Přiložit ruku k dílu a půjde to! 
Na valné hromadě, konané za přítomnosti zástupce ČOS br. Dr Jana Hustáka dne 23. 
března, byli zvoleni na dobu dvou let: starostou Rudolf Lukaštík z Přerova, I. náměst-
kem Jana Bařinová z Lipníka n. B., II. náměstkem Stanislav Zejda z Hranic, III. 
náměstkem Karel Zejda z Přerova, náčelníkem Vincenc Křístek, náčelnicí Lída 
Chytilová, vzdělavatelem Viktor Netočný, všichni z Přerova. 
 
Čestní členové předsednictva: Tomáš Oplocký i Hranic, Josef Poláme a Marie 
Lechnerová, oba z Přerova. 
 
Výbor: Tomáš Doležal, Vladimír Chmelař, Dr Jan Lacina, Ing Karel Marek, Jan- 
Pavlíček, Karel Rosmus, všichni z Přerova, Dr František Bronec z Dubu Ti. Mór., 
Eduard Hrazdíra z Dřevohostic, Vladimír Hudec z Hranic, Marie Pelclová z Předmostí, 
Františka Rakušanova z Drahotuš, Jakub Sedlák z Lipníka n. B., Karel Štajgrle z 
Velkého Újezda a Oldřich Vybíral z Tršic. 
 
Náhradníci: Bohumír Křístek, Josef Sevčák, oba z Přerova, Josef Krejčiřík z Chropyně, 
Stanislav Kubíček z Brod-ku, Ferdinand Orálek z Tovačova, Božena Vrtělová z Chro-
pyně a Miroslav Zlámal z Říkovic. 
 
Členové výboru ČOS: Rudolf Lukaštík a Viktor Netočný. 
 
Náhradníci: Lída Chytilová a Vladimír Chmelař. 
 
Účetní a hospodářští dozorci: František Beneš a František Himr, oba z Přerova, 
Jaroslav Strojil z Brodku a Jindřich Vojtašek z Tovačova. 
Smírčí sond: Dr Václav Häusler a Dr Josef Jurka, oba 7. Přerova, Milada Renertová z 
Hranic, Marie Sázavská z Brodku, František Vinklar z Lipníka n. B. a František 
Vitoslavský z Kokor. 
 
V ustavující schůzi předsednictva župy, konané dne 29. března, zvoleni: jednatelem 
Vladimír Chmelař, zdravotníkem MUDr Jan Lacina, pokladníkem Jan Pavlíček, I. účet-
ním Josef Sevčák, II. účetním Miroslav Zlámal, matrikářem Ing Karel Marek, sociálním 
a hraničářským zpravodajem Jakub Sedlák, sletovým zpravodajem a od října župním 
stravovatelem Jana Bařinová, archivářem Marie Pelclová, kronikářem Adolf Koukal, 
statistikářem Tomáš Doležal, , stavebním zpravodajem Vladimír Hudec, hospodářem 
Ferdinand Orálek a zapisovatelem Božena Vrtělová. 
 
 
 



Starosty okrsků v tomto roce byli: okrsek I. MUDr Jan Lacina z Přerova, okrsek II. 
Adolf Koukal z Drahotuš, okrsek III. MUDr Vladimír Holibka z Lipníka n. B., okrsek 
IV. Karel Procházka z Horní Moštěnice, okrsek V. Oldřich Paseka z Tovačova a okrsek 
VI. Metoděj Vaculík z Tršic. 
Důvěrníkem ČOS pro naši župu byl br. JUDr Jan Husták z Prahy, od 1. června sestra 
Františka Lasovská z Prahy. 
Dne 8. dubna odstoupil ze župního předsednictva br. Josef Krejčiřík a 1. října nastoupil 
presenční vojenskou službu br. Miroslav Zlámal. 
V 10 schůzích širšího župního předsednictva a v 5 schůzích užšího předsednictva bylo 
jednáno, uvažováno a rozhodováno o právech a povinnostech jednot v župě sdružených 
a o celém vnitřním životě župy. Účast členů župního předsednictva na schůzích byla 
velmi Hobra. Členové župního předsednictva zastupovali župu na schůzích a sjezdech 
ČOS a zúčastňovali se valných hromad, schůzí a slavnostních podniků jednot a okrsků, 
pokud byly tyto včas župě hlášeny. 
Vnitřní práce kancelářské vykonávala tajemnice župy, s. Zofie Polydorová, která s 
krajním vypětím sil zdolávala rozsáhlou agendu, spojenou ještě stále s budováním, 
vnitřní organisací župy a hlavně s přípravnými pracemi pro XI. slet. 
Ve správním roce bylo vyřízeno a odesláno 2822 spisů. Jednotám bylo zasláno 27 
oběžníků. Oběžníky byly vydávány nákladem 70 — 120 výtisků. Kromě toho vydávala 
si obě náčelnictva, vzdělávací sbor a sbor zdravotní vlastni oběžníky. Účelem tohoto 
zřízení bylo, aby se oběžníky dostaly do rukou příslušného činovníka co nejdříve. Velmi 
dobře se o nás starala také COS zasíláním oběžníků, příruček, pokynů, odznaků, losů, 
kalendářů a j., které jsme museli v kanceláři župy třídit a posílat jednotám, případně 
•jedincům. 
Inventář a zařízení kanceláře jsme v roce, pokud to bylo ovšem možné, doplňovali vším 
potřebným. Přesto nejsme ještě vybaveni tak, jak bychom si přáli a jak to také plynulý 
chod kanceláře vyžaduje. Nedostačují nám ani místností, ale v té věci musíme být 
skromní, poněvadž nemůžeme žádat po přerovské jednotě, jejíž sokolovna je tak 
přetížena, další místnosti. Jinak nám Tělocvičná jednota Sokol Přerov vychází velmi 
ochotně vstříc při propůjčování sálu, nocleháren a ostatních místností a patří jí za to dík 
stejně jako ostatním jednotám, které nám v největší nouzi vždy ochotně propůjčením 
místností pro nácviky vypomohly. 
Úřadovali jsme pravidelně pro strany denně od 15 do 19 hod. Množství práce však 
přivedlo sestru tajemnici často i ráno do kanceláře. Nejednou pak mnoho ochotných 
rukou činovníků i ostatních členů vypomáhalo při expedici do pozdních hodin 
večerních. Dík všem! 
V naší župě je soustředěno 60 jednot a 2 pobočky. Nově založena jednota Jindřichov a 
pobočka Pavlovice (mateřská jednota Přerov) a osamostatnily se pobočky Daskabát a 
Loučka. Jednoty a pobočky jsou rozděleny jako v minulém roce do 6 okrsků. 
Tož rosteme nejen po všech stránkách činnosti, nýbrž i počtem jednot a příslušníků, jak 
uvádí bratr matrikář. Toto zjištění těší, těší dvojnásobně, poněvadž největší přírůstek 
tvoří lidé mladí, cvičící. Nezapomínejme však, že jsme organisací výběrovou, a proto 
bedlivě střežme základní předpoklady při přijímání nových členů, aby kvantita 
nepohltila kvalitu! 
O podnicích župy se zmíním jen krátce, poněvadž podrobné zprávy podají činovníci 
techničtí. Budou to hlavně podniky, kde jsme pomáhali organisačně. 
31. května a 1. Června konal se v Hranicích slavnostní sjezd Gayerovy legionářské župy 
za účasti představitelů vlády a sněmovny. Naše župa přijala čestné členství v před-
sednictvu tohoto sjezdu a zúčastnila se ho čestnou rotou mužů s župním praporem. 
Přítomni byli také téměř všichni členové župního předsednictva. 



Na návrh obou náčelnictev a po schválení valnou hromadou byl uspořádán v minulém 
roce pouze župní slet dorostu a žactva v Lipníku n. B. v neděli dne 15. června. Mládí 
bylo dobře připraveno, život a pestrost krojů k tomu, a tak Lipník prožíval za krásného 
slunečního dne opravdový svátek. Vše bylo dobře připraveno, zarazila nás jen poměrně 
malá účast obecenstva. 
Od jara do pozdního léta pořádaly jednoty veřejná cvičení a výlety jednot a okrsků. I po 
té strance podle posudků župních zástupců můžeme býti spokojeni. 
V sobotu 6. září uspořádala naše župa společně s přerovskou jednotou tělocvičný večer, 
na kterém cvičili Členové družstva ČOS při zájezdu do Ameriky: br. Bohumil Baroš z 
Přerova a br. Jaroslav Pavelka z Olomouce. Družstvo doplnili tři bratři z Olomouce a 
bratři I. družstva jednoty Přerov. 
19. října rozjeli se členové župního předsednictva spolu se členy náčelnictva do okrsků, 
aby shlédli okrskové branné 
srazy mužů. O těchto srazech se zmíní jistě siřeji bratr župtii náčelník, který nebyl příliš 
spokojen. Mrzí nás, že tato zkouška na slet nebyla někde dobře pochopena ani u činov-
níků správních. 
V radostných dnech 25.—28. října byla naše župa zastoupena ve všech komisích Vlil. 
valného sjezdu ČOS v Praze. Jednání a rozhodování v komisi tělovýchovné byli pří-
tomni bratři a sestry: Josef Poláme, Vincenc Křístek, Lída Chytilová, Milada Renertová, 
v ideové komisi: Viktor Netočný, Jana Bařinová, Jakub Sedlák, ve zdravotní: MUDr Jan 
Lacina, v organisační: Rudolf Lukaštík, Vladimír Chmelař a v hospodářské: Jan 
Pavlíček, Adolf Koukal. Po návratu z Prahy rozjeli se delegáti do jednot, aby na člen-
ských schůzích seznámili naše členstvo s usnesením tohoto sjezdu. 
V těchto dnech podala naše župa další důkaz sokolské výchovy, lásky a obětavosti 
všeho členstva, dorostu a žactva. Za velmi nepříznivého počasí probíhaly župou dvě 
štafety s poselstvím žup Československé obci sokolské a dvě štafety dílčí s poselstvím 
jednot a okrsků župě. Věřte, bylo to pěkné a hřejivé vyslechnout slova chvály a 
nepřeháněného uznání z úst odpovědných činovníků ČOS, kteří štafety doprovázeli! Ta 
slova patří všem, kteří jste za studeného větru vytrvali na trati, abyste splnili svou 
sokolskou povinnost, a patří dále všem, kteří jste se zúčastnili or°ani-sačně na tomto 
podniku.                       Tiskneme vám ruce.                                   Vytrvejme! 
Dobrou propagaci vykonaly úzké filmy, které jsme promítali vždy po několik dnů na 
jaře a o vánocích v jednotách, které si o to požádaly. Slovně doprovázel filmy bratr 
Josef Flašar, člen zdravotního sboru COS, a doplnil vždy večer informacemi o slete. 
O prázdninách byla mládež naší župy v ozdravovnách a táborech, aby v ukázněném 
prostředí načerpala sil do další práce. Zde patří dík zvláště jednotě Přerov, která se 
ochotně ujala žactva a dorostu jiných jednot. 
Jako v každém roce, tak i v minulém jsme se radovali ze vzácných výročí příslušníků 
sokolských a rovněž z výročí jednot. Vzpomínám zvláště druhé největší jednoty 
Hranice, která oslavila šedesátiny a jednoty Tovačov, která vstupuje do druhé padesátky 
své činnosti. Všem mnoho zdaru, zdraví a spokojenosti v další sokolské práci. 
Svou zprávu za minulý rok uzavírám díky všem, kteří obětavě pracovali a pomáhali 
všude, kde šlo o naši společnou věc. 
Letos u vědomí velké odpovědnosti za zdar XI. sletu soustředíme všechny své 
schopnosti a síly. Sestry a bratři, my musíme přesvědčit celý národ, že náš slet přináší 
oporu republice, a musíme přesvědčit cizinu, že náš slet je přínosem pro mír a pokoj 
všeho lidstva! Snažme se najít cestu, která by vedla k účinnému spojení všech za 
společným cílem! Připravme se dobře!        Nazdar! 
                                                                           Vladimír Chmelař, župní jednatel. 
 



ZPRÁVA NÁČELNÍKA. 
Muži. Opět rok života naší župy náleží minulosti a se zájmem se ohlížíme zpět po 
vykonané práci. Čerpáme z ní buď útěchu, že tuto neb onu práci jsme dobře vykonali, 
neboť nese dobré ovoce, nebo je nám poučením, abychom něco dělali lépe, nebo i 
výstrahou, abychom v budoucnu té či oné činnosti se vystříhali. 
Technické vedení župy bylo svěřeno náčelnictvu jednomyslně zvolenému o jarním 
valném sjezdu, v němž zasedali bratři: Vincenc Křístek, župní náčelník a předseda 
zkušební komise, Cyril Skopal, I. náměstek a župní vedoucí her, Jaroslav Lesák, II. 
náměstek, František Chmelař, župní vedoucí dorostu, Ing Oldřich Furman, župní 
vedoucí žactva, Bohumír Křístek, jednatel a zapisovatel, František Odstrčil, vedoucí 
prostého tělocviku, František Sigmund, vedoucí brannosti, Hugo Široký, vedoucí 
pobytu v přírodě, Dr Adolf Svozil, vedoucí zimních sportů, Arnošt Heinz, vedoucí vod-
ních sportů, Bedřich Chytil, vedoucí motoristů a cyklistiky, Tomáš Doležal, statistikář, 
všichni z Přerova; v širším náčelnictvu zasedali ještě bratří: Josef Poláme, čestný člen 
cvičitelského sboru, František Myška, Hranice, Augustin Popp, Drahotuše, Josef 
Perutka, Lipník, a okrskoví náčelníci: I. okr. František Pavlík, Přerov, II. okr. Stanislav 
Hlavica, Hranice, III. okr. Karel Štajgrle, Velký Újezd, IV. okr. Jan Klimek, Vlkoš, V. 
okr. František Skácel, Tovačov, a VI. okr. Oldřich Vybíral, Tršice. Do zkušební komise 
pro zkoušky cvičitelské zvoleni bratři: Vincenc Křístek, Josef Poláme, Cyril Skopal, 
Karel Štajgrle, Augustin Popp a jako náhradník František Pavlík, pro zdravovědu Dr Jan 
Lacina a pro vzdělávací část Viktor Netočný. 
Náčelnictvo konalo v minulém období 7 schůzí Širšího předsednictva, 3 užšího 
předsednictva, 2 valné sjezdy a 2 sjezdy pro nácvik společných cvičení sletových. Bylo 
nutno několikráte upozorniti na jednoty, jež nekonaly předepsaných povinností vůči 
okrsku a župě. Nesvědomitost zvláště byla patrná na poměrně slabé účasti na valných 
sjezdech a nácvičných schůzích. Má-li být sjednána náprava, bude potřebí, aby 
předsednictvo župy zaujalo vůči těmto nedbalým jednotám důsledné tvrdší stanovisko. 
Veřejně vystoupila naše župa župním sletem žactva a dorostu dne 16. června 1947 v 
Lipníku. Účast žactva byla průměrná a dorostu vzhledem k počtu zařazených slabá, 
členstvo přesto, že mělo na tomto podniku povinnou účast, zklamalo úplně. Župní slet, 
který měl býti přehlídkou členstva a přesvědčiti nás o skutečném přírůstku, 
odpovídajícím počtu nově přijatých jednot, byl výsměchem pro ty, kteří tento podnik s 
láskou připravovali. Činovníci jednot, kteří měli jíti příkladem, zůstali tentokrát stranou. 
Tvrdě by se každého dotklo, kdyby slyšel kritiku žáka, který pronesl: »Škoda, že nás 
nevidí starosta a náčelník naší jednoty.* Opravdu, žáci cvičili dobře a pěkně, jak 
posoudili členové žákovské komise COS. Jen členové a činovníci nám scházeli, aby 
naši mládež povzbudili. Jinak se tento podnik vydařil k úplné spokojenosti těch, kteří na 
něm pracovali, našich bratří, župních vedoucích dorostu a žáků. Druhý podnik, který 
měl representovati naši župu, byly branné srazy v okrscích, konané dne 19. října 1947. 
Program těchto srazů byl řádně vypracován, v okrscích byl také dodržen, ale zájem 
našeho členstva byl nepatrný,'hlavně bratří mladších, kteří si neuvědomili, že mají 
splniti nařízenou povinnost. Výkazy jednot o tomto branném srazu do stanoveného 
termínu nebyly zaslány a výbory jednot dodnes tyto bratry nevolaly k odpovědnosti. 
Dosud nevíme, jaké důsledky vyvodily z této neúčasti. Jen se nebojte řádně zr „cítí! 
Když tak učiníte, jistě si sjednáte ve svých jednotách nápravu a bude se vám určitě lépe 
pracovati. Buďte důslední! Těmito srazy mělo členstvo dokázat, kolik lásky k sokolství 
má a jak je pohotové. Pořadová a pochodová cvičení měla býti přehlídkou pro letošní 
slet. Neúčast bratří na těchto Mazech bude míti nemalý vliv na celkové přípravy sletu. 
Těchto branných srazů zúčastnilo se celkem 1.260 mužů z celkového počtu 6.155 
zařazených mužů v župě, tedy 1/5 



 
Okrsky splnily povinnost takto: 

1.  okrsek 590 z počtu 1892,  asi 1/5, 
2.  okrsek 228 z počtu 1098,  asi 1/5, 
3.  okrsek 143 z počtu 1115,  asi  1/5, 
4.  okrsek   85 z počtu    730,  asi 1/5, 
5.  okrsek 135 z počtu   660,  asi  1/5  a 
6.  okrsek   82 z počtu    730,  asi 1/5. 

 
Branné srazy byly zahájeny přesně ve stanovený čas, vždy za účasti jednoho člena 
předsednictva a náčelnictva župy. Program byl všude přesně dodržen a úroveň těchto 
srazů byla uspokojivá až na tu neúčast, která nám dala špatné vysvědčení z plnění 
sokolských povinností. 
Dne 26. října 1947 byl konán rozestavný běh ČOS, o kterém bylo již mnoho psáno, a 
jenž byl vstupním podnikem do sletových příprav. V naší župě zanechal ten nejkrásnější 
dojem. Organisace a láska cvičenců k tomuto podniku byly překvapující, o čemž svědčí 
poděkování a uznání činovníků COS. Všem běžcům dostane se od ČOS v upomínku na 
tento běh krásného uznání. Naší župou probíhaly dvé štafety ČOS a dvě dílčí a to 
Tršice—Přerov a Chropyně—Přerov. Povinnost k tomuto podniku splnil 1001 běžec, 
558 mužů, 302 dorostenců a 141 žáků. Zvláště nutno je "vyzvednouti, že za velmi 
nepříznivého počasí setrvali všichni běžci na svém místě, aby vykonali svoji povinnost 
a tak prokázali, že jsou ukázněni a vytrvalí, což je zejména v dnešní době žádoucí. Jest 
si přáti, aby tomu tak bylo vždy. 
V říjnu a listopadu byly vykonány (až na 2 jednoty) nařízené dozory ČOS v jednotách, 
za nichž jsme se přesvědčili, jak dalece pokročil nácvik sletových prostných. Celkově 
byli jsme s nácvikem spokojeni, také s účastí v jednotlivých cvičících složkách, s 
nácvikem i úrovní vedení. Účast žáků byla dobrá, dorostů slabší a členstva velmi dobrá. 
Na dozorech jsme se přesvědčili o velmi slabé úrovni cvičitelů, což má neblahý vliv na 
celkovou výchovu svěřených nám cvičenců. V důsledku toho bude potřebí vyškoliti 
další nové cvičitele zejména po stránce teoretické, aby se nám dostalo dobrých 
vychovatelů, jimž bychom mohli svěřiti naše cvičence, zvláště na venkově. Použijte 
proto každé vhodné příležitosti k sebevýchově, neopomeňte přihlásiti se do 
pomahatelských a cvičitelských škol a k pomahatelským a cvičitelským zkouškám, 
abyste si doplnili své vědomosti. 
Dále bylo uspořádáno 6 okrskových cvičení. Celkem vystoupilo 588 členů, 364 
dorostenců a 715 žáků. 363 bratří se zúčastnilo v kroji. Úroveň po tělocvičné stránce 
byla průměrná a v okrsku 6. slabá. Mimo to bylo uspořádáno 25 veřejných cvičení 
jednot, í pochodový výlet, který nebyl župou schválen, a 2 cyklistické výlety, 24 
tělocvičných besídek a 3 akademie. Činnost tedy byla jistě velmi dobrá, zapomnělo se 
však při přípravách těchto podniků na vnitřní práci v jednotách, tolik potřebnou pro 
výchovu mladého členstva a vedoucích, iakže bude třeba po slete jen tím se vážně 
obírati. 
A teď také několik slov o vnitřní činnosti. V jarních měsících byla konána týdenní 
pomahatelská škola za účasti 60 bratří a 4 dorostenců ze 26 jednot. Vyučovacích hodin 
bylo 52. Úroveň a kázeň v této škole byla velmi dobrá, program školy však plně 
nevyhověl a bude letos pozměněn, aby bylo více věnováno praktické části. Ve 
cvičitelských školách ČOS bylo 8 posluchačů ze 6 jednot naší župy. Mimo to byla uspo-
řádána třídenní škola pro vedoucí žáků (16 hodin). Účast: 'Í8 bratří a 4 dorostenci z 25 
jednot. Pomahatelské zkoušky se konaly v minulém roce dvakrát a dostavilo se k nim 
celkem 80 bratří z 33 jednot. Při zkouškách prošlo 78 bratří, neobstáli 2. Cvičitelské 



zkoušky byly v prosinci a přihlásilo se k nim 19 bratří z 9 jednot. Všech 19 bratří 
zkoušky ukončilo s dobrým prospěchem. 
Katastr župního cvičitelského sboru byl uveden koncem roku do pořádku a vykazuje: l 
cvičitele se zkouškou ČOS, 72 cvičitelů se župní zkouškou, 144 pomahatelů s 
pomahatelskou zkouškou a 174 čekatelů, kteří jsou nevyzkoušení. Mezi nimi jsou i 
vedoucí jednot, kteří na jaře základní zkoušku musejí vykonat, aby byli vedeni v 
katastru jako řádní členové župního sboru. Každé změny Členů sboru jednot musí býti 
ihned hlášeny, poněvadž tyto změny musí se rovněž hlásit do ústředí. Jmenování členů 
sboru provádí cvičitelské sbory v řádné schůzi a výbory jednot volbu potvrzují. 
Cvičitelské sbory byly ustaveny v 15 jednotách. Nebyly utvořeny v 45 jednotách a 
pobočkách. Cvičitelské sbory 
cvičily ve zvláštních sborových hodinách, pravidelně alespoň v 10 měsících v 9 
jednotách, méně než 10 měsíců v 6 jednotách. Důvod, proč se sbory v uvedených 46 
jednotách v minulém roce na svůj úkol nepřipravovaly, odpovědí nám jejich zástupci na 
jarním valném sjezdu. Bratři náčelníci, jak nám vysvětlíte, že jste nesplnili předepsané 
povinnosti? Doporučujeme proto, abyste zavčas sjednali nápravu! 
Vnitřní tělovýchovnou činnost uzavírám župním závodem mužů v tělocviku obecném, 
který se konal 22. června 1947 v Přerově v oddílu středním a nižším. V závodu nižšího 
oddílu zúčastnily se tyto jednoty: Přerov, Hranice, Lipník, Velký Újezd, Předmostí, 
Šoběchleby, Dřevohostice, Brodek, Majetín, Luková, Drahotuše, Tovačov, Osek a 
Loučka. Celkem tedy 14 jednot, 53 závodníků v 10 družstvech. K závodům se 
nedostavila družstva jednoty Paršovice a Drahotuše přesto, že byly přihlášeny. 
Postrádali jsme družstva z větších jednot, z Tršic a Chropyně. Jinak závod neměl kazu. 
Závod probíhal zásluhou vedoucích velmi klidně k úplné naší spokojenosti. Rozbočí 
sbor zhostil se svého úkolu velmi čestně. Celý závod byl opravdu velmi pěkný. V tomto 
závodě závodilo 49 bratří od 19 do 26 let, 10 bratří od 27 do 32 let a 5 bratří přes 32 let. 
Z počtu závodníků získalo 24 bratří nad 85°/o, 25 bratří od 75 do 85%, takže 49 bratří 
se umístilo velmi čestné. Výsledky závodů: oddíl nižší: 
I. Přerov 337,08 b. 93,62%, II. Předmostí 336,73 b„ 93,54 % a III. Hranice 333,30 b., 
92,59%. 
Jednotlivci: 1. Stanislav Volek, Předmostí, 85,80 b., 95,33°/o, II. Zdeněk Keclík, 
Drahotuše, 85,50 b., 95% a III. Karel Řihošek, Přerov, 84,90 b., 94,33%. 
Střední oddíl byl závodem pouze 6 jednotlivců. V tomto závodě zvítězil br. Zdeněk 
Kruml z Přerova, který docílil 94,95 b., druhý Jaroslav Sedláček z Hranic 91,70 b. a 
třetí Stanislav Vincker z Hranic 84 b. Přál bych si, aby letošní závod ve středním stupni 
byl početnější a to z řad závodníků nižšího stupně, kteří v něm docílili předepsaných 
úspěchů. 
Další vnitřní činnost se soustředila v jednotlivých okrscích. Prosím, abyste i v okrscích 
věnovali těmto zprávám trochu pozornosti. Okrsky se zbytečně zatěžovaly prací pro 
vlastní vystoupení, místo aby byly veškerou pozornost upoutaly k tomu, co si 
odhlasovaly. 
Co bylo pěkné a radostné v naší činnosti, o tom víte. Naším úkolem je vytknouti chyby 
a poukázati na nedostatky, kterých jste se dopustili a kterých se musíte vyvarovati, 
chcete-li lépe naši práci podpořiti a dobré sokolské věci posloužiti. 
Dorostenci. 
Zdárné plnění všech úkolů, které byly na dorost kladeny, bylo umožněno tím, že všichni 
činovníci byli vždy a včas na svých místech. Ať již byli Členové župní dorostové 
komise nebo vedoucí dorostu v jednotách. 
Členy dorostové komise v r. 1947 byli tito bratři: Chmelař František z Přerova, župní 
vedoucí dorostu, Horák Vít z Přerova, zástupce župního vedoucího, Kramář František z 



Přerova, jenž zastupoval I. okrsek, Zimmer Josef ze Stří-teže II. okrsek, Adam Ladislav 
z Lipníka III. okrsek, Janiš Jaroslav z Kyselovic IV. okrsek, Dorazil Otokar z Tovačova 
V okrsek a Gross Karel z Brodku VI. okrsek, Lesák Jaroslav z Přerova a Škopan 
Jaroslav z Hranic. 
Valný sjezd vedoucích dorostu se konal v Přerově za účasti 43 bratří z 39 jednot. 
Nebylo zastoupeno 20 jednot, z nich 3 byly omluveny. Neomluvená neúčast vedoucích 
dorostu ze 17 jednot svědčí o jejich malé odpovědnosti. 
Po probrání nejdůležitějších otázek byl proveden nácvik prostných. 
Župní dorostová komise konala 6 schůzí, spojených obvykle s nácvikem prostných. 
Dne 15. června pořádán byl velmi zdařilý slet dorostu a žactva v Lipníku n. B. 
Průvodu zúčastnilo se 320 dorostenců. Ve společném vystoupení v prostných cvičilo 
317 dorostenců z 35 jednot. Mimo to předvedlo 8 družstev cvičení na nářadí a různosti: 
V roce 1947 uspořádán byl závod o odznak zdatnosti, který obsahoval 3 části: 
I. Závod nářaďový, který se konal dne 27. dubna. Závodilo v oddíle: vyšším A —14 
dorostenců. 2 družstva, účast ze 3 jednot, vyšším B — 40 dorostenců, 6 družstev, účast 
7, 9 jednot a nižším — 84 dorostenců, 14 družstev, účast ze i4 jednot, celkem 138 
dorostenců. 
II Závod lehkoatletický, který se konal dne 7. června. Závodilo ve vyšším odd. A —-
11 dorostenců, 2 družstva, účast ze 3 jednot, vyšším odd. B 17 dorostenců, 3 družstva, 
účast ze 3 jednot a v nižším odd. — 41 dorostenec, 7 družstev, účast z 8 jednot, celkem 
69 dorostenců. 
III   Závod bojový, jenž se konal dne 28.  září. Závodilo ve vyšším odd. A — 8 
dorostenců, ze 2 jednot, ve vyšším odd.  B —12 dorostenců, ze 3 jednot a v nižším odd. 
-Í19 dorostenců, ze 6 jednot, celkem 59 dorostenců. 
 
Pořadí družstev : 
 Vyšší oddíl A. I. Přerov, 415.98 b. — 81.56°/o, II. Hranice, 381.66 b. — 74.83%). 
Jednotlivci: Simon František, Přerov, 144.57 b. — 80.3l°/o, II. Zaoral Jaromír, 
Hranice, 138.12 b. — 76.73°/o, III. Jurák Jaroslav, Přerov, 135.77 b. — 75.42 %. 
Vyšší oddíl B. Družstva:!. Lipník, 372.66 b. — 79.28%.. II.   Přerov, 355.42 b. — 
75.62% , III. Hranice, 311.73 b. -66.32 %. 
Jednotlivci:   I.   Šimek   Ivo,   Hranice,   119.67   b.  -79.78°/o, II. Leixner Jaroslav, 
Přerov, 116.17 b. — 77.44%., 
III.  Drbal Oldřich, Lipník, 114.33 b. — 76.22%. 
Nižší oddíl: Družstva: I. Přerov, 342.30 b. — 79.60%., K. Předmostí, 336.61 b. — 
78.28%), III. Hranice, 312.35 b. - 72.63%. 
Jednotlivci:  1.   Flegel  Karel,  Přerov,   112.85  b. -80.60%.,  II.  Hamerský  Jar.,  
Přerov,  111.22 b.  —  79.44%., III. Pavliša Jar., Předmostí, 109.92 b. — 78.5 %. 
 
Školy pro župní vedoucí dorostu, která se konala v Praze ve dnech od 24.—31. 8. 
1947. zúčastnili se bratři Chmelař František a Horák Vít.) 
Do školy ČOS pro dorostence — závodníky na nářadí — byli vysláni: Šimon František, 
Přerov, Netopil Vladimír, Přerov a Zaoral Jaromír, Hranice; a závodníky v lehké atletice 
byli vysláni: Jurák Jaroslav, Přerov, David Lubomír, Přerov. 
 
Žáci. 
Dne 1. října 1947 zemřel bratr Karel Krčma, profesor tělovýchovy, člen žákovského 
odboru ČOS a důvěrník naší župy.  
Zesnulý byl vynikajícím odborníkem tělovýchovy, výborným a laskavým rádcem, který 
vychoval v župních kursech mnoho dobrých vedoucích žáků, kteří velmi želí ztráty tak 



vzácného, milého a nezapomenutelného bratra, jehož sokolský duch zůstává nejen v 
srdcích vedoucích žáků, nýbrž i v praktické výchově našich Sokolíků. 
                                                                                        Čest budiž jeho památce! 
 
Sokolské děti, to jsou ti malí příslušníci našeho národa, z kterých mohou vyrůsti ty 
nejušlechtilejší a nejpevnější charaktery Sokola, pilíře československého národa. Proto 
ČOS pečlivě se stará o výchovu malých Sokolíků. Vedoucí žáků mají velkou 
odpovědnost za tělesnou a duševní výchovu sokolských dětí. Odměnou za tuto poctivou 
a neúnavnou práci je opravdové potěšení vedoucích žáků za chvil ztrávených v 
tělocvičnách, na hřištích, na vycházkách s těmi malými, zvláště když tato mládež ráda 
sokoluje, činí skutečné pokroky a má z nich sama nevýslovnou radost. 
Díky vám, drazí přátelé, rodičové, kteří svěřujete své děti sokolské péči a díky vám, 
vychovatelé, kteří našim dětem vštěpujete s láskou a cílevědomě nejlepší vlastnosti, 
které krášlí  člověka. 
V roce 1947 byli členy župní žákovské komise tito bratři: Ing. Oldřich Furman, župni 
vedoucí žáků z Přerova, Vojtěch Bednařík z Přerova, náměstek župního vedoucího žáků 
a zároveň vedoucí žáků I. okrsku, Otto Frankovič z Hranic, vedoucí žáků II. okrsku, 
Rudolf Skřičil z Lipníka za III. okrsek, Jaroslav Slavík z Kvselovic za IV. okrsek, za 
Pavla Přečká Alois Zbožínek z Tovačova za V. okrsek a Svatopluk Rychlý z Tršic za 
VI. okrsek. 
Župní žákovská komise konala v roce 1947 7 schůzí Dne 22. a 23. února a 28. září 
konaly se dva valné sjezdy vedoucích žáků, které byly spojeny se školami pro vedoucí 
žáků. Na těchto sjezdech podali župní vedoucí žáků a okrskoví vedoucí žáků zprávy o 
činnosti za rok 1946 a za část roku 1947. Dne 22. a 23. února bylo zastoupeno ze 60 
jednot 45 jednot a to 60 vedoucími žáků. 15 jednot nebylo zastoupeno. 
Valný sjezd doporučil pro valný sjezd mužů br. Ing. O. Furmana jako župního 
vedoucího žáků a bratra Vojtěcha Bednaříka jako jeho zástupce. 
Školení vedoucích žáků provedli bratři: Vincenc Křístek a Cyril Skopal, Hugo Široký, 
členové župního náčelnictva, a okrskoví vedoucí žáků bratři: Jan Metelka z Lipníka a 
Jaroslav Čech; dále pak bratři: J. Panák, V. Bednařík, K. Hrazdíra z Přerova a Frant. 
Zapletal z Lověšic. Ve cvičení probrána prostná pro žáky III. stupně br. V. Křístek (na 
hudbu V. Klimeše), pro žáky II. stupně — skupinky — rovněž br, V. Křístek, a dále 
byla probrána pořadová, též vzorné cvičební hodiny pro žáky II. a III. stupně, cviky pro 
zkoušky vyspělosti žáků II. a III. stupně a statě o pobytu a cvičení v přírodě. Byly 
přečteny důležité oběžníky ČOS týkající se vedení žáků. Zdůrazněno vésti statistiku žák 
podle tříd věkových  stupňů  (6—8, 8—11,  11—letých)   a konati závody žáků v 
lyžování a bruslení ve smyslu oběžníku. Upozorněno bylo na příručku ČOS pro vedoucí 
žáku V ní jsou tyto důležité statě: 
1.  Prozatímní osnovy základní tělesné a mravní výchovy sokolských žáků (1946). 
2.  Zjišťování vyspělosti. 
3.  Hodnocení zkoušek vyspělosti sokolských žáků. 
4.  Pokyny pro vedoucí sokolských žáků. 
5.  Sletové pokyny pro cvičitele žáků. 
6.  Cvičitel. 
7.  Cviky  přímivé  od  br.   K.   Krčmy   (oběžníkem   vydala župa). 
8.  K. Krčma: Tělesná výchova. Drobné hry. 
 
Tyto příručky ČOS, jakož i další vycházející, jsou nutné pro vedení sokolských žáků. 
Vedoucí žáků musí si je opatřiti a používati jich. Dne 28. IX. bylo přítomno na valném 
sjezdu vedoucích žáků ze 63 jednot s pobočkami 38 jednot. Nácvik sletových prostných 



vyššího stupně žáků řídili bratři Ing. O. Furman a Sv. Rychlý, pořadová br. C. Skopal a 
cvičební hodinu br. V. Bednařík 
25 jednot, které nebyly zúčastněny svými vedoucími žáků nácviku sletových prostných 
žáků, byly pozvány na -5. X. k nácviku prostných do Přerova. Na nácvičnou schůzi se 
nedostavily opět jednoty: Dřevohostice a Henčlov (I. okrsek), Odry a Mankovice (II. 
okrsek). Buk a Týn (III. okrsek), Benešov, Bochoř, Dobrčice a Říkovice (IV. okrsek), 
Ivan (V. okrsek), Majetín, Nelešovice a Suchonice (VI. okrsek). 
V zájmu pořádku a sokolské kázně je nutné jmenované jednoty, které nevykonaly svou 
sokolskou povinnost, náležitě poučiti, aby napříště věnovaly opravdovou pozornost a 
péči výchově sokolských žáků. 
Dne 15. června zúčastnilo se župního sletu v Lipníku 577 žáků cvičících: v prvního 
okrsku 205, z III. 121, z V. 81, ze VI. 67, ze II. 62 a ze IV. 41. Z 18 jednot nebyli žáci 
přítomni. 2áci 1. okrsku cvičili na okrskovém cvičení v Dluhonicích ve všech věkových 
stupních v počtu 262. (Dluhonice, Dřevohostice, Lověšice, Předmostí, Přerov a 
Želátovice.) Nepřítomny byly jednoty: Henčlov, 1)jezdec a Radslavice. 
18.   května   podrobilo   se   zkouškám   vyspělosti   78   žáků 
II.  stupně a 108 žáků III. stupně z jednot: Dluhonice, Dřevohostice, Lověšice, 
Předmostí, Přerov a Radslavice (provedena pouze tělovýchovná část). 11., 13. a 14. 
prosince podrobilo  se  úplným  zkouškám vyspělosti  z  Přerova  34  žáků, z Předmostí 
10, ze Želátovic 3 a z Radslavic 2, celkem tedy 49 žáků II. stupně. 2áci se zúčastnili 
veřejných cvičení v Soběchlebích (počtem 14), v Rokytnici (12) a v Přerově (204). Bylo 
podniknuto 12 vycházek a výletů, 24 různých besídek a schůzek. V některých jednotách 
žáci II   a III. stupně vykonali slib. 
Žáci II. okrsku cvičili na veřejném cvičení v Hranicích a žáci III. okrsku 8. VI. na 
okrskovém slete. 
Žáci IV. okrsku zúčastnili se veřejných cvičení některých jednot. 
Žáci V. okrsku cvičili 8. VI. na okrskovém cvičení v Oplo canech a to 89 žáků prostná a 
24 žáků závodní hry. Okrskového výletu 29. VI. v Ivani se zúčastnilo cvičení 45 žáků E 
5i žáků v průvodě. 
Žáci VI. okrsku cvičili na okrskovém cvičení a částeční i provedli neúplné zkoušky 
vyspělosti (II. a III. stupně) z jed not Brodek (14) a Luková (4). 
Ve všech okrscích konána pochodová cvičení větších cel ku; v jednotách byly pořádány 
akademie, besídky a výlety 
Ve dnech 17. až 23. srpna zúčastnili se školy ČOS pro žup ní vedoucí žáků v Hradci 
Králové bratři: Ing. O. Furmar župní vedoucí žáků z Přerova, a Svatopluk Rychlý, 
vedoue VI. okrsku z Tršic, nácviku sletových prostných pro žák všech stupňů. 
Vyspělí žáci, narození v roce 1934, byli převedeni do dc roštu. ČOS stanovila do třetího 
stupně žáky, narozen v r. 1934—37, kteří z naší župy budou cvičiti na XI. vši 
sokolském slete v Praze. 
V říjnu a v listopadu byly konány dozory v jednotách ^ cvičení žáků za účelem nácviku 
sletových prostných žák 
III.  stupně a ocenění jejich vedoucích. Celkem bylo shledán že není vše v takovém 
pořádku, aby se všude dobře nacvičovalo. V některých jednotách je vedení dobré a 
příprava r XI. slet opravdová. Těm bratřím zasloužený dík! Bratři, by stanoveno, aby i 
ta nejmenší jednota nacvičila v prostných alespoň čtyři žáky III. stupně a poslala je na 
XI. slet do  Prahy. Je to v zájmu vaší cti a propagace myšlenky sokolské v  mládeži. 
Okrskový vedoucí žáků musí neustále zdůrazňovati a přesvědčovati se o práci v 
jednotách. Jinak nebyl v r. 1947 závod ve zpěvu pochodovém, obecný závod, závod v 
plování a ve hrách, ani nebyly zvláštní zkoušky vyspělosti. Byly však provedeny vedle 
župního sletu částečné zkoušky vyspělosti. K uskutečnění tak bohatého programu 



nebylo času ani obětavosti vedoucích žáků. 
V rámci další činnosti budou uspořádány v r. 1948:  
 1. závody v bruslení a lyžování v okrscích,  
 2. zkoušky vyspělosti; jsou povinné pro všechny jednoty ( budou ve skupinách v  
     okrscích). 
 
Ideové zkoušky končí 28. II., tělocvičné 31. III. a zkoušky pobytu v přírodě 15, 4.  
1948, takže do 31. 5. v r.  1948 bude umožněno dle výsledků zkoušek vyspělosti dáti 
žákům odznaky zdatnosti III. a II. stupně. Vyřazování žáků při sletových  prostných 
cvičeních  III.  stupně a přehlídka žákovských krojů bude 17. 4. v II. okrsku, 18. 4. ve 
III. a IV. okrsku 24. ve IV. a V. okrsku a 25. 4. v I. okrsku.  
  Popis žákovských úborů bude v župním časopise »Sokolský hlas«. 21. 3. se koná v 
Přerově valný sjezd vedoucích žáků.   Všichni musejí bezvadně zacvičiti sletová prostná 
pro žáky  III. stupně! Zároveň bude provedeno školení. 16. května je župní závod žáků 
(šestiboj) v Přerově. 
6. června župní slet žáků III. stupně na veřejném cvičení jednoty Přerov. 
  17. až 21. července 1948 sletové dny žactva v Praze, kde bude též obecný závod žáků 
nejlepších družstev všech žup.  
  Je nutno cvičiti pochodová cvičení větších celků a pochodový zpěv. Ve všech 
jednotách nacvičte povinně se žáky tyto : Lví silou, Tancuj, tancuj vykrúcaj, Vážanští 
kohouti! Bratři, sledujte rozhlas ČOS — nácvik prostných cvičitelem ČOS! Dále 
sledujte též župní »Sokolský hlas«, kde najdete v župní žákovské zprávě to nejnutnější! 
Bratři, nacvičujte svědomitě, vytrvale a správně! Vychovávejte dobré Sokolíky!  
                             Děkuji všem za obětavou práci.                         O. — F. 
HRY 
Ani  roku   1947  nezaznamenaly  sokolské  hry  očekávaný předsletový vzestup. Jen 
tam, kde jednoty se mohly opříti o svou starou tradici, o zkušené starší činovníky a 
instruktory kde mladí pochopili správně sokolskou myšlenku, rozvíjela se herní činnost 
nerušené a rostl i počet nových žárů a s tím i související výkonnost družstev a jedinců.  
  V mnohých jednotách pocítily herní oddíly ještě ve značné míře (ovšem neprávem) 
nedostatečné pochopení starších bratří (i náčelníků), takže Činnost jejich byla takřka v 
zárodku zmařena. 
  Na druhé straně nelze ovšem přehlédnouti, že herní čin--inst byla mnohde zdržována 
různými nečasovými názory zejména mladších bratří, především některých bratří 
předstoupivších do Sokola ze sportovního klubu, kteří neměli dosti dobré vůle nebo 
chuti se podrobiti sokolské kázni, sokolským řádům, pokynům náčelníka nebo přímo 
vedoucího zájmového tělocviku, dali raději přednost pohodlnému a před veřejností 
méně odpovědné činnosti v některém místním klubu členy Sokola zůstali jen na papíře. 
To platí v prvé řadě o těch bratřích, kteří se zdráhají navštěvovati základní sokolskou 
tělesnou  výchovu v tělocvičně a neprojevili ani vůle podrobiti se nácviku sletových 
prostných. 
  Od valného sjezdu župního náčelnictva mužů byla herní komise činná v tomto složení: 
br   Cyril Skopal, Přerov, předseda. 
br. Vladimír  Buček,  Troubky  u  Pr.,  referent pro  lední hokey, 
br. František Zapletal. Lověšice, referent pro košíkovou,  
br. Čestmír Topolánek, Přerov, referent pro házenou,  
br. Vladimír Koksa, Přerov, referent pro odbíjenou,  
br. Ladislav Kosík, Přerov, referent pro tennis a  
hr   František Chaloupka, Přerov, referent pro kopanou.  
 



V jednotlivých hrách pak projevila se činnost takto: 
Lední hockey: K soutěži se přihlásilo celkem 6 družstev ze  šesti  sokolských jednot   
(Hranice, Troubky  n.  B., Tršice,  Buk,  Dřevohostice  a Radslavice).  Prvenství v župě 
dobylo družstvo Sokola Troubky u Přerova, které pak vítězstvím v krajovém závodě 
nad Sokolem Hodolany probojovalo se do soutěže oblastní. Tento závod se však 
neuskutečnil jednak pro nezájem Sokola Žabovřesky, vítěze Západomoravského 
sokolského kraje, jednak pro značnou částku požadovanou   zimním   stadiem   v   Brně   
za   odehrání   zápasu ( 5000 Kč ). 
  Košíková: Do župního,závodu o prvenství zasáhla tato družstva: Přerov L, II., III., 
Dřevohostice, Tršice a Lověšice. Vítěz tohoto závodu probojoval se pak vítězstvím nad 
Sokolem Olomouc (29 :21) do soutěže oblastní, kde však byl poražen vítězem 
Západomoravského sokolského kraje — družstvem Sokola Žabovřesky v poměru  
51 :30. 
Házená: Tuto hru pěstovaly v naší župě závodně jednoty: Přerov, Kokory, Drahotuše a 
Chropyně. Župní sokolské soutěže zúčastnily se družstva ze 3 jednot a to: Kokory I. a 
II., Přerov a Drahotuše. Tělocvičná jednota Sokol v Chropyni družstvo nevyslala a 
nesplnila tak svou sokolskou povinnost. Jako první umístilo se družstvo Sokola Kokory 
I. a postoupilo do závodu krajového, kde však bylo poraženo družstvem Sokola Nový 
Jičín a z další soutěže vyřazeno. 
Odbíjená byla pěstována téměř ve 20 jednotách. Závodu o prvenství v župě zúčastnilo 
se pouze 5 družstev ze 4 jednot (Přerov, Vlkoš, Troubky u Př. a Henčlov). Vítěz závodu 
Sokol Přerov I. byl v kraji poražen Sokolem Zlín a lak vyřazen z dalšího postupu do 
oblastního závodu. 
Tennis pěstuje se zatím jen v přerovské jednotě. Družstvo Sokola Přerov, zastupující 
naší župu, probojovalo se až do vrcholného závodu COS, když před tím stalo se vítězem 
soutěže krajové i oblastní. V celkovém pořadí COS obsadilo 3. místo. 
Kopaná: Sokol Přerov byl první jednotou v COS, která veřejně zasáhla do soutěží 
kopané. Sokolská soutěž pro nedostatek herních oddílů kopané nemohla býti zatím 
uskutečněna. Družstvo však svým vzorným a sokolským vystupováním se na tomto 
sportovním poli rozhodně sokolským zásadám nezpronevěřilo, takže v brzku se dá 
očekávati, že i kopaná bude v naší župě pěstována na širší základně. 
Největší herní činnost vyvíjela opět jednota Sokol Přerov, která dnes pěstuje téměř již 
všechny sokolské hry. Tato jednota patří také dnes po stránce organisační i po stránce 
počtu herních oddílů a členstva v zájmovém tělocviku na nejpřednější místo v celé 
Československé obci sokolské. 
Přiměřenou herní činnost vyvíjely také tyto jednoty: Troubky n. B., Kokory, Tršice, 
Hranice, Drahotuše, Buk, Dřevohostice, Lověšice, Vlkoš, Henčlov, Osek n. B., Kyse-
lovice a Týn, u Lipníka. V ostatních jednotách nebylo nalezeno zatím dostatečného 
pochopení, ačkoliv mnohé jednoty pro oživení alespoň své bývalé činnosti předpoklady 
rozhodně mají. Nebylo také využito podnětů schopných bratří. Jinde bylo třeba ještě 
větší sokolské práce a obětavosti jednotlivce i celku. 
Ve sletovém roce již své přípravy neodkládejte a s tréninky jednotlivých her začněte 
včas, účelně a poctivě! Jedině tak můžeme se opět dočkat zajímavých bojů, zvýšené 
herní úrovně a očekávaného zájmu o hry u mladších bratrů a zeiména dorostu. 
Dobrá, radostná a společná vůle a obětavost přinese jistě i radostné výsledky v sletovém 
roce 1948.                                                                                                       C.—S. 
 
Prostý tělocvik, 
V uplynulém roce bylo v programu župy několik závodů v prostém tělocviku. Byly to 
závody zvláštní a závody obecné. Závody zvláštní byly vypisovány podle směrnic COS 



pouze pro sokolské závodníky, kteří nebyli registrováni ve sportovních klubech. 
Dne 27. dubna byl uspořádán župní závod mužů v běhu přespolních na trati dlouhé 
3500 m. Ze 17 startujících z 10 jednot doběhl do cíle jako prvý br. Machálka Miroslav z 
jednoty Velká u Hranic, Další pořadí bylo toto: 2. Červinka František, Kokory a 3. 
Vinkler Vladislav, Radslavice. Tito tři vítězi byli odměněni cenami. 
Dále byly župou vypsány závody zvláštní ve vícebojích a jednotlivců. Tyto závody 
nemohly však býti uskutečněny, poněvadž počet přihlášených závodníků nedosahoval 
čísel, která jsou dle řádů COS nutná, aby závod mohl býti uspořádán. 
V obecných závodech mužů v oddíle středním a nižším bylo v soutěžích prostého 
tělocviku dosaženo pouze průměrných výkonů, které by u mnohých mohly býti daleko 
lepší při dokonalejší přípravě. 
Velmi slibně se projevil zájem o prostý tělocvik u dorostenců, kteří se velmi početně 
zúčastnili župního závodu v prostém tělocviku, o kterém podrobnou zprávu podává žup-
ní vedoucí dorostenců. 
Bratři, vstupujeme do sletového roku, ve kterém i naše župa bude chtíti ukázat svoji 
vyspělost v prostém tělocviku af již v závodech zvláštních či v závodě obecném. 
Využijte 
proto všech možností, které vám může poskytnout vaše letni cvičiště, abychom ve 
sletových závodech obstáli co nejlépe! 
                                   XI. všesokolskému sletu zdar! 
                                                                                                                          F.—O. 
 
Pohyb a táboření v přírodě. 
 
Rok je za námi. Rok radostné práce pro naši sokolskou mládež, jež s blahem vnitřního 
uspokojení vám dává plně zadostiučinění, že jste vykonali největší povinnost vůči 
Sokolstvu pro zachování a udržení naší mládeže pro ideu Tyršovu. Dovedli jste naši 
mládež nejen udržet, ale i rozmnožit, aby do velké řeky přilévaly se ty přítoky a 
splynuly pak v mohutný proud, dravý a silný, v proud sokolské mládeže, nesoucí hrdě a 
směle to věčné sokolství, čisté a krásné, který musí zaplavit celou naši krásnou 
republiku. Avšak jen těm bratřím, kteří dovedou chápat a porozumět naší mládeži, kteří 
dovedou tu sokolskou lásku a život podat jejich vnímavým schopnostem, přizpůsobit a 
usměrnit je jejich zájmům, podaří se tato sokolská práce rozmnožit jejich řady a dát 
pevný základ bohatému rozvoji sokolské jednoty. Neustrň však jen v tělocvičně! 
Sokolská mládež chce víc! Jdeme do předu, jdeme s dobou! Máme prostředí, kde můžeš 
zjemňovat její smýšlení, kde jim můžeš poskytnout daleko více všeho, co naše sokolská 
mládež potřebuje. Vše, co konáš v tělocvičně, můžeš konat v tom prostředí s daleko 
lepším výsledkem a to v té velké, krásné tělocvičně, patřící všem, přírodě. A nyní, 
bratři, vykonali jste to vše v uplynulém roce? Umožnili jste jim užít té přírody? Dovedli 
jste to ukázat a prožít po sokolsku jak níže uvedené jednoty? Opravdu byl bych rád, aby 
tak bylo v příštím roce ve všech jednotách. Uvádím tyto jednoty: 
Dřevohostice:  
                 stanový tábor na Bystřičce (údolní přehrada), Účast 7 dorostenců a l vedoucí. 
Hranice:  
Osada v Ištvanové na Slovensku. Účast 40 žáků a 3 vedoucí. Stanový tábor v Ištvanové. 
Účast 19 dorostenců a 3 vedoucí. 
 
Přerov: Stanový tábor v Lukové. Účast 46 dorostenců, 5 vedoucích a 4 bratři a sestry 
jako hospodářský personál. Osada ve Starém Městě p. Sn., dvouměsíční. Účast 327 
žáků, 23 vedoucích a 22 bratří a sester hosp. personálu. Mimo přerovské účastníky v 



osadě bylo z Chropyně 11 žáků a dorostenců, z Ťovačova  4, z Drahotuš l, ze Šternberka 
l, ze Staré Vsi l, z Rakodav l, z Kokor l, z Vel. Prosenic 2 a z Lipníka 2 žáci. 
V 16 jednotách konaly se vycházky se žactvem i s dorostenci, půldenní i celodenní. 
V župě konali jsme celkem 6 schůzí župní komise pro PP a vedoucích PP všech jednot. 
19.—20. dubna konala se župní dvoudenní škola pro vedoucí PP všech jednot. 4 bratři 
byli vysláni do škol ČOS pro PP. 
Máme před sebou XI. všesokolský slet. Doba před ním je plna práce a příprav pro její 
zdar. Naše župa bude rovněž účastná sletového vystoupení dorostu ukázkou 
tábornického života, jehož budou účastný všechny župy. Vystoupení bude na 
strahovském stadiu ve zhudebněném provedení, dosud nevídaném za účasti asi 2000 
příslušníků dorostu s 1000 stanů. Naše župa začala s nácvičnými hodinami. Věřím, že 
jako vždy se Sokolstvu vše zdařilo, zdaří se i toto vystoupení. 
Po slete bude proveden župní tábornický sjezd s přenocováním pod stany. Příští rok 
budou provedeny zkoušky po-rnahatelské z pobytu a táboření v přírodě, abychom měli 
dostatek bratří vedoucích, kteří by po této stránce byli na místě a tento odbor ve své 
jednotě vedli k úspěchu. Jest třeba, aby naše sokolská mládež cvičením a pobytem v pří-
rodě zušlechťovala tělo i duši. Je třeba, jak jsem již zdůraznil, naši mládež pochopit, ji 
rozumět, vést ji po sokolsku a naučit ji přírodu vnímat a pozorovat ji všemi smysly. .len 
spojením tělesné soustavy se znalostí o přírodě docílíme u naší sokolské mládeže těch 
nejlepších a nejkrásnějších výsledků: připoutání ji navždy k sokolskému životu — krá-
sou těla i duše. Nechť znějí odevšad v krásné přírodě radostné hlasy naší sokolské 
mládeže celý příští rok! 
Plavectví. 
Myslím, že není třeba, abych se nějak zvláště podrobně šířil o plavectví v naší župě. 
Dobrý zvuk plavců přerovské jednoty přesahuje daleko hranice naší župy, ba mohu 
směle tvrditi, že sokolští plavci přerovští patří mezi nejlepší v ČSR. 
Velký klad spočívá hlavně v tom, že největší část plavců je z řad dorostu, což Sokolstvu 
závidí snad všechny kluby plavecké v naší vlasti. 
Dorostenci — plavci Sokola Přerov — jsou držiteli několika dorosteneckých 
plaveckých rekordů československých, které jsou postupně zlepšovány zase 
přerovskými plavci. 
Jediným však stínem zatím je, že je bohužel jen jedna jednota v naší župě, která 
plavectví pěstuje. Je sice plavecký oddíl také v tršické jednotě, tento však je teprve v 
začátcích. A každý začátek je těžký, u plavectví pak dvojnásob. 
Věřím však pevně, že není již daleká doba, kdy budeme míti v župě více plaveckých 
oddílů, hlavně v místech, kde je k disposici koupaliště. Přerovští plavci-cvičitelé čekají 
na sebe menší příležitost, aby pomohli budovati další plavecký oddíl v oblasti naší župy. 
Snad se konečně již dočkají.                                                                               A.—H. 
Veslařství. 
Sokolské veslařství je vlastně dosud v plenkách. 
V naší župě jest jen přerovská jednota, která má veslařský oddíl a velmi dobrou tradici 
vítěze a veslařského přeborníka v závodech Slovanského Sokolstva o X. sletu všeso-
kolském v Praze. Jako mnohé kluby veslařské, též i přerovský oddíl prožíval a prožívá 
dosud potíže, které nastaly válečnými událostmi (zbořené mosty, mosty v opravě atd.), 
což ztěžuje, ba dokonce znemožňuje přípravu na řece. 
Snad v brzku tyto potíže již přestanou a pak bude možno uvažovat o tom, aby alespoň v 
největších jednotách župy, v Hranicích a Lipníku n B., veslařství ožilo.  
                                                                                                                A.—H. 
 
 



Zimní sporty. 
V zimní sezóně 1946/47 byly oddíly zimních sportů v těchto jednotách: Týn, Drahotuše, 
Předmostí a Přerov. Přebory župy byly zároveň se Sokolskou jesenickou lyžařskou ob-
lastí a s Jesenickou župou Svazu lyžařů. Závodili jedině bratři z Přerova a umístili se 
vesměs na předních místech. Tak přebor župy i oblasti na 18 km .získal br. Fr. Sekera, 
který i v závodě sdruženém (běh, skok) byi v župě první a oblasti druhý. Přebor župy i 
oblasti ve sjezdu získal br. Jiří Poledna, který zvítězil v župě i v slalomu a závodě 
sdruženém (sjezd, slalom), v nichž byl v oblasti druhý. 
9. února byly uspořádány jednotou Přerov propagační závody mládeže, jichž se 
zúčastnilo 28 závodníků. 
29. XI. byla ustavena župní komise zimních sportů. Přítomni byli zástupci Hranic, 
Loučky, Týna a Dřevohostic. Byly dány pokyny o pojištění, registraci a výcvikové 
metodě. Byly stanoveny termíny pro župní školu lyžařskou, která pro nedostatek sněhu 
se nemohla konat. Do vánoční školy pro běžce bylo vysláno 5, do sjezdařské 6 
závodníků z Přerova. Přihlášeni z Hranic nebyli přijati pro pozdní přihlášku. Mimo tyto 
jednoty přihlásily zimní oddíly ještě Předmostí a Brodek.                                    A—S. 
 

Zpráva náčelníka I. okrsku. 
Rok 1947, rok předsletových příprav, jest za námi. V ru chu zdvojených, ba i více 
zmnožených příprav sletového roku skládají všichni činovníci účty z práce, vykonané 
pro dobro celku. 
Kritisujte věcně, vytýkejte nám chyby a nedostatky, předkládejte nám své vlastní 
návrhy, které lze pro dobro Sokolstva provésti! 
Po valné hromadě I. okrsku ustaven byl cvičitelský sbor na schůzi dne 8. března 1947 
takto:  
I. náměstek náčelníka br. Josef Caletka z Domaželic, 
vedoucím dorostu br. František Kramář z Přerova, 
vedoucím žáků br. Vojtěch Bednařík z Přerova, 
vedoucím prostého tělocviku a her br. Karel Pírek z Přerova, 
vedoucím táboření a pobytu v přírodě br. František Zapletal z Lověšic, 
branným referentem br. Vlast. Žehnal z Přerova. 
Jednání o činnosti jednot v okrsku sdružených, dalo se na 4 řádných schůzích 
cvičitelského sboru. 
V předsletové přípravě konaly se 4 nácvičné schůze, na nichž nebyly zastoupeny 
některé jednoty 
V rámci sletových příprav XI. sletu svolány byly v roce 1947. již 4 nácvičné prostných 
br. Meduny, na nichž nebyly zastoupeny: dne 6. září jednoty: Radslavice a Želátovice, 
dne 27. září Dluhonice, Dřevohostice a Henčlov, dne 15. listopadu Henčlov a Dluhonice 
a dne 6. prosince Újezdec a Želátovice. 
Vinni jsou starostové jednot, kteří se jistě nestarají o činnost cvičitelských sborů jednot, 
po případě nevěnují pozornosti tomu, co po členech cvičitelských sborů jednot žádá 
okrskové neb župní náčelnictvo. 
Cvičitelský sbor mužů byl v jednotách: Přerov, Dřevohostice, Předmostí, Želátovice a 
Lověšice. Přípravě svých členů věnovali: 
Přerov 15 cvičebních hodin při 100 zařaděných a celkové návštěvě 187 cvičících, 
Dřevohostice 19 cvičebních hodin při 80 zařaděných a celková návštěvě 122 cvičencích, 
Předmostí 15 cvičebních hodin při 31 zařaděných a celkové návštěvě 52 cvičenců, 
Želátovice 9 cvičebních hodin při 33 zařaděných a celkové návštěvě 42 cvičících, 
Lověšice 4 cvičební hodiny při 4 zařaděných a celkové návštěvě 15 cvičících. 
 



Pro výchovu cvičitelských sborů v jednotách uspořádala župa od 16.—23. února 1947 
župní pomahatelskou školu, kterou obeslaly jednoty: 
Přerov, Lověšice, Dluhonice, Zelátovice a Radslavice. 
V dubnu zúčastnilo se župních zkoušek pomahatelských 9 bratří z jednot: Přerov 2, 
Předmostí 2, Lověšice 2, Zelátovice 2 a Dluhonice l bratr. 
Na podzim zúčastnili se župních zkoušek cvičitelských z jednoty Přerov 3, Dřevohostic 
2, Předmostí l a Lověšic l bratr. 
Podle stavu dne 31.. prosince 1947 měl okrsek celkem 97 členů cvičitelského sboru, z 
toho: 36 cvičitelů, 34. pomahatelů a 27 čekatelů.                                 , 
Dle tohoto sestavení jsou v jednotách náčelníky: 3 cvičitelé, 5 pomahatelů a 2 čekatelé. 
Jednoty Újezdec a Lověšice mají pouze vedoucího jednoty, ne náčelníka. Což nejsou 
jejich bratři schopni složiti ani nejzákladnější pomahatelské zkoušky? 
Zde vytýkám bratrům starostům, že nejsou plně na svých místech, neboí by se stále 
tytéž případy neopakovaly. 
Samospráva dorostu v jednotě Přerov je velmi průbojná, vedená obětavými pracovníky. 
Konala 29 schůzek za celkové návštěvy 494 účastníků a 8 podniků navštívených 411 
posluchači. 
Jednota Dřevohostice konala 6 schůzek za účasti 121 dorostu a 7 podniků za návštěvy 
152 osob. 
Lověšice 4 schůzky za přítomnosti 51 účastníků a 2 podniky za účasti 33 přítomných. 
Dluhonice 8 schůzek za účasti 160 příslušníků dorostu. 
Přihlížíme-li k počtu přihlášených účastníků XI. sletu, jichž jest 172 mužů, 218 
dorostenců a 423 žáků cvičících, činí to z průměrného počtu zařaděných v posledních 4 
měsících: u mužů 32%, dorostenců 93°/o a žáků 85%, což jest velmi potěšujícím 
důkazem, že vedoucí mladších složek chtějí své svěřence získati pro dobro sokolské 
věci. 
Podniky, které okrsek pořádal a kterých se povinné zúčastnil: 
Od 22. do 23. února 1947 konal se valný sjezd vedoucích žáků. Nezastoupeny byly 
jednoty: Henčlov, Radslavice a Újezdec. 
16. března 1947 na župním valném sjezdu vedoucích dorostu a mužů nebyly zastoupeny 
jednoty: Radslavice, Henčlov a Újezdec. 
27. dubna 1947 uspořádán byl župní přespolní běh, kterého se zúčastnilo, 6 závodníků z 
venkovských jednot. Nemohou býti omluveny jednoty, které se nezúčastnily svými zá-
vodníky: Přerov, Dřevohostice, Předmostí, Želátovice, Radslavice. 
V týž den se konal župní závod dorostenců v nářaďovém tělocviku. Ve vyšším odd. A 
jednota Přerov (6 závodníků) zvítězila a získala 1., 2., 3., 5., 7. a 8. místo jednota Dře-
vohostice (2 závodníky) získala 11. a 12. místo. 
Ve vyšším odd. B získala družstva Sokola Přerov 2. a 3. místo (11 závodníků). Jednota 
Dřevohostice vyslala 2 závodníky. 
V odd. nižším za účasti 14 družstev získala jednota Předmostí 2. místo, Přerov 3. a 
Dřevohostice 5. místo. V tomto závodě závodilo z jednoty Přerov 8 dorostenců, z 
Dřevohostic 6 a z Předmostí též 6 dorostenců. 
18. května byly provedeny v okrsku zkoušky vyspělosti žáků za účasti jednot: 
Dluhonice 15 žáků, Dřevohostice 17 žáků, Lověšice 14 žáků, Předmostí 21 žáků, Přerov 
107 žáků a Radslavice 12 žáků. Nezastoupeny byly zase jednoty Domaželice, Henčlov, 
Újezdec a Želátovice. 
Rovněž v měsíci květnu zajel jsem s několika členy jednoty Přerov do jednot, abych se 
přesvědčil, jak pokračuje nácvik předsletových prostných. 
7. června bylo uskutečněno pokračování závodů dorostenců v prostém tělocviku. V 
tomto závodě měřilo své síly již jen 15 závodníků v odd. vypim a 14 závodníků v odd. 



nižším z jednot Přerov, Předmostí a Dřevohostice. 
Hlavním podnikem okrsku byl okrskový slet, konaný dne 25. května v Dluhonicích. 
Jednota tato se snažila prací a důsledností zhostiti se tohoto podniku ke spokojenosti nás 
všech. 
Po dopoledních zkouškách prošel po 2. hod. odpoledne vesnicí průvod, čítající 300 
žaček, 277 žáků, 220 dorostenek, 77 dorostenců, 190 žen a 129 mužů ve slavnostních 
krojích a cvičebních úborech. Veřejné vystoupení obsahovalo 12 čísel s vlastním 
vystoupením jednoty. Cvičilo celkem 255 žáků, 76 dorostenců a 98 mužů. Jak se omluví 
jednota Henčlov, která byla zastoupena jen 6 žáky v průvodě, a jednota Újezdec 
zastoupená jen l bratrem v odpoledním průvodě? Z této jednoty starosta a náčelník 
neuznali za vhodné, byli-li vůbec přítomni, aby svou účast hlásili. 
15. června byl v Lipníku n. B. uspořádán župní slet dorostu a žactva. Podniku tohoto se 
zúčastnila jednota: 
Dluhonice 14 žáky, 5 dorostenci a velkým počtem členstva v občanském obleku. 
Domaželice pouze 2 bratry v kroji. 
Dřevohostice 7 žáky, 15 dorostenci. 
Henčlov 3 žáky. 
Lověšice 8 žáky a l bratrem v kroji. 
Předmostí 16 žáky, 10 dorostenci, 2 bratry v kroji. 
Přerov 128 žáky, 60 dorostenci a 38 bratří v kroji. 
Újezdec —. 
Želátovice 14 žáky, 6 dorostenci, l bratrem v kroji. 
Radslavice —. 
 
Zde lze nejlépe vidět, jak některé jednoty chápou své povinnosti vůči nadřízené složce 
(zuně). 
22. června konal se závod mužů ČOS v Přerově. Zúčastnila se z I. okrsku 3 družstva a 
to jednoty Přerov, Předmostí a Dřevohostice v nižším oddíle a umístila se takto: Přerov 
na I., Předmostí na II. a Dřevohostice na VI. místě •í 9 družstev, jednotlivci, jichž bylo z 
Přerova 6, z Předmostí 5 a z Dřevohostic 5, získali 1., 3., 5., 6., 10., 12., 15., 20., 23., 
25., 28., 30., 34., 35., 37. a 48. místo. 
Ve středním oddíle vyslala jednota Přerov 2 závodníky, kteří získali 1. a 5. místo. 
Tyto závody byly velmi slabě navštíveny. Vyzývám proto br. náčelníky jednot, aby ve 
sletovém roce připravili více závodníků. 
O prázdninách měla jednota Přerov letní stanový tábor dorostu v Lukově, a osadu 
žactva a dorostu ve Starém Městě pod Král. Sněžníkem. Rovněž jednota Dřevohostice 
měla stanový tábor dorostenců. 
Měsícem září započala poctivá příprava na XI. všesokolský slet. 
14. září byla svolána nácvičná schůze vedoucích dorostenců, na níž byly zastoupeny jen 
tyto jednoty: Přerov, Předmostí, Dřevohostice a Domaželice, ostatní jednoty neuznaly 
za vhodné ani se omluviti. 
28. září na podzimním valném sjezdu vedoucích žáků nebyly zastoupeny jednoty 
Lověšice a Újezdec. 
5. října konal se v Předmostí valný sjezd vedoucích dorostenců, na němž nebyly 
zastoupeny tyto jednoty: Dluhonice a Radslavice, omluvena jednota Újezdec. 
11.—12. října nezúčastnila se valného sjezdu jednota Henčlov; jinak byl okrsek 
zastoupen 19 zástupci. 
Dalším podnikem okrsku byl branný sraz mužů, svolaný na den 19. října do Přerova. 
Byl to sraz všech mužů, tedy i necvičících, svolaný za účelem nácviku cvičení 
pořadových a pochodového zpěvu. Bohužel, účast zklamala. 



Dostavilo se 590 mužů z celkového počtu 1892 mužů okrsku. Tedy jen 31.18°/o. 
Nezastoupena byla jako obyčejně jednota Henčlov. Povinnosti k tomuto podniku špatně 
pochopila předsednictva několika jednot. Nevím, jak se budou bratři z jednot hájiti, až 
budou míti blízko na vojenské cvičiště, kde je budou podrobovati výcviku vojáci z 
povolání. 
Jednota Přerov                z 1170 bratří      vyslala 453,   38.71%; 
Předmostí               113                               27,   23.91%; 
Lověšice                     90                                 17,  18.88%; 
Dluhonice                  72                                  20,  28.-—%; 
Henčlov                     81                                       —, — %>; 
Domaželice               37                                    12,  32.70°/o; 
Dřevohostice              109                                      7,   6.42°/o; 
Radslavice                 92                                     17,  18.47%; 
Újezdec                      32                                      15,  46.86%; 
Zelátovice                            46                                       22, 47.82%; 
 
Čestně obstály jednoty Újezdec a Želátovice. 
Posledním podnikem, ale již v rámci XI. všesokolského sletu, byl štafetový běh ČOS, 
trat Dukla — Praha. 
Měli jsme úsek z Dřevohostic, přes Domaželice a Želátovice do Přerova, z Přerova přes 
Henčlov do Troubek; zapojily se jednoty Přerov, Dřevohostice, Domaželice, 
Radslavice, Želátovice, Lověšice, Dluhonice a Henčlov 131 muži, 114 ženami, 39 
dorostenci a 119 dorostenkami. 
dílčí štafety VI. okrsku Tršice — Přerov zúčastnila se jednota Předmostí počtem 11 
mužů, 2 žen, 12 dorostenců a 7 dorostenek, 
dílčí štafety IV. okrsku Chropyně—Přerov jednota Ůjezdec 6 muži a 5 dorostenci. 
Běželo tedy s poselstvím ČOS celkem 446 běžců. 
Průběh tohoto podniku v našem úseku zhodnotili sami členové náčelnictva ČOS v 
Sokolském věstníku. 
 
Z činnosti jednot:  
Podle bohatosti činnosti řadím jednoty takto: Přerov: průměrný počet zařazených v 
jedné cvičební hodině 230 mužů. 127 dorostenců a 294 žáků. Jednota pořádala 3. května 
tělocvičnou akademii, připravila návštěvu polské delegace tělesné výchovy, zúčastnila 
se všech podniků okrsku a župy; br. Baroš representoval jednotu na zájezdu ČOS do 
Ameriky, pořádala veřejné cvičení jednoty, mototurnaj, tělocvičný večer, vystoupení 
Švédek, letní stanový tábor dorostu, osadu žactva a dorostu, vycházky v zimě i v létě se 
žactvem, dorostem a členstvem; bohatá byla činnost házené, odbíjené, košíkové, 
tennisu, v doplňkovém tělocviku v lyžař-siví, jízdě na koni; ustaven byl oddíl kopané, 
který vykázal bohatou činnost, ustaven motooddíl, ledního hockeye a letecký oddíl. 
Předmostí: průměrně zařazených 24 mužů, 21 dorostenců, 48 žáků v jedné cvičební 
hodině, účast na podnicích okrsku, župy, na podnicích okolních jednot; bohatá činnost 
odbíjené, tělocvičná besídka. 
Dřevohostice: průměrný počet zařazených 16 mužů, 23 dorostenců a 44 žáků; 
průměrná činnost herního oddílu (košíkové), členský večer, vycházky dorostu; účast na 
podnicích národního významu v obci; stanový tábor dorostu na Bystřičce a v 
Rajnochovicích; účast na veřejných vystoupeních sousedních jednot; lehkoatletické 
domácí závody, sraz členstva; tělocvičná besídka. 
Dluhonice: průměrný počet zařazených 15 mužů, 7 dorostenců a 22 žáků; zimní 
vycházky se žactvem a dorostem; tělocvičná besídka všech složek, činnost v rámci 



okrskového cvičení v jednotě, účast na podnicích okrsku, župy, přespolní běh; pětiboj v 
tělocviku prostém a hry. 
Lověšice: průměrný počet zařazených 15 mužů, 6 dorostenců a 20 žáků. Jednota tato 
ve své technické činnosti velmi polevila. Zúčastnila se podniků okrsku a župy; oddíl od-
bíjené sehrál 8 zápasů, vlastní podnik technického rázu neuskutečnil žádný. Doufám, že 
jednota za nového vedení postoupí v okrsku, jak tomu bylo před válkou. 
Želátovice: průměrný počet zařazených 14 mužů, 10 dorostenců a 22 žáků. Měla 
vlastní besídku všech složek a zúčastnila se vystoupení okrsku i župy. 
Radslavice: průměrný počet zařazených 13 mužů, 13 dorostenců a 18 žáků; účast na 
okrskovém cvičení jen členstvem. Jednota tato potřebovala by svůj vlastní stánek, kde 
by se rozvinul jistě čilý život. 
Henčlov: počet zařazených 11 mužů, 15 dorostenců a 8 žáků; uspořádala vlastní 
zborovský závod dorostu a členstva, dorost zúčastnil se odbíjené, jinak nebyla jednota 
zastoupena na žádném podniku okrsku a župy, ba dokonce měla po 4 měsíce přesně 
stejnou docházku členstva, dorostu a žactva (snad jen číselně), poněvadž prakticky jest 
to nemožné. Čí vinou tato jednota s vlastním stánkem tak poklesla? Bratři, jest nejvyšší 
čas, abyste se vzpamatovali a začali pracovat! 
Domaželice: průměrný počet zařazených 6 mužů, 8 dorostenek a ? žáků; po resignaci 
náčelníka jednota zúčastnila se za vedení br. Jos. Caletky podniků okrsku i župy a ve-
řejného cvičení v Soběchlebích. Jednotě rovněž schází tělocvična. Jistě by pak činnost 
byla na výši. 
Újezdec: průměrný počet zařazených 6 mužů, 8 dorostenců a 10 žáků. Tato jednota, 
velmi málo technicky činná, měla hodně plánů, ale málo jich uskutečnila. Účastnila se 
jen štafetového běhu; sehrála dětskou divadelní hru »Sněhurka*. Jest vidět, že vedoucí 
činovníci jednoty nejsou na svých místech. I když nemají vlastní tělocvičny, mohli do-
cházet do cvičení nejbližších jednot (Lověšice, Přerov). Jistě by byli vítáni. 
Zpytujeme dnes všichni své svědomí, zda-li jsme vykonali vše, co jsme měli vykonat. 
Kdo byl na svém místě, může býti dnes spokojen, kdo špatně chápal sokolské 
povinnosti, nech´t se zamyslí a polepší ! 
Všem bratřím, kteří mně byli v mé činnosti nápomocni, těm, kdož splnili má přání, 
budiž vřelý dík! 
 
Zahajujeme poslední měsíce společné přípravy. Přetavujeme myšlenky a podněty v 
činy. Dávejme jim sílu svých paží, lásku svých srdcí! Žár nadšení a sílu vůle! Nesmlou-
vejme, ale jednejme! Neustupujme, jděme vpřed! Neumdlévejme! Neuhneme! Půjdeme 
rovně, po sokolsku. Sokolství nám dává, my zase vracejme národu! Půjdeme odhodlaně, 
svědomitě, cestou prospěchu celku. 
Věrni ideám Tyršovým a Fiignerovým, věrni odkazu presidenta Osvoboditele, věrni 
presidentu Budovateli! 
                                           XI. sletu všesokolskému zdar!                               F.—P. 
 
Zpráva náčelníka II. okrsku. 
30. 3. — nácvičná — předsletová prostná — v Hranicích; účastníků 30. 
20. 4. hvězdicový štafetový běh k jubilejní valné hromadě v Hranicích (60 let). I. 
Milenov — Slavíc — Drahotuše -— Hranice — výběh 9.40 — doběh 10.21 hod. II. 
Mánkovice — Odry — Spálov — Střítež — Velká — Hranice — výběh 8.15 — doběh 
10.30 hod. III. Paršovice — Opatovice — Skalická — Černotín — Hranice — výběh 
10.10 — doběh 10.35. hod., účast 176 běžců. 
27. 4. župní závody dorostu v Přerově; uč. jen jednota Hranice —  28. 



27.  4. běhu na 4000 m v Přerově; uč. z Hranic — 3. 
4. 5. nácvičná — předsletová prostná — ve Velké; uč. 18. 
1. 6. branný sraz v Hranicích; uč. m. 89, d. 61, ž. 33 celkem 183. 
1. 6. účast na legionářských slavnostech a položení základního kamene pomníku 
padlých v akademii, za účastí župního praporu; uč. m. 183, ž. 210 (393), odpoledních 
slavností zúčastnilo se m. 86, ž. 149 (235). 
7.  6. pokračování župního závodu dorostu v Přerově; uč. jen 16. 
8.  6. jubilejní  veřejné  cvičení  v  Hranicích   (60.  výročí). 15. 6. slet dorostu a žactva 
v Lipníku n. B. 
22. 6. župní závody mužů v Přerově; uč. ve středním 4 z jednoty Hranice; v nižším 4 z 
Hranic, 3 z Drahotuš. 
Veřejná cvičení byla provedena v 9 ze 13 jednot. 
Veřejná byla uskutečněna za podpory jednot; počtem i provedením lepší žen. složek. 
6.   7.  veřejné  cvičení  ve  Skaličce,  20.  7.  v  Paršovicích, 
27.  7. v Drahotuších, 3. 8. ve Slavíci, 10. 8. ve Stříteži, 17. 8. ve Velké, 31. 8. v 
Odrách, 7. 9. okrskové veřejné cvičení v Mánkovicích; uč. nejslabší. 
Mimo okrsek zúčastnily se jednoty veřejných cvičení: 29. 6. ve Vítkově; jedn. Spálov, 
Odry. 13. 7. v Albrechtičkách; jedn. Drahotuše. 15. 8. v Soběchlebích; jedn. Hranice, 
Paršovice, Slavíc. 
21. 9. nácvičná sletová prostná v Hranicích; uč. 18. 
28.  9. dokončení župního bojového závodu dorostu v Přerově. Bodově obstáli v 
závodech čestně. 
19. 10. branný sraz v Hranicích; uč. 228. 26. 10. sletový štafetový běh na trati 21.300 m; 
uč. 292 (běžců). 
7.  12. nácvičná sletových prostných v Hranicích; uč. 45 m., 30 d., 16 ž. 
Dozor jsem provedl ve všech jednotách: 16. 4. Skalická, 17. 4. Drahotuše, 18. 4. 
Paršovice, 22. 4. Milenov, 23. 4. Černotín, 25. 4. Slavíc, 2. 5. Střítež, 6. 5. Mánkovice, 
16. 5. Odry, 
28.  5. Potštát, 14. 11. Velká a 18. 11. Spálov. 
Z příkazu župy: 31.10. Lipník nad Bečvou, 4. 11. Loučka a 7. 11. Jezernice. 
Pobyt v přírodě — táboření —- vykazuje jen jednota Hranice —• dorostenců i žáků. 
Lyžaři — činnost vykazují jednoty: Hranice, Drahotuše a Odry. Muži: hod. 13, zař. 127, 
úhrn. 79 — dorostenci: hod. 14, zař. 114, úhrn 63 — žáci:, hod. 9, zař. 63, úhrn 83. 
Hockey — vykazuje jednota Hranice — muži i dorostenci. Muži: hod. 16, zař. 90, úhrn 
234 — dorostenci: hod. 14, zař. 47, úhrn 144. 
Házenou vykazuje jednota Drahotuše. Muži: hod. 32, zař. 49, úhrn 224. 
Odbíjenou vykazuje jednota Spálov. Muži: hod. 26, zař. 33, úhrn 192 — dorostenci: 
hod. 14, zař. 42, úhrn 126. 
Přípravných schůzek: muži 3, účast 26; dor. 6, uč. 128; žáci 3, uč. 28. 
Výlety: muži 16, účast 194;, dor. 9, uč. 72; žáci 10, uč. 61. 
Schůzí samospráv. — dor. 27, uč. 802; žáci 4, uč. 47. 
Tělocvičných akademií a besídek za účasti všech složek bylo 9; dor. 1; žák. 3. 
Počátkem roku 1947 bylo činných cvičitelů 7, pomahatelů  a čekatelů 39.             
                                                                                                                           S. H. 
 
 
 
 
 
 



 
Přehled cvičební docházky 

 
 

Zpráva náčelníka III. okrsku. 
Na valné hromadě dne 23. II. 1947 byli zvoleni: náčelníkem Karel Štajgrle, jeho 
náměstkem Josef Perutka z Lipníka, vedoucím dorostu Ladislav Adam z Lipníka, 
vedoucím žáků Rudolf Skřiči! st. z Lipníka, vedoucím zimních sportů M. Pospíšil z 
Dolního pjezda, vedoucím pobytu v přírodě M. Pospíšil z Dolního Ojezda, vedoucím 
prostého tělocviku Ladislav Adam z Lipníka a vedoucím her Drahomír Raška z 
Jezernice. 
Veřejné cvičení bylo stanoveno a také provedeno 8. VI. v Oseku. Technickým jeho 
posudkem se zabývat nebudu lna to byl stanoven br. Frant. Pavlík z Přerova), ale jen 
lelmo se dotknu některých zjevů. 
Nejprve musím pranýřovat neúčast žáků z Buku, Dolního Ojezda a Týna, dorostenců z 
Buku a Týna, mužů zase z Týna — Žáků cvičilo prostná celkem 133, »Broučky« 64. 
Dorostenců cvičilo prostná jen 84, což je z 10 jednot a l pobočky opravdu málo. Nejvíce 
měli Osek a Soběchleby (po lói, Lipník jen 11. Ani Újezd se s 5 dorostenci chlubit ne-
může. Příčin malé účasti bylo několik a těžko stanovit tu pravou. V neposlední řadě byla 
vinna i skladba sama. jež byla přímo nabita pohyby, které nijak nevynikly. Proto ani 
dorostenci mnoho radosti ze cvičení neměli. Ale nebylo by -plavné, kdybychom 
všechnu vinu svalovali jen na skladbu samu. Také nutno znova a znova též u dorostenců 
zdůrazňovati kázeň a obětavost, jež byly a musejí zase být u Sokolstva domovem. Bratři 
vedoucí nesmějí povolovat i musejí předcházet dobrým příkladem. Nejméně mužů bylo 
z Jezernice (jen 4), což si těžko vysvětluji, neboť jsem byl vidy zvyklý řadit Jezernici 
mezi prvé. Nejvíce bylo Veselých (15), po 11 Daskabát a Újezd; Lipník jen 9 mužů. 
Lelkem cvičilo 108 mužů. Stěžuji si, že COS nevydala svým nákladem včas hudební 
doprovody, které jsme v poslední chvíli velmi těžko obstarávali. Proto byly i 
opodstatněné lt-?kosti s hudebníky, neboť hrát přímo z not po prvé bylo odvážné, což 
však u nás dobře dopadlo. 
Ke cvičení na nářadí si  gratulovat nemusíme,  poněvadž ještě stále nejsme na té výši, 
již jsme byli zvyklí. Někdy méně je více.  Početně byl průvod letos největší za celých 
16 let co v okrsku pracuji. Celkem bylo 905 osob. — To však nás  nesmí  ukolébat,  
neboť  spokojenost  jest  olověný cop.  My musíme stále výš a dál! 
 Účastí na župním sletu, jenž byl ve středu našeho okrsku, opravdu nemusím chlubit, 
neboť v průvodu bylo jen 28 u v kroji (o dva méně než v Oseku). Chyběly: Buk, 
Daskabát, Dolní Újezd, Osek, Soběchleby, Týn" a Veselíčko. Že to byl slet dorostu a 
žactva, není naprosto omluvou, vždyť to byl svátek celé župy, kterého by se přece jen 
mělo účastnit více členstva, zvláště když hlásáme, že z mládež je naše budoucnost a  



naděje.  A té  naději  zrovna dobrým  příkladem nepředcházíme. 
Číselný výkaz neuvádím — jest u župních vedoucích. Veřejná cvičení byla v Loučce, 
kde byl okrskový  výlet, jenž mnohem   slaběji  obeslán  než  okrskový  slet   v   Oseku, 
zvláště dorostenci, jichž cvičilo jen 46.  
Dále byla veřejná cvičení: 5. VII. v Prosenicích, 6. VII. Ve Veselíčku, 20. VII v 
Daskabátě, 13. VII. v Lazníkách, 10. 8. Velkém Újezdě a  15. VIII. v Soběchlebích, 
kdež jsme šťastně zakončili letní činnost po všech stránkách. 
K nácviku prostných jsme se sešli čtyřikrát. Dne 1. VI. byla přehlídka prostných. 
Dorostenci měli rovněž 4 nácvičné, žáci (prostná) 3 a nejmenší žactvo (»Broučky«) 2. 
Dozorů bylo u mužů 5, u dorostenců 2 a u žactva 3, a to: v Jezernici, Týně a Dolním 
Újezdě. 
Čím radostnější bylo zakončení letní činnosti, tím bolestnější byla účast na branném 
srazu. Zaznamenávám účast jednotlivě: Buk 16, Daskabát 13, Dolní Újezd 10, Jezernice 
3, Lazníky 5, L ip n í k 13, Loučka 16, Osek 21, Prosenice 10, Soběchleby 9, Týn 2, 
Velký Újezd 20, Veselíčko 11, celkem tedy jen 149. 
Zúčastnili jsme se všech podniků pořádaných župou (závodů dorostu i členstva), 
některých se zdarem, podle toho, jakou píli a svědomitost projevili vedoucí, ač je nutno 
přihlédnout k tomu, že jsme okrskem venkovským, neboť jediné město Lipník také 
těžko zdolává těžkosti dnešní doby. 
Štafetového běhu zúčastnily se se zdarem (mimo Buk a Prosenice, jež žádaly, aby byly 
zproštěny účasti, a Týn, jenž ani přihlášku nepodal) všechny jednoty. S přípravou na XI. 
slet se začalo slibně ve všech jednotách — i v Týně. Lituji jen, že není v jednotách 
porozumění pro vystoupení starších bratří, jichž se jenom v Lipníku připravuje 6. Čekal 
jsem, že slet bude větším magnetem, ale počet zařazených v říjnu (m. 200, d. 177, ž. 
341) a v květnu (m. 191, d. 191. ž. 378) tomu nijak nenasvědčuje. Zato snad příprava 
bude důkladnější.                                                                                                      K. S. 

Zpráva náčelníka IV. okrsku. 
Beňov: Župního sletu v Lipníku zúčastnilo se 6 dorostenců: 29. 6. veřejného cvičení v 
Horní Moštěnici 6 dorostenců' a 7. 9. okrskového sletu v Chropyni 6 mužů a 5 
dorostenců. 
Bochoř: Jednota neměla a nezúčastnila se žádného podniku. Pouze dorostenecká 
samospráva uspořádala několik představení loutkového divadla. 
Dobrčice: 29. 6. zúčastnilo se veřejného cvičení v Horní Moštěnici 20 mužů a 4 žáci; 7. 
9. okrskového cvičení v Chropyni 12 mužů, 19. 10. branného srazu mužů IV. okrsku v 
Dobrčicích 21 mužů; 26. 10. štafetového běhu Chropyně — Přerov 9 mužů. 
Horní Moštěnice: 27. 4. zúčastnilo se župního dorosteneckého závodu 6 dorostenců; 
15. 6. župního sletu v Lipníku 3 muži, 7 dorostenců a 12 žáků; 29. 6. vlastního 
veřejného cvičení 27 mužů, 8 dorostenců a 16 žáků; 19. 10. branného srazu 15 mužů; 
26. 10. štafetového běhu Chropyně — Přerov 10 mužů a 18 dorostenců; 7. 9. 
okrskového cvičení v Chropyni 14 mužů, 5 dorostenců a 15 žáků. 
Kyselovice: 16. 6. zúčastnilo se župního sletu v Lipníku 5 žáků; 7. 9. okrskového 
cvičení v Chropyni 16 mužů. 7 dorostenců a 6 žáků; 19. 10. branného srazu 8 mužů; 26. 
10. štafetového běhu Chropyně — Přerov několik běžců. 
Chropyně: 15. 6. župního sletu v Lipníku 12 žáků; 7. 9. okrskového cvičení v Chropyni 
3 muži, 9 dorostenců a 37 žáků; 19. 10. branného srazu v Dobrčicích; 26. 10. 
štafetového běhu Chropyně — Přerov 5 mužů a 8 dorostenců. 
Říkovice: Jednota neměla a nezúčastnila se žádného podniku. 
Stará Ves: 15. 6. zúčastnilo se župního sletu v Lipníku l muž a 8 žáků; 29. 6. veřejného 
cvičení v Hor. Moštěnici l muž a 11 žáků; 26. 10. štafetového běhu Chropyně — Přerov 
několika běžců. 



Vlkoš: 15. 6. zúčastnilo se župního sletu v Lipníku 4 muži, 12 dorostenců a 12 žáků; 29. 
6. veřejného cvičení v Hor. Moštěnici 3 muži, 12 dorostenců a 6 žáků; 19. 10. branného 
srazu v Dobrčicích 13 mužů; 26. 10. štafetového běhu Chropyně — Přerov několik 
běžců. 
IV. okrsek pořádal veřejné cvičení v Chropyni. Cvičilo 52 mužů, 30 dorostenců a 72 
žáků. l výlet do neznáma za účasti 30 členů a 8 dorostenců. Žákovské besídky pořádaly 
jednoty Chropyně a Kyselovice. l veřejnou cvičební hodinu Horní Moštěnice, kde 
provedli ukázky sletových prostných. 
Dorosteneckou samosprávu vykazují dvě jednoty: Bochoř, kde dorostenci se starají o 
loutkové divadlo, a Vlkoš, kde sehráli dvě divadelní pohádky.     
                                                                                                                               J.—K. 

Zpráva náčelníka V. okrsku, 
Podniky okrsku: 20. 4. 1947 přespolní propagační běh na 3 km 9 mužů. 8. 6. veřejné 
okrskové cvičení v Oplocanech: prostná cvičilo 51 mužů, 51 dorostenců a 89 žáků. 29. 
6. okrskový výlet v Ivani, spojený se cvičením okrsku. — Prostná cvičilo 46 mužů, 27 
dorostenců a 45 žáků. 15. 6. Župního sletu dorostu a žactva v Lipníku se zúčastnilo: 7 
bratří v slavnostním kroji a cvičilo 49 dorostenců a 81 žáků. tupni závody mužů a 
dorostu obeslala jednota Tovačov. 19. 10. Sraz V. okrsku v Tovačově: 135 mužů. z toho 
27 členů cvič. sborů. 26. 10. Rozestavný běh COS: Běželo ze všech jednot 52 mužů a 
29 dorostenců. — Nácvičných hodin na sletová prosná 3 u mužů, 2 u žáků a 2 u 
dorostenců. Schůzí cvičitelského sboru V. okrsku bylo celkem 7. 
Podniky jednot: 1. 5. 1947 běh dorostenců Tovačovem: 11 dorostenců. Každá jednota 
okrsku pořádala veřejné cvičení; bylo jich 7. Tělocvičná besídka l, tělocvičná besídka 
žactva l a tělocvičné pásmo 1. Odbíjená se hraje ve všech jednotách ne závodivě. Lední 
hockey závodivě hraje jednota Troubky. Vycházkám a pochodovým cvičením se v 
jednotách věnovala malá péče. Většina jednot v zimních měsících necvičila pro 
naprostý nedostatek otopu.                                                                                        P.—S. 

 
Zpráva náčelníka. VI. okrsku. 

Rok předsletový, který byl průpravou roku sletového, nebyl všemi jednotami stejně 
pochopen. A tak mnoho mají tyto doháněti, chtějí-li míti podíl na díle sletovém. Cvičí 
se ve všech jednotách VI. okrsku. Předsletového nácviku zúčastnily se všechny jednoty 
(až na Nelešovice). Na okrskovém cvičení v Nelešovicích cvičilo 63 mužů ze 6 jednot. 
Suchonice a Nelešoviee necvičily. Vzhledem k tomu, že okrskové cvičení bylo prvním 
vystoupením, nebyla jeho úroveň na té výši jak bylo potřebí. Najdou se jednotlivci, kteří 
cvičení neovládají, troufají si veřejně vystoupiti a kazí celek. Po okrskovém veřejném 
cvičení mělo ještě 5 jednot svá veřejná cvičení, která byla lepší úrovně (až na Rokytnici, 
kde vinou hudby prostná mužů zklamala). Jinak všechna veřejná cvičení počtem 
cvičenců rovnala se okrskovému cvičení. Bylo lépe zacvičeno. Jedině jednota Luková 
neměla veřejného cvičení a jednota Suchonice, která cvičení nahradila výletem. Po 
prázdninách začal nácvik sletových prostných v 5 nácvičných schůzích, kterého se 
zúčastnily všechny jednoty. Nácvik vázl a vázne v Suchonicích pro odchod br. 
náčelníka na vojnu. Při dobré vůli snad to ještě dohoní. U mladých cvičenců je málo 
zájmu. Celkem bylo 9 nácvičných hodin a 4 poradní schůze. Župního sletu zúčastnil se 
VI. okrsek počtem odpovídajícím jeho výtečtnosti. Hůře to dopadlo v okrsku s branným 
srazem. Přes všechny připomínky, které dostali bratři náčelníci ze župy i z okrsku, byli 
jsme účastí na posledním místě. O významu branných srazů promluvili bratři Sedlák a 
Sigmund. Pořadová podrobně a pečlivě probrána. Valných sjezdů župních zúčastnily se 
všechny jednoty našeho okrsku. Dílčí štafetový běh proveden podle příkazu z Tršic do 
Přerova všemi jednotami našeho okrsku a s obsahem našeho poselství, které chceme 



plnit, jak se na Sokoly patří, bylo župní předsednictvo spokojeno, zejména jeho závěr: 
sokolstvím k češství, slovanství a lidství. 
Největší potíže působí zasílání výkazů, které přes stálé připomínky přicházejí opožděně, 
někdy až po urgenci. V důsledku toho nelze zpracovati výkaz okrskový včas a případně 
i neúplný. Bylo stanoveno pro příště zasílati výkazy ihned po posledním cvičení v 
měsíci. Statistiku neuvádím, nebof bude jistě ve zprávě br. statistikáře. 
Jsme již v roce sletovém. Věřím, že nedostatky, které jsme prožívali v roce minulém, 
překonáme a přispějeme pečlivou přípravou, aby slet byl mohutnější a krásnější všech 
minulých. XI. sletu zdar! 

**** 
Vstupujeme nyní do nového roku a také do nové práce vnitřní, která je nejlépe 
vyznačena VIII. valným sjezdem a dokončením příprav k XI. všesokolskému sletu. 
Sokolství musí vniknouti do hloubky, do života veřejného. Třeba především kázně, 
které nebylo v jednotách vždy v uplynulém roce. Letošní rok sletový určitě vzpruží 
všechno sokolské bratrstvo k čilé práci a lze tudíž doufati, že i práce tělovýchovná v 
župě vykáže větší a uspokojivé výsledky. 
                        Se sokolskou poctivostí a vytrvalostí do práce! 
                                                          Nazdar !    
            Vincenc Křístek,   .                                              Bohumír Křístek.. 
              župní náčelník                                                 jednatel župního náčelnictva 
 

 
ZPRÁVA NÁČELNICE. 

Ženy. 
Každý předsletový rok vyznačuje se zvýšenou činností ve všech technických složkách. 
Rok 1947 však předčil všechny předcházející. Stal se v pravém slova smyslu údobím 
horečného ruchu, práce a nadšení, směřující k XI. všesokolskému sletu. 
> S velkým přílivem nadšené mládeže i dospělých stoupala současně odpovědnost 
vedoucích a tím i cvičitelských sborů. Vytkly jsme si proto jako první a největší úkol 
připravit naše vedoucí tak, aby práce sletová byla pro ně radostná, kterou by vykonávaly 
bez velkých obtíží. A k tomu cíli byl zaměřen náš program až do doby, kdy přišla 
vlastní sletová příprava. 
Byty jsme si však současně vědomy, že mezi nově příchozími je mnoho těch, které ani 
zdaleka neví, co znamená opravdová sokolská kázeň a odpovědnost. Pracovaly jsme 
proto v té nejtěsnější spolupráci se vzdělávacím sborem, který s velkou ochotou nám v 
této práci pomáhal. 
Před rozborem naší činnosti musím s potěšením konstatovat, že program ženských 
složek pro rok 1947, až na kurs výlefnictví a druhou školu náčelnic, které z technických 
důvodů nemohly být uskutečněny, byl nejen řádně splněn, nýbrž v některých částech i 
značně překročen. A nyní k činnosti samé: 
Sjezdy: Župní cvičitelský sbor konal dva pravidelné valné sjezdy: jarní dne 9. března a 
podzimní dne 7. prosince. Na obou sjezdech přítomna byla důvěrnice náčelnictva žen 
ČOS sestra Zdena Srdínková z Prahy. 
Sjezdy trvaly jeden a půl dne a obsahovaly vždy část jednací a část cvičební. Na jarním 
valném sjezdu přítomno bylo 71 sester z 51 jednot, nezastoupeno bylo 9 jednot. Na 
tomto sjezdu byly provedeny volby a zvoleny: 
I. místonáčelnicí s. Marie Pelclová z Předmostí, II. místo-náčelnicí s. Marie Baňochová 
z Lipníka, vedoucí dorostenek s. Anna Kubíčková z Přerova, zástupkyně s. Jarmila 
Mulle-rová z Hranic, vedoucí žákyň s. Marie Sázavská z Brod-ku, zástupkyně s. Marie 
Plocková z Hranic, vedoucí samosprávy dorostu s. Růža Sumová z Přerova, vedoucí her 



s. Blanka Tinková z Hranic, vedoucí lehké atletiky s. Růžena Pešlová ze Spálová, 
vedoucí plavání s. Eva Libigerová z Přerova, vedoucí výletnictví a pobytu v přírodě s. 
Věra Vrbová 7. Přerova, vedoucí lyíařství s. Irma Breineková z Přerova, zpravodajkou 
výcviku závodnic s. Polda Široká, zpravodajkou čtyřletky s. Marie Pelclová z 
Předmostí, zpravodajkou zkoušek zdatnosti s. Marie Dvořáková z Rokytnice, zpravo-
dajkou rozhodčí komise s. Anna Patočková z Přerova, matrikářkou s. Albína 
Michálková z Přerova, zapisovatelkou s Marie Zahradníková z Přerova. 
V župním náčelnictvu žen kromě zvolených vedoucích a okrskových náčelnic, v I. 
okrsku s. Marie Horáčkové z Přerova, v II. okrsku s. Jarky Müllerové z Hranic, v III. 
okrsku Liby Charvátové z Lipníka, ve IV. okrsku s. Heleny Chmelové z Chropyně, v V. 
okrsku s. Karaily Gorlichové z Tovačova a v VI. okrsku s. M. Pavlíkové z Kokor. 
pracovaly sestry: Milada Renertová z Hranic, Zdenka Dvořáková z Přerova a J. 
Mikulíčková z Přerova. 
Schválen byl župní zkušební sbor, ve kterém jsou sestry: L Chytilová, A. Pelclová, M. 
Baňochová, A. Kubíčková, M. Sázavská, Z. Dvořáková, M. Renertová, M. Horáčková, 
A. Patočková, J. Mikuhtková, P. Široká, A. Michálková, H. Pešlová a J. Müllerová. 
 
Župní sbor rozhodčích: Mimo sestry, které jsou ve zkušebním sboru, přibrány byly 
ještě sestry: Zdena Kubíčková, Naďa Slechová, M. Zahradníková z Přerova, Marie 
Bačáko-vá z Lipníka, B. Tinková z Hranic, B. ,Němečková z Újezdce, M. Klesnilová z 
Rikovic a B. Suchánková z Beňova. 
  Na podzimním valném sjezdu přítomno bylo 76 sester z 55 jednot, nezastoupeno bylo 
6 jednot. Za onemocnělou sestru Marii Pelclovou byla na tomto sjezdu zvolena jako I. 
místonáčelnice s. Zdena Dvořáková z Přerova a jednatelkou náčelnictva žen s. Marie 
Zahradníková z Přerova. Byly probrány sletové zprávy a schválen kalendář podniků pro 
ženské složky na rok 1948. 
Školení vedoucích: Doplňovací škola náčelnic 8. března. 
V roce 1947 byla také v mnohých jednotách změna v technickém vedení ženských 
složek. Župní náčelnictvo žen považovalo proto za první a největší svůj úkol podat 
pomocnou ruku těmto novým činovníkům a připravit je i s ostatními pro těžký sletový 
úkol. Jako první byla doplňovací škola náčelnic, která byla obeslána 49 sestrami ze 44 
jednot. Na programu byly probrány úkoly náčelnice a vypracovány rozvrhy pro ženy a 
dorostenky. 
Župní cvičitelské a pomahatelské zkoušky žen a dorostenek 27. dubna a 4. května v 
Přerově. Župním zkouškám předcházely opakovači hodiny, které se konaly dne 29. a 
30. dubna a 13. května. V těchto hodinách bylo postupně probráno, čeho je třeba ke 
cvičitelským zkouškám. Myslím, že ani při vypisování příštích zkoušek neupustíme od 
opakovačích hodin, které se opravdu osvědčily. V těchto hodinách přednášely: s. M. 
Pelclová, M. Sázavská, A. Kubíčková, L. Chytilová, bratři J. Polame, V. Netočný, Dr. 
Lacina, J. Čoupek. 
K písemným cvičitelským zkouškám dostavilo se 43 sester z 65 přihlášených, k 
ústním zkouškám pak 41 sester z 18 jednot: z Bochoře l, Domaželic l, Dřevohostic 3, 
Hor. Moště-nice 3, Hranic 4, Lipníka 5, Oder l, Oseku l, Loučky 3, Potštátu l, Říkovic 
2, Přerova 7, Rokytnice l, Slavíce l, Tovarová 3, Troubek l, Veselíčka l a Velkého 
Újezda 2. Prospělo: výborně 13, chvalitebně 23, dobře 2, neprošlo 5 sester. Téhož dne 
konaly se pomahatelské zkoušky žen a dorostenek, kterých se zúčastnilo 5 sester, 4 z 
Lipníka a l z Přerova, a 13 dorostenek z 5 jednot, z Lipníka l, Hranic 3, Oseká 2, 
Prosenic 2 a Přerova 5. 
 
 



Župní pomahatelská škola žen a dorostenek 7. — 14.  IX. 1947.  
Tato škola byla konána za vedení cvičitelky COS s. E. Tusarové z Prahy. Po stránce 
administrativní vedla školu s. M. Pelclová. Školu absolvovalo 16 žen a 26 dorostenek: z 
Dřevohostic l, Radslavic 2, Přerova 6, Černotína l, Loučky 2, Paršovic 2, Velké l, 
Stříteže 2, Potštátu l, Das-kabátu l, Lipníka 2, Vel. Újezda l, Veselíčka l, Lazník 2, 
Beňova l, Hor. Moštěnice l, Chropyně l, Vlkoše l, Ríko-vic 2, Lobodic l, Oplocan l, 
Tovačova 2, Troubek l, Dubu 2 a Rokvtnice 3. Ve škole přednášely sestry: Pelclová, 
Sázav-~ká. Chytilová, bratři: Netočný, Dr. Lacina, Chmelař a Čoupek. Při vedení 
vypomáhaly sestry: Z. Dvořáková, A. Kubíčková a B. Saganová a cvičitelský sbor 
přerovské jednoty. 
Župní pomahatelské zkoušky  14. IX  
Zkoušek těchto se zúčastnily všechny posluchačky pomahatelské školy a prošly s tímto 
prospěchem: výborně 17 a chvalitebně 25. 
Přibylo r. 1947 v naší župě: 41 cvičitelek, 21 sester pomáhatelek a 39 dorostenek 
pomahatelek. 
Nejsou to čísla nijak veliká, přece však potěšující, hlavně u dorostenek. Těší nás 
opravdu jejich zájem vniknout hlouběji do sokolské práce, který je jistě povzbuzován 
dobrým pochopením sester vedoucích. Nám pak je zárukou, že tak brzy doplníme 
prázdné mezery, vzniklé za oněch neblahých 5  let válečných, a že dalším postupným 
školením vychováme si z těchto dorostenek své dobré nástupkyně. 
 
Školy ČOS:  
Již minulého roku poukazovala jsem na malou účást našich sester na školách ČOS. Žel, 
že ani v letošním roce  se situace  nezlepšila,  takže  účast  našich  sester v těchto  
školách je stále velmi slabá. Je opravdu škoda, že sestry náčelnice tak málo využívají 
příležitosti ke školení svých vedoucích. Chápu, že za dnešního zvýšeného pracovního 
tempa působí obstarávání volna velké potíže, jsem však přesvědčena, že mnohé sestry 
by rády obětovaly i část své dovolené, jen  kdyby byly na školu řádně  a  včas 
upozorněny. Je třeba si uvědomit, že neobesíláním škol zkracujeme svou župu, jednotu, 
ba i sebe o další pracovnice, kterých se nám stále nedostává, a kterých tolik 
potřebujeme. S opravdovou lítostí oznamujeme,  že jsme obeslaly  jen tyto školy ČOS : 
1.  vedoucích osad (17.—24. V.) — Benešová A., Přerov, Jelínková A., Přerov a 
Juráková R., Přerov; 
2.  vedoucích putování (18.—24. V.) — Slechová N., Přerov; 
3.  Rytmickou školu paní van der Most — Jarmila Kopečná, Přerov; 
4.  státní kurs základní těl. výchovy pro dorostenky starší 16 let — Kliková Alena, 
      Přerov a Mayerová Iva, Přerov; 
5. II. pomahatelskou pro dorostenky starší 16 let (20. až 27. VIII.) — Brlicová B.,  
     Brodek; 
6. atletickou pro dorostenky v Ústí n. O. (20—26. VII.) -Patočková V., Přerov a  
     Valčíková D., Přerov; 
7.  III. začátečnickou táboření (10—23. Vlil.) — Jelínková A., Přerov; 
8.  sletové přípravy pro dorostenky — Kubíčková A., Přeros a Görlichová M., Tovačov; 
9.  sletové přípravy žen -— Dvořáková Z., Přerov a Široká I'., Přerov. 
Přihlášky s. H. Adámkové do 3 týdenní cvičitelské a s. Bartoníkové z Rokytnice do 
14denní cvičitelské byly pro nedostatek přihlášek vráceny. 
Závody: 4. dubna krajový závod cvičenek V. stupně. Jako první část uveřejňuji zprávu 
o závodě našich nejvyspělejších závodnic. O přípravě těchto závodnic podává zprávu 
zpravodajka výcviku závodnic s. P. Široká z Přerova, která se těmto sestrám opravdu 
plně věnovala. 



Závodu, který byl druhým vylučovacím závodem pro utvoření olympijského družstva, 
zúčastnilo se z naší župy 5 sester: 4 z Přerova a l z Tovačova. 
V celkovém pořadí umístily se sestry takto: J. Kopečná, Přerov, 76.5 b., místo 16., B. 
Saganová, Přerov, 69.9 b., místo 34., D. Váchová, Přerov, 63.3 b., místo 54., M. Górli-
chová, Tovačov, 58.9 b., místo 70., a J. Zahradníčkova, Přerov, 47.3 b., místo 104. 
Sestra Kopečná a sestra Saganová tímto umístěním byly zařazeny pak ještě do další 
přípravy, ostatní sestry postupovaly pak ve svém výcviku IV. stupně. 
4. a 5. října další závod v Praze. Tohoto závodu zúčastnila se s. Saganová a umístěním 
na 30. místě z 39 závodnic počtem bodů 62.9 byla pak z další přípravy vyloučena. 
Mezitím rozloučila se s námi s. Jarmila Kopečná, s níž ztratila naše župa další naději, že 
její jméno bude se i nadále objevovat v přípravných závodech pro vlastní olympijský 
závod. Sestry závodnice, které prošly touto přípravou, jistě nelitují své námahy, nebof 
získané zkušenosti přenesou do závodu IV. stupně. Budou-li ve výcviku pilně 
pokračovat, mohou získat naší župě dobré umístění o sletových závodech 1948. 
Obecný závod žen středního stupně 1. VI. v Přerove. Závod obsahoval: vis, podpor, 
rovnováhu, kužele, pořadová, běh, skok vysoký a vrh koulí obouruč. Zel, že se dostavilo 
k tomuto závodu jen jedno družstvo z jednoty Přerov, 7 cvičenek, z nichž se umístily: I. 
J. Hapalová, 65 b., — 81.25%, 11. A. Široká, 63.3 b., — 79.12%) a III. O. Lipnerová, 
63 b., 78.75 %. 
Tím, že dosáhly více jak 75"/o, postupovaly tyto sestry do závodu ČOS, který se konal 
8.  června v Praze a v tomto závodě umístily se ze 308 závodnic: O. Lipnerová jako 
227.,      / 61  b. — 76.25°/o,J. Hapalová 2%., 50.9 b. — 63.63°/o a A. Široká 297., 
50.9. b. — 63.63 %. 
Obecný závod nižšího stupně 1. VI. v Přerově. Také na tomto závodě byla účast velmi 
slabá. Závodilo jen 26 sester z 5 jednot: z Lipníka 8, Potštátu 4, Přerova 5, Tovačova 3, 
Veselíčka l a Velkého Újezda 5. Velmi potěšila účast jednot Potštát, Velký Újezd a 
Veselíčko, zarážela však neúčast větších jednot, které se nemohou vymlouvat na 
nedostatečně vybavenou tělocvičnu a pod. Při trochu dobré vůli a hlavně dobré a včasné 
organisaci cvičebních hodin, mohl by jistě počet závodnic dosáhnout čísla, které by 
alespoň částečně odpovídalo poměrům v naší župě. Závod obsahoval: vis, podpor, 
rovnováhu, kužele, pořadová, běh, skok daleký a hod malým míčkem. Dosaženo bylo 
těchto výsledků: I. M. Synková, Lipník, 72.9 b. — 91.12°/o, II. V. Trávníčková, Lipník, 
66.9 b. — 83.62% á III. M. Talavášková, Veselíčko, 66.5 b. - 83.5 %. 
Župní slet: Přes to, že župní slet byl stanoven tentokrát jen pro žactvo a dorost, nemohu, 
jeho význam přejít bez povšimnutí. Čím pro nás byl tento slet a co nám ukázal? Byl 
první větší zkouškou pohotovosti a kázně naší mládeže a jejich vedoucích. Myslím, že 
jsme v této zkoušce tentokrát neobstály nejlépe. Získaly jsme však jasný obraz toho, k 
čemu nejvíce musíme upřít svou pozornost, a kde třeba zjednat nejrychlejší nápravu. A 
k těmto nedostatkům zaměřily oba naše sbory, žákyň i dorostenek, svou práci a snaží so 
všemožně, aby se více neobjevily. Tentokrát by to bylo mnohem horši a následky by 
byly daleko bolestnější. Jsem však přesvědčena, že všechny vedoucí si již dobře 
uvědomily, oč nám nyní jde, a dle toho svěřené úkoly provádí. 
   Příprava na XI. všesokolský slet: Hned po vyjiti prvních rozmnožených popisů 
sletových prostných žen svoláno bylo župní náčelnictvo k nácviku dne 31. 8. Tohoto 
nácviku zúčastnilo se 16 sester. Sestry okrskové náčelnice dostaly za úkol provést ihned 
nácvičné schůze ve svých okrscích, abychom před příchodem sestry Matějovcové mely 
již tuto část nacvičenou. 
4. a 5. října nácvik sletových prostných se konal za vedení autorky s. B. Matějovcové. 
Nácviku byly přítomny 102 sestry z 53 jednot. Škoda, že některé jednoty nevyužily této 
příležitosti zacvičit si sletová prostná přímo pod vedením autorky. 



7. prosince konal se další nácvik za sjezdu cvičitelského sboru, na kterém bylo 
zastoupeno 76 sester z 55 jednot. 
Nácviky v okrscích. Kromě župních nácviků konány byly pravidelné měsíční nácviky v 
okrscích za vedení okrskových náčelnic. Dozory na těchto nácvičných prováděly 
důvěrnice náčelnictva žen: v I. okrsku Ž. Polydorová z Přerova, v II. okrsku R. Pešlová 
ze Spálová, v III. okrsku M. Horáčková z Přerova, ve IV. okrsku L. Chytilová z 
Přerova, v V. okrsku A. Kubíčková z Přerova a v VI. okrsku Z. Dvořáková 3 Přerova. 
Dozory ve všech okrscích (až na jeden, kde nebylo zavčas oznámeno datum), byly 
řádně provedeny. 
Zvláštní vystoupení žen o sletě. Ze dvou skladeb, které vítězně prošly soutěži ČOS, 
vybrána byla pro naší župu skladba s. Hany Burgerové — cvičení se švihadly a kuželi. 
K té skladbě přihlásila jednota Přerov 2 celky, Hranice — Drahotuše 2 a Lipník l celek. 
Každý celek má 32 cvičenek. Nácvik této skladby v Přerově 8. a 9. listopadu za vedení 
autorky s. H. Burgerové zúčastnilo se z naší župy 32 cvičenek. 
Sletová Štafeta byla prvním podnikem XI. všesokolského sletu. A jako všechny 
předchozí byla i tato štafeta očekávána s velkou radostí a nedočkavostí. Jelikož však 
celé župní předsednictvo bylo v té době v Praze na VIII. valném sjezdu, bylo vedení 
štafety předáno jeho zástupcům. Nutno podotknout, že celou organisaci připravovala 
společně obě náčelnictva a že tato společná práce se pak zračila v konečném výsledku. 
Bylo radostno vyslechnout v Praze chválu příslušných referentů dobré organisace obou 
štafet, probíhajících v naší župě. 
Ve štafetě č. 6 běželo: z II. okrsku 58 sester, 59 dorostenek, 12 žákyň, z III. okrsku 65 
sester, 75 dorostenek a 19 žákyň; a ve štafetě čís. 5 z I. okrsku 78 sester, 82 dorostenek 
a z V. okrsku 29 sester, 52 dorostenek, celkem 130 sester, 268 dorostenek a 31 žákyň. 
Dílčí štafety: Ve IV. okrsku běželo 42 sester, 48 dorostenek a v VI. okrsku běželo 40 
sester a 48 dorostenek. 
Přihlášky na slet. Náčelnictvo žen COS vyžádalo si přihlášky cvičících sester, 
dorostenek a žákyň, které se připravují na XI. všesokolský slet. Na tuto výzvu přihlásilo 
se pro cvičení prostná 1511 sester a na rej 1723 sester: z I. okrsku 633, z II. okrsku 219, 
z III. okrsku 220, z IV. okrsku 139, z V. okrsku 158 a z VI. okrsku 142. 
Dá se předpokládat, že toto číslo neodpovídá zcela skutečnosti a že se sníží, nebof každá 
ze sester náčelnic udala jistě největší počet zařazených. Stejně tak nebudou moci 
všechny sestry vyhovět přísným podmínkám, které jsou na každou jednotlivou cvičenku 
kladeny. Pravděpodobnější číslo ukáží nám první vylučovací závody (I. a II. oddílu), 
které jsou v naší župě stanoveny na první polovinu února. I mezi těmi 
nejsvědomitějšími bude ta neb ona cvičenka, které nebude štěstí přát, aby s ostatními 
mohla cvičit sletová prostná. Nebylo by však na místě, kdyby po tomto neúspěchu 
odešla z další sletové přípravy. Zařazení sletového reje, na jehož krásu si jistě každá z 
nás vzpomíná, umožní i těmto sestrám zacvičit si na XI. všesokolském slete. 
Dorostenky. 
Rok 1947 zastal vedoucí dorostenek v pilné přípravě svěřenek na župní slet dorostu a 
žactva v Lipníku. 
Pro společná prostná nacvičována »Rytmická prostná« s. B. Matějovcové na hudbu K. 
Matějovce. 
14. dubna proveden župní závod zdatnosti v konečné fázi. O podstatě a rozsahu tohoto 
nejcennějšího závodu bylo napsáno v prvém čísle »Sokolského hlasu*. 
II. stupeň závodu (17—I8 leté dorostenky) závodilo 5 dorostenek. Umístily se v župě: 1. 
Áža Jelínková, Přerov, 2. Libuše Pazderová, Přerov, 3. Věra Mokošínová, Přerov, 4. 
Jarmila Benešová Přerov a 5. Marie Švejdova, Přerov. 
V I. stupni závodu (16—171eté dorostenky) závodilo 52 dorostenek. Umístily se v 



župě: 1. Drah. Valčíková, Přerov, 2. Libuše Tínková, Hranice, 3. Věra Černá, Přerov, 4.  
Jarmila Černá, Přerov, 5. Vladimíra Patočková, Přerov, 6. Jarmila Křížanová, Hranice", 
7. Alena Kliková, Přerov, 8. Ljuba Sumová, Přerov, 9. Radmila Kročová, Přerov, 10. 
Marie Spáčilová, Dřevohostice, 11. Vlastimila Malá, Přerov, 12. Ludmila Krutilová, 
Dřevohostice, 13. Drah. Šocrová, Přerov, 14. Iva Malérová, Přerov, 15. Věra 
Opravilová, Přerov, 16. Dagmar Sigmundová, Přerov, 17. Jiřina Domanská, Přerov, 18. 
Radní. Pavelová, Přerov, 19. Soňa Maturová, Přerov, 20. Dagmar Gajdošková, Přerov, 
21. Milada Vrbová, Přerov, 22. Jarmila Prachařová, Přerov, 23. Milada Prachařová, 
Přerov, 24. Dagmar Jelínková, Přerov, 25. Olga Ciklová, Přerov, 26. Dagmar Pachlová, 
Přerov, 27. Věra Hájková, Přerov, 28. Milada Lupínková, Přerov, 29. Vlasta Bednářová, 
Přerov, 30. Emilie Vojtková, Přerov, 31. Marie Inderková, Přerov, 32. Jarmila Juklová, 
Přerov, 33. Dana Bartošová, Přerov, 34. Eva Pilcová, Přerov, 35. Jarmila Kolková, 
Přerov, 36. Dagmar Kokorová, Přerov, 37. B. Škobrtalová, Tovačov, 38. Nina 
Miillerová, Přerov, 39. Blanka Smejkalová, Přerov, 40. N. Milevská, Přerov, 41. J. 
Supova, Přerov, 42. A. Pospíšilová, Beňov, 43. L. Zónová, Tovačov, 44. Helena 
Talmayerová, Přerov, 45. A. Bizonova, Tovačov, 46. Fr. Zatloukalová, Tovačov, 47. M. 
Stužková, Přerov, 48. E. Řezáčova, Přerov, 49. H. Vysloužilová, Přerov, 50. A. 
Bajerová, Přerov, 51. E. Pardubová, Přerov, 52. V. Třetinová, Přerov. 
Prvých 16 dorostenek získává v konečném závodě v Praze nad 85% a tím kovový 
odznak zdatnosti, kromě tří dorostenek, které nevykonaly zkoušku z plavání. 
Ve II. stupni závodu zdatnosti získala nad 85°/o dor. Áža Jelínková z Přerova a tím 
odznak zdatnosti. Byla jako ví-tězkyně pozvána COS do stanového tábora na Sázavě. 
Za I. stupeň Drah. Valčíková z Přerova nebyla omylem pozvána do tábora. Místo ní 
pozvána byla dor. z Hranic, která do tábora nejela. 
26. 4. utvořena byla dorostová komise. Zvolena byla zástupkyně žup. vedoucí s. Jar. 
Mullerová z Hranic, a členky komise. Vedoucí I. okrsku s. Naděžda Blechová, jednota 
Přerov, II. okrsku s. Květa Pešlová, jednota Hranice, III. okrsku s. Blanka Němečková, 
jednota Velký Újezd, IV. okrsku s. Božena Slavíková, jednota Vlkoš, V. okrsku s. 
Miroslava Górlichová, jednota Tovačov a VI. okrsku s. Anna Bezděková, jednota 
Brodek. Přibrány sestry: Polda Široká, Přerov, Božena Saganová, Přerov, Zdena 
Kubíčková, Přerov. 
18. května provedena soutěž 151etých dorostenek ve dvou střediscích. L, IV., V., VI. 
okrsek v Přerově, II. a III. okrsek v Hranicích. Závodilo celkem 96 dorostenek z 12 
jednot. 
Jednota: Beňov 2 dor., Bochoř 6, Brodek 5, Drahotuše 5, Dřevohostice 6, Hranice 10, 
Chropyně 8, Oplocany 2, Podstat 3, Přerov 36, Tovačov 8 a Vel. Újezd 5. 
Umístily se: 1. Jarmila Míčková, Přerov, počet bodů 48.9, Setvínová, Hranice, 48.9, 
Blanka Zapletalová, Přerov, 48.9r 2. Hyžová, Hranice, 48.8, Svatava Kryštofská, 
Přerov, 48.8, Věra Navrátilová, Dřevohostice, 48.8, Nyčmanová, Hranice, 48.8, 3. 
Marie Šakalová, Dřevohostice, 48.7, Alena Hájková, Přerov, 48.7, Míla Hendrychová, 
Přerov, 48.7, Věra Kalivodová, Přerov, 48.7, Eva Vrbová, Přerov, 48,7 Helena 
Wainarová, Přerov, 48.7. Prvá tři místa získávají malý diplom. 
1. června proveden župní obecný závod vyššího oddílu v Přerově za účasti 11 
dorostenek ze dvou jednot, Dřevohostice a Přerova. Umístily se: 1. Ljuba Sumová, 
Přerov, 2. Drah. Valčíková, Přerov, 3. Raďm. Kročová, Přerov, 4. Naděžda Valčíková, 
Přerov, 5. Vlád. Patočková, Přerov, 6 Alena Kliková, Přerov, 7. Iva Maierová, Přerov, 
8. Marie Spáčilová, Dřevohostice, 9. Věra Hájková, Přerov, 10. Vlastimila Malá, 
Přerov, 11. Jarmila Krutilová, Dřevohostice. Nad 85°/o dosažených bodů získává velký 
diplom a velkou ratolest pouze prvá dorostenka, nad 75n/o získaly malý diplom a malou 
ratolest dorostenky v pořadí 2., 3. a 4. 



Župnímu sletu předcházely okrskové slety, na nichž dorostenky vykázaly velmi pěknou 
úroveň. 
Župní slet dorostu a žactva se konal 15. června v Lipníku. 
Dopoledních zkoušek se zúčastnilo 728 dorostenek, odpoledne v průvodě 679 
dorostenek, odpoledne společné vystoupení 728 dorostenek, na nářadí cvičilo 48 
dorostenek (6 okrskových družstev). 
Cvičily: I. okrsek — jednota Přerov, bradla po bok s pružným můstkem, II. okrsek — 
jednota Hranice, bradla po bok s pružným můstkem, III. okrsek — jednota Lipník, stůl 
na šíř s pružným můstkem, VI. okrsek — jednota Brodek, stůl n» šíř s pružným 
můstkem, IV. okrsek — jednota Chropyň, kůň na šíř s pružným můstkem, V. okrsek — 
jednota Tovačov, kůň na šíř s pružným můstkem. 
Nebylo zastoupeno na župním slete 8 jednot: Černotín, Dobrčice, Mankovice, Odry, 
Paršovice, Radslavice a Skalická, 
Cvičení dorostenek bylo dobré úrovně, společná i na ná-řpdí. Vytýkám, že z 
přihlášených 1100 dorostenek se dostavilo pouze 728 dorostenek. Proto pozor, sestry, 
na přesnější počet přihlášených dorostenek, nezvyšovat zbytečně! 
V červnu a červenci proveden závod zdatnosti mladších dorostenek v jednotách. Z 
přihlášených 323 dorostenek, jimž byly rozeslány úlohy, vrátilo tyto vypracované župě 
135 ze 7 jednot. 
Jsou to: Dluhonice 5 dorostenek, Henčlov 7, Jezernice 9, Kyselovice 6, Majetín 3, 
Rokytnice 10 a Přerov 95. 
Prvých 32 míst získaly dorostenky jednoty Přerov, z nichž 1. byla Alena Nenálová, 2. 
Taťana Kabuobcová, 3. Libuše Berečková a Jindra Sigmundová. Jako další umístila se 
dorostenka Eva Fůrstová z Rokytnice a na 41. místě dor. Marie Čecháková z Majetína. 
Tři dorostenky z prvých tří jednot v pořadí umístění budou odměněny župou pobytem v 
sokolském táboře. 
Župní pomahatelské školy v Přerově zúčastnilo se 27 dorostenek z těchto jednot: 
Dřevohostic l, Hranic l, Lazník 2, Lubodic l, Lipníka l, Loučky 2, Paršovic 2, Přerova 5, 
Radslavic l, Rokytnice 3, Říkovice l, Stříteže 2, Tovačova l, Troubek l, Velké l, 
Velkého Újezda l a Vlkoše l 
Všechny složily pomahatelskou zkoušku. 
V prázdninových osadách bylo umístěno celkem 116 dorostenek jednot Hranice, Přerov 
a Tovačov. 
Sokolské osady uzavíraly předsletovou činnost a župa vejde do odpovědné práce 
sletové. 
V srpnu svolává cvičitelský sbor COS první nácvik sletových prostných pro dorostenky 
do Vel. Opatovic. Školy se zúčastnily s. M. Görlichová a A. Kubíčková Nacvičena 
společná prostná »Bílé kroužky« autorkou s. B. Matějovcovou, pro zvláštní vystoupení 
dorostenek jRytmická prostná« autorka s. St. Levá), a druhé zvláštní vystoupení i 
Cvičební hodina na lavičkách* (autorka s. M. Potočková). 
Ihned po příjezdu svolány okrskové vedoucí a nacvičen úvod a 1. oddíl »Bílých 
kroužků. Okrsek IV. nebyl zastoupen. 
21. září svolána byla župa k nácviku. Probrán úvod a I. oddíl. Zastoupeny 42 jednoty za 
účasti 67 cvičenek. 
3. a 4. září konal se župní nácvik celé skladby »Bílé kroužky (autorka s. B. 
Matějovcová). Zastoupeno 48 jednot za účasti 80 cvičenek. 
Zřejmá snaha sester odnésti si z nácviku co nejvíce potěšila, přece jsem se nemohla 
zbýti myšlenky, co budou dělat jednoty, jejichž vedoucí dorostenek nemají zájem o 
nácvik společných prostných, tak skvěle vedený. Sestry, které jste se nezúčastnily, 
nezůstaly jste svým dorostenkám něco dlužný? 



29.  listopadu svolán župní valný sjezd vedoucích dorostenek. V sobotu 29. listopadu 
odpoledne byl opakovači nácvik společných: úvod, I. a II. oddíl. Sestrou M. Dostálovou 
nacvičena sletová píseň J. Secháka »Na Strahově. Sestra P. Široká  probrala přípravu 
pro  »Cvičební  hodinu na  lavič-%ách«. Zastoupeno 55 jednot 88 cvičenkami. 
30.  listopadu (v neděli) byly jednací části přítomny 54 sestry z 43 jednot; 4 jednoty 
omluveny. 
Podána zpráva z valného sjezdu župních vedoucích v Praze: sletový program a jeho 
příprava v župě. Určen nácvik zvláštních vystoupení dorostenek * Rytmická prostná«: 
jednoty Hranice jeden celek, 24 cvičenky, jednoty Lipník jeden celek, jednoty Přerov 
dva celky. Cvičební hodina na lavičkách určena pro župní slet, pro každý okrsek jeden 
celek po 32 cvičenkách na 4 lavičkách. 
Přehled sletových nácviků: Svolány l okrsková a 4 župní nácvičné, celkem se cvičilo 40 
hodin. 
Všech 4 nácvičných zúčastnilo se 21 jednot, 3 nácvičných 30 jednot. 2 2 jednoty, l 6 
jednot a vůbec se nezúčastnily 2 jednoty, Mankovice a Újezd. 
Sestry vedoucí dorostenek! Prostná dorostenek »Bílé kroužky jsou skladba krásná, 
všestranně vyhovující kypí-j mládí, ale kladou také požadavek při nácviku. Každá 
vedoucí si musí uvědomit velikou odpovědnost za nácvik s^ych svěřenek. Toť úkol nad 
jiné krásný, ale vyžaduje veliké lásky k našim dorostenkám, krajní obětavosti a silné 
vůle dokončiti úkol, který jsme dobrovolně přijaly. A dík? i vidíte modré moře 
dorostenek na strahovské pláni, i sáných a spoutaných v jediný rytmický pohyb, uvě-te 
si, že jste k tomu dílu přispěly svou prací! Také pochopíte, že zvláštních díků netřeba. 

Vaší práci, sestry, přeji mnoho zdaru. 
Zdar dorostenkám na XI. všesokolském sletě! 

 
Žákyně. 
Srovnáme-li statistické údaje o návštěvě cvičení za r. 1947 s rokem předchozím, 
zjistíme na první pohled, že rozdíl není veliký. Stav počtu zařazených v celé župě se 
pohybuje mezi 2200 až 2400 kromě prázdnin a prvních dvou měsíců (otop). 
Přírůstek zařazených činí jen 2,5 %. Čekaly jsme přece o něco více v sokolské čtyřletce. 
Počet cvičebních hodin stoupl o 400. Přičiňte se v každé jednotě a zkoušejte, »jak by 
vše jinak a lépe mohlo býti ! Cesty mohou býti rozličné, ale základní podmínka zůstává 
stále táž: dostatek dobrých vedoucích. V tom je tajemství úspěchu. Dobrá, laskavá 
vedoucí, která miluje své svěřenky, dobrá vychovatelka dovede jim vštípit sokolské 
ctnosti a získat je pro sokolství na celý život. A růst sokolských řad je zdravější, začínáli 
již od žactva. 
Župní žákyňskou komisi tvořily sestry: M. Sázavská, žup-ni vedoucí, její zástupkyně 
M. Plocková z Hranic, zároveň vedoucí ž. v II. okrsku, vedoucí I. okrsku J. Nováková z 
Přerova, III. okrsku A. Popova z Dol. Újezda, od září po odchodu ze župy vystřídána M. 
Rychnovskou z Lipníka, za IV. okrsek ved. J. Bubeníčkova, vystřídána s. Vymětalovou 
z Vlkoše, za V. okr. ved. E. Zdráhalová z Lobodic, za VI. okrsek J. Vavříčková z 
Kokor, za větší jednoty Št. Jestřábková z Přerova a Milada Kracíková z Tovačova. Sešly 
se ke 3 schůzím poradním a l nácvičné. Celý cvičitelský sbor pak k jarnímu a 
podzimnímu sjezdu. 
Jarní sjezd se konal za účasti 74 vedoucích ze 44 jednot. Praktická část byla věnována 
nácviku prostných na župní slet. Další řízení příprav župního sletu v Lipníku bylo svě-
řeno s. Plockové místo župní vedoucí, která pro úraz měla dovolenou do konce června. 
2upní slet v Lipníku 15. VI. obeslalo 13 jednot 152 žákyněmi I. stupně, které cvičily i-
Broučky« J. Berdychové, 41 jednot 600 žákyněmi II. a III. st, na prostná s. 
Sedlmajerové. Slet nám přinesl mnoho cenných poznatků, kam musíme upřít svou 



pozornost, abychom se vyvarovaly chyb a nepřipravily se o radost z dobré práce. 
V prvním prázdninovém týdnu pořádaly jsme první župní školu pro vedoucí žákyň v 
Tršicích za účasti 43 posluchaček (32 dor. + 11 žen) z 22 jednot. Školu vedla župní 
vedoucí žákyň za pomoci sester cvičitelského sboru přerovské jednoty. Ve škole 
přednášel župní zdravotník br. Ďr Lacina a župní vzdělavatel br. Netočný. Většina 
posluchaček se pilně podílí na vedení žákyň ve svých jednotách. 
O pobytu v přírodě bude pojednáno zvláště. 
Další část roku je již ve znamení příprav na všesokolský slet. Do sletové školy ČOS pro 
vystoupení žákyň byla vyslána v září do Prahy sestra Milada Kracíková z Tovačova. Po 
jejím návratu byl proveden nácvik první poloviny cvičení 111. stupně žákyň v župě a po 
okrscích a na podzimním valném sjezdu (16. a 17. listopadu) dokončen. V rokovací 
části prodebatovány všechny důležité složky sletové přípravy, zejména zdravotní a 
výchovné. Můžeme říci, že tak krásného cvičení jako je skladba s. Zd. Teplé pro III. 
stupeň, žákyně dosud neměly. A děti je také cvičí s chutí, protože odpovídá dětské 
povaze a při tom vždy sleduje určitou myšlenku. S hudebním doprovodem Sehákovým, 
vtipně řešeným a srozumitelným, tvoří dokonalý umělecký celek. Nácvik se řídí dle 
stanoveného rozvrhu. Doufáme, sestry vedoucí, že nás tentokrát nezklamete. Na slet se 
ze župy přihlásilo 570 žákyň. Uvidíme, zda je připravujete tak, aby mohly jet všechny. 
S přípravou těch, které pojedou na slet, nezapomínáme na ty mladší. Budou sice cvičit 
jen doma, ale budou to opět roztomilé »Hračky od s. Berdychové pro I. stupeň a Hry 
velkých celků od s. Vokáčové pro II. stupeň. Věnujte jim stejnou^péči, jako jejich 
starším družkám! Vím, že to nemáme letos lehké a že nám musí zbýt ještě čas na vlastní 
sletovou přípravu, chceme-li samy cvičit. Některá bude snad muset i to oželet, aby 
dobře a svědomitě připravila své žákyně a jim se obětovala. Bude jí to sloužit ke cti. — 
A nyní, sestry, do posledního kola s plným vědomím odpovědnosti s neumdlévající 
silou a chutí!                                                Zdar vám a zdar žákyňskému sletu! 
 
Hry. 
Naše činnost se v roce 1947 omezila na pořádání dvoudenního kursu her, na župní 
vylučovací závod v odbíjené žen a na krajový vylučovací závod v odbíjené žen. 
Dvoudenní kurs her byl pořádán koncem dubna v přerovské sokolovně za vedení sestry 
Macalíkové. Zúčastnilo se ho asi 60 sester ze všech jednot župy. První den byly na 
pořadu drobné a závodivé hry pro žactvo a dorost. Druhý den byly míčové hry 
(košíková, odbíjená). 
Župní vylučovací závod v odbíjené žen byl pořádán dne 31. května také v přerovské 
sokolovně. Zvítězil Sokol Přerov. 
Taktéž krajový vylučovací závod v odbíjené žen se konal 29. června v přerovské 
sokolovně. V tomto závodě zvítězil Sokol Kroměříž, který se také zúčastnil závodu o 
prvenství ČOS. 
Soutěží v odbíjené, házené a tennisu 6. a 7. září v Nymburce byl zakončen závod žen o 
prvenství ČOS ve hrách v roce 1947. Při závěrečném proslovu řekla sestra Marie 
Provazníková, že závody ve hrách jsou jen zlomkem naší sokolské tělesné výchovy, 
která i zde směřuje k jedinému cíli, k výchově zdravého, po všech stránkách silného 
československého národa.                                                                     Blanka, Jínková. 
 
Prostý tělocvik. 
Podávám zprávu vedoucí lehké atletiky a zjistila jsem, že ve všech jednotách je málo 
zájmu o lehkou atletiku. Nejsou ve většině jednot zvoleny vedoucí lehké atletiky. V 
okrsku jsou, ale jejich činnost je velmi slabá a v některých případech žádná. Málo se 
dbá i na úpravu a vybavení letního cvičiště. Vzorně upravené letní cvičiště vůbec v župě 



nemáme, prostředně upravených letních cvičišť má 21 jednot a zanedbaných letních 
cvičišť má také asi 21 jednot. Třetina jednot nemá letního cvičiště. Dne 25. května se 
konalo 1. výcvikové středisko lehké atletiky v Přerově. Očast byla velmi dobrá a sestry i 
dorostenky tenkráte projevily opravdový zájem o lehkou atletiku. Výcviku se zúčastnilo 
17 dorostenek a 14 žen. Zkoušky zdatnosti měly býti provedeny do konce května, ale 
mnoho jednot zkoušky neprovedlo nebo výsledky poslaly pozdě. 
Je třeba, abychom se lehké atletice více věnovaly a to hlavně u dorostenek a mladších 
sester. Lehká atletika, prováděna v Sokole, nemá za úkol vychovávat jednotlivce jen v 
určité disciplině, nýbrž vychovávati kolektiv a tím, že je zařazena do všech obecných 
závodů, je jí přikládán stejný význam jako závodu nářaďovému. Všude tam, kde máte 
letní cvičiště, zaveďte si v letních měsících pravidelné cvičební hodiny v družstvech, 
rozdělených podle lehkoatletických zkoušek zdatnosti! Tím seznámíme sestry a 
dorostenky se základními znalostmi v různých disciplinách, a příprava závodu, hlavně 
nižšího stupně, nedá vám pak tolik práce. 
                                                                                                  Růžena Pešlová, vedoucí. 
 
Plavectví, 
K vlastní zprávě o činnosti za rok 1947, která bude kratičká, chtěla bych předeslati 
několik slov úvahy pro léta příští a zvláště rok sletový, poněvadž se nebudeme moci v 
pořadí postaviti po bok mužům, alespoň o slete. Kde hledali příčiny: 
1.  Nedostatek organisátorek. 
Naše župa má jediný plavecký oddíl jednoty Přerov. Závodnice, které tu jsou, jsou 
pouze průměrem v měřítku celostátních výkonů. Tyto nedostatky vyplývají z nedostatku 
funkcionářek a speciálních cvičitelek. 
2.  Nedostatek zájmu. 
Není-li zájem o závodní plavání v jednotách, kde je daleko k řece nebo rybníku, není 
divu, ale je. politováníhodné, když jednoty, v jejichž místech je to možné, nejeví 
žádného zájmu (Velký Újezd, Tučín, Tršice, Lipník, Hranice a všechny další jednoty 
ležící při řece Moravě či Bečvě). 
Jaký má dnes význam plavání v sokolské tělovýchově, všechny víme, a je proto nutné, 
aby každá cvičitelka a pomahatelka uměla nejen plavat, nýbrž i svým svěřenkám, od 
žaček až po ženy, mohla ukázati, jak se závodně plave, a proč ten který pohyb se dělá. 
Náprava v rámci župy jest možná a to tak, že s pomocí cvičitelek plaveckého oddílu 
Sokola Přerov bude uspořádán ve vhodném letním termínu 2—3 denní kurs na městské 
plovárně, v němž by po stránce teoretické a praktické byly sestry školeny a po 
absolvování tohoto kursu zkoušeny. Pak bjr se nemohlo státi, že k pomahatelským nebo 
cvičitelským zkouškám dostavily se sestry, které neumí vůbec plovati a je jich značné 
procento. Zájem musí však sestry projeviti samy. Dohnat závodnice Československého 
amatérského plaveckého svazu není při dobré vůli a houževnatosti těžké, jelikož naše 
čsl. plavectví proti evropskému měřítku je slabé. 
Zde má Sokol velké možnosti. Počet materiálu v jednotách, množství cvičitelek, u nichž 
jest nutno prohloubiti znalost plavání, a záleží jen na tom, aby se využila řádně 
příležitost. Pak musí býti v ženském plavání první. Jest to ovšem program na 4 léta, 
jedno období dorostenek. 
Nechci, aby snad sestry hleděly na tuto úvahu jako propagaci závodního plování. Dobrá 
cvičenka na nářadí zařaďuje se automaticky mezi závodnice. Bude-li v jednotlivých 
jednotách dobrá závodnice, bude chtít také se změřit s jinými a tím se též automaticky 
závodnicí stane. Zde jde jen o to, zda plavectví najde v Sokole tak příznivou půdu jako 
lehká atletika. Tu by byla práce lehčí a vděčnější. 
 



K činnosti samé. 
Plavecký oddíl Sokola v Přerově poí la! a obeslal ženami a dorostenkami 12 závodů. Z 
toho byly obeslány mistrovství republiky dorostenek v Trenčíně a žen v Praze, závody 
žen ČOS v Brně a ženské závody ČOS v Opavě. 
Nejcennější v těchto závodech je výkon závodnice Libigerové v disciplině na 200 m 
prsa, docílený v mistrovství ČSR v Praze 3. srpna časem 3:19,3. Další nejúspěšnější zá-
vodnicí je s. Z. Bartošková. 
Dále uspořádal oddíl 2 přednášky spolu s praktickými ukázkami pro pomahatelskou 
školu žen župy, v Tršicích předvedl praktický výcvik elementárního plování žaček. 
V měsíci říjnu a listopadu uspořádal kursy pro elementární a všestranné plování v 
zimních lázních Dr Černého. Zúčastnilo se 48 žaček s dobrými výsledky. 
Po stránce zdravotní byly všechny sestry prohlédnuty -ve zdejší okresní nemocnici. Jest 
třeba provésti prohlídku i nyní po sezóně, jelikož je nutno podati poznatky vedoucí pla-
vání ve vodní komisi žen ČOS sestře Holešovské. 
Kursy cvičitelek plavání ČOS ani CAPS obeslány nebyly. Přála bych si, aby příštího 
roku mohla vedoucí plavání mluviti nejen o jednotě přerovské, nýbrž též o jiných jedno-
tách, a tak nejen zpestřiti svou zprávu, ale zaznamenati, že jsme se zase dostaly kupředu 
a výše. 
Zkoušky zdatností. 
Přes to, že zkoušky zdatnosti nejsou v ženských složkách novinkou, a provádějí se již 
delší dobu, je ještě stále dosti sester náčelnic, které nedovedou tyio řádně ocenit a vůbec 
je neprovádějí, nebo je provádějí a nepodají nám zprávu. 
Zkoušky zdatnosti konaly se v uplynulém roce dvakrát: v květnu (lehká atletika) a v září 
(část nářaďová). 
Výsledky lehkoatletických zkoušek zdatnosti: 
                                   Jednot           Celk. cvič.         I.         II.       III.    IV.      V. 
Dorostenky                   25                  388                95       211       79       3 
Zeny                               25                  350              106       150       90       4 
36 jednot zkoušky nekonalo a to hlavně proto, že nemají pro lehkou atletiku potřebné 
cvičiště. 
Nářaďová část: 
                               Jednot           Celk. cvič.         I.         II.       III.    IV.      V. 
      Žákyně   36  960       98        530     339      --          -- 
      Dorostenky  36                    949          213         397     274      65         -- 
     Ženy  36                   1036         257         340      361     82         -- 
Zkoušky zdatnosti konalo 22 jednot. 
 
Bylo by třeba, aby sestry náčelnice v tomto směru chápaly lépe svou povinnost a 
zkoušky zdatnosti v jednotách řádně prováděly. Tam, kde pro nedostatek nářadí 
nemohou býti provedeny, prosím, abyste nám to alespoň včas oznámily, abychom 
zbytečným urgováním výsledků neztrácely čas, kterého máme stále tak málo. Marie 
Dvořáková, referentka. 
 
Naše čtyřletka. 
Náčelnictvo žen ČOS ve snaze zaměřit naši práci přesně k určitým cílům vypracovalo 
čtyřletý plán, který má nám býti vodítkem pro tuto práci. 
Jedním z předních úkolů je získati mládež, žactvo, dorost a současně členstvo. Dalším a 
ještě důležitějším úkolem je takto získanou mládež udržet a pokud možno v 
neztenčeném množství převést do dalších složek. 
Získávání členstva není prozatím věcí nesnadnou, neboť XI. všesokolský slet naplnil 



naše tělocvičny až do posledního místa. 
Pohyb zařazených v ženských složkách za poslední 3 léta ukazuje tato čísla: 
Ženy : 
             Počet             Průměr           Největší nav. Nejmenší 
        zapsaných zařazených            v měsíci nav. v měs. 
Rok 1945 3272                 783,1          VII.  943 XII.    465 
Rok 1946 3663                 768,7             V. 1040 VII.    349 
Rok 1947 —                     —           IX. 1638 VIII.    530 
 
Dorostenky 
  Počet  Průměr Největší nav.  Nejmenší 
  zapsaných zařazených v měsíci              nav. v měs. 
Rok 1945       —     798,7    X.    967               VIII.   625 
Rok 1946       —     903,8    III. 1222                 VII.  423 
Rok 1947       —              1100,5     IX. 1378                VIII.  565 
 
Žákyní     
              Počet             Průměr    Největší nav       Nejmenší 
             zapsaných zařazených        v měsíci             nav. v měs. 
Rok 1945    —                1796,4         X. 2266              VIII. 1233 
Rok 1946     —                 1865,0         IV. 2442               VII.    559 
Rok 1947     —                   1903,2         IV. 2439               VIII.   652 
 
 
Je tedy zřejmé, že úkolům, určeným ftytletkou, bylo nejlépe vyhověno u sester, částečně 
pak u dorostenek. Nejmenší procento zvýšení nastalo n žákyň, k nimž po XI. 
všesokolském sletě musíme obrátit zvýšenou pozornost, aby i zde nastalo zlepšení. 
Uvažme, že nejlepší naši pracovníci vyrůstali nám hlavně z těch cvičenců a cvičenek, 
kteří procházeli tělocvičnou již od žactva. Na základě těchto poznatků, jakož i ve snaze 
zajistit Sokolstvu další dorost a členstvo, musíme se všemožně snažit, aby počet žactva 
co nejvíce vzrostl. 
                                                                                        Marie - Pelclová. zpravodajka. 
 
Samospráva dorostenek. 
Na podzimním sjezdu župních vedoucích samospráv v Praze jsme se znovu přesvědčily, 
jak veliká důležitost se přisuzuje samosprávám dorostu. Je to zase další významný úsek 
sokolské činnosti, na kterém se v poměrně krátké době vykonal veliký kus práce v 
kulturním vedení dorostu. Rozhodně však nesmí být samospráva považována jen za 
»pracovní čelm, ale musí se jí dostat vyššího ideového zaměření. Z posledních záznamů 
vidíme, že počet samospráv utěšeně vzrůstá. V naší župě máme samosprávy ve 22 
jednotách, i nichž některé si vedou velmi čile na poli kulturním i národohospodářském. 
Scházejí se v různých zájmových kroužcích, účinkují, ba i samy pořádají oslavy 
národních svátků, hrají divadla loutková i maňásková, pořádají různé besídky s 
programem kulturním a zábavním 
V mnoha jednotách mají samosprávy na starosti pravidelný úklid sokolovny, úpravu 
parku, návsi, stadionu, letního cvičiště nebo okolí sokoloven, zřizování a udržování 
kluziště. Sokolská mládež zapojila se do práce při národních směnách ve žňových 
brigádách, jinde zase při stavbě nebo úpravě sokolovny, ve stravovací sletové akci a 
pod. 



Samosprávy se zřejmě činily. Přáli bychom si jen, aby to nebylo vždy jen několik 
obětavých jednotlivců, ale aby všichni přiložili ruku k dílu. Víme dobře, že každá nová 
věc naráží na nezájem a nechuť obětovat volný čas a práci, ale při dobré vůli a 
trpělivosti lze i tyto překážky překonati. 
Samospráva může býti přímo neocenitelným prostředkem výchovným všude tam, kde 
se najdou dobří vedoucí, kteří rozvahou, klidem a vlastní kázní dovedou si získat přízeň 
a přátelství sokolské mládeže. Pokuste se proto znovu tam, kde samospráva zavedena 
dosud není, splnit naléhavý požadavek ČOS a pustle se do práce, která vám přinese ne-
popsatelné uspokojení! K tomu vám přeji plný úspěch a zdar. 
                                                                                              R. Sumová, župní vedoucí. 
 
Výcvikové středisko v Přerově. 
Výcvikové středisko celého kraje vedla v Přerově sestra Vlasta Součková, cvičitelka 
COS. Do střediska scházely se vždy jednou za 14 dnů nejlepší cvičenky IV. stupně, z 
nich pak výběrem mělo býti sestaveno družstvo ČOS. 
Na závody žen pro sestavení družstva k zájezdům do ciziny dne 16. února v Praze 
pozvána byla sestra Jarmila Kopečná a umístila se na 21. místě počtem bodů 32.5, t. j  
65 %. Závodilo se v cirku na Letné. Byl to první závod žen vyššího stupně po válce. Na 
pořadí byly: povinná sestava kuželů, povinná sestava růzností, volná sestava na kladině 
a volná sestava na bradlech o nestejné výši žerdi. 
Byl to velmi krásný závod, ve kterém sestry chtěly dokázal  nejlepší zdatnost.  Ke 
cvičení nastoupila dvě  12členná družstva. Napřed zacvičily sestry kužele, na jevišti a 
pak postoupily do arény ke cvičení na kladině a na bradlech, nec pak zase se všechny 
vrátily na jeviště a zacvičily různosti. Po velmi pěkném výsledku nastoupila s. Jarmila 
Kopečná  ke cvičení na bradlech. Po zdařilém však náskoku spadla a dostala nulu,  
takže v celkovém výsledku zůstala na 21   místě. Přesto však byla zařazena do  družstva, 
bylo v měsíci dubnu na zájezdu ve Švédsku a Dánsku a o měsíc později ještě jednou na 
zájezdu ve Švédsku. 
První vylučovací závod pro olympijské hry byl 4. a 5. října v Praze. Pozvány byly sestry 
Jarmila Kopečná a Boža Saganová. S. Kopečná byla pro zranění omluvena, s. Saganová 
Boža závod provedla, nemohla však pro nemoc dostatečně cvičit, takže skončila na 30.  
místě a do olympijské 'přípravy již zařazena nebyla. Tento závod se konal 2 dny, 
V sobotu odpoledne a v neděli dopoledne. 
Sestra Kopečná přesídlila  do Prahy, takže jsme ztratily nejzdatnější cvičenku. 
  Ve sletovém roce budou také závody V.  stupně.  Sestry, které ve zkouškách zdatnosti 
dosáhly ve IV.  stupni  (80% bodů ), které jsou zařazeny do výcviku vyššího stupně a 
měly by se zůčastniti  závodu.   Postupný  nácvik  vychází  ve  Cvičitelce. 
                                                   Nazdar!                                              Polda Široká. 
I. okrsek. 
Na ustavující schůzi, konané dne 22. března 1947, byly zvoleny tyto činovnice: sestra 
Jul. Nováková místonáčelnicí, s. Naďa Slechová vedoucí dorostenek, s. Jul. Nováková, 
vedoucí žaček a s. M. Maturová, zapisovatelkou. 
Do dnešního dne byly konány 4 schůze a 6 nácvičných pro každou jednotlivou složku 
(ženy, dorostenky a žačky). 
Cvičilo se ve všech jednotách, kromě Raaslavic, která začala se cvičením teprve v září. 
Od října přibyla k I. okrsku nově ustavená jednota Pavlovice, zatím jako pobočka 
jednoty Přerov. 
Dozory byly vykonány ve všech jednotách. 
Na okrskovém slete 25. května 1947 cvičilo v Dluhonicích 189 žákyň, 220 dorostenek a 
268 žen. 



Na župním slete dorostu a žactva v Lipníku dne 15. června 1947 cvičilo 126 žákyň a 
178 dorostenek. 
Župní pomahatelskou a cviěitelskou školu obeslaly 3 jednoty. Účastnice absolvovaly je 
s úspěchem. 
Nácvičné sletových prostných vedené s. Matějovcovou z Prahy zúčastnily se všechny 
jednoty kromě Újezdce a Pavlovic. 
Celková činnost v jednotách byla uspokojivá a možno pozorovati její zvýšení, což je 
dobrým znamením pro kvapem se blížíc! sletový rok. Jest si přáti a naší snahou také 
bude, aby pro zdar XI. sletu vypětí v jednotách bylo co největší.  
                                 Nazdar!                                            Marie Horáčková, náčelnice. 
 
II. okrsek. 
měl do září 1947 13 jednot. V září byla ustavena jednota Jindřichov, takže má nyní 14 
jednot a l pobočku, Opatovice. 
Nejvíce bylo zařazeno žen v měsíci říjnu (308), dorostenek v květnu (290) a žaček také 
v květnu (435). 
V lednu necvičily jednoty: Černotín, Střítež a Slavíc, v únoru Střítež pro nedostatek 
otopu. 
Nácvičné žen byly 4 pro vystoupení okrsku a 3 na XI. slet, dorostenek 5 na župní slet a 
3 na XI. slet, žačky l, ukázka cvičební hodiny a her pro I,, II. a III. stupeň. 
Schůzí okrsku bylo 5. Dozor v Černotíně, Skaličce, Odrách a Podstatě pro dorostenky a 
ženy, ve Velké, Skaličce a Spálově pro žačky. 
Podniky jednot v II. okrsku: 6 jednot pořádalo tělocvičnou akademii. Okrskové 
pozdravné štafety jednotě Hranice zúčastnilo se 33 žen, 57 dorostenek a 45 žaček u 
příležitosti výročí jejího 601etého trvání. 
Závodu 15Ietých dorostenek zúčastnily se dorostenky z jednot Hranice, Drahotuše a 
Potštát. 
Jednoty si navzájem vypomáhaly při veřejných cvičeních, pořádaných v II. okrsku. 
Některé jednoty se zúčastnily veřejných cvičení v jiném okrsku a župě. Na veřejném 
cvičení v Soběchlebích zastoupeny byly jednoty Hranice, Drahotuše a Slavie, na 
veřejném cvičení v Loučce jednoty Slavíc a Milenov; v cizích župách: ve Vítkově 
jednoty Spálov a Odry, v Suchdole: Slavíc, na Starém Jičíně: Mankovice. Veřejného 
cvičení se zájezdem II. okrsku, konaného v Odrách, zúčastnilo se 61 žen, 46 dorostenek 
a 41 žaček. Okrskového cvičení v Mankovicích 46 žen, 45 dorostenek a 47 žaěek. 
Župního sletu dorostu a žactva v Lipníku n. B. zúčastnilo se 15 žen, 63 dorostenek a 67 
žaček. Na branném srazu členstva a dorostu II. okrsku bylo přítomno 85 žen a 91 
dorostenek. Byla probrána pořadová a v 10 hod. byl odchod všech přítomných a 
hranického žactva do vojenské akademie, kde byl položen základní kámen k památníku 
padlých, umučených a popravených důstoiníků vojenské akademie. Odpoledne se 
hranická jednota zúčastnila oslav, pořádaných v rámci ČOL. Přítomno bylo 30 žen, 32 
dorostenek a 25 žaček, kde také 8 žen a 8 dorostenek cvičilo. 
Štafety COS, která probíhala naším okrskem, zúčastnilo se 58 žen, 59 dorostenek a 12 
žaček. 
Všechny jednoty byly přítomny oslavám 28. října vlastním nebo veřejným. 
Pochodová cvičení podnikly jednoty: Hranice, Odry, Spálov a Slavíc, celodenní zájezd 
iednota Mankovice do Lázní TepMc n. B. a na hrad Starý Jičín. Prázdninová osada a tá-
boření dorostenek jednoty Hranice byly v Ištvánové na Slovensku, kde se vystřídalo 60 
žaček a 28 dorostenek. 
                                                                                        Müllerová Jarmila, náčelnice. 
 



III. okrsek. 
Leden: Necvičily 2 jednoty pro nedostatek topiva. Cvičících zařazeno: 158 žen, 178 
dorostenek a 399 žákyň. Dorostenecká samospráva byla v jedné jednotě a pořádala dvě 
schůzky za účasti 21 dorostenek. Povinná vycházka byla v jedné jednotě. Zúčastnily se 
jí 2 dorostenky a 8 žákyň. Vycházka pro ženy byla rovněž v jedné jednotě za účasti 17 
sester. Pochodové cvičení uspořádaly 3 jednoty za účasti 26 žen a 11 dorostenek. Výlet 
půldenní v jedné jednotě za účasti 18 dorostenek. 
Únor: Necvičilo se v jedné jednotě pro nedostatek topiva. Celkově zařazeno cvičících: 
182 žen, 205 dorostenek a 455 žákyň. Dorosteneckou samosprávu měly již 2 jednoty, 
pořádaly 4 schůzky za účasti 26 dorostenek. Vycházky: 2 jednoty — 2 vycházky žactva 
— zúčastnilo se 33 žákyň, l vycházka dorostu. Zúčastnilo se 17 dorostenek. 
Březen: Cvičilo se ve všech 13 jednotách. Zařazeno 256 cvičících žen, 269 dorostenek 
a 575 žaček. Počet vzrůstal. Dorostenecká samospráva měla 4 schůzky za účasti 64 
dorostenek, zájmové kroužky 3, schůzek 5, účast 37. Uspořádány dva podniky za účasti 
36 dorostenek. Oslavy T. G. M. Samospráva žactva: uspořádala l podnik, účast 3 
žákyně. Vycházka v l jednotě za účasti 14 dorostenek. Pochodové cvičení v l jednotě, 
účast: 38 členů a 100 žactva. Besídka dorostenek, účast 9, žactva 22. 
Duben. Zařazeno 213 žen, 249 dorostenek a 541 žákyň Dorostenecká samospráva 
konala 2 schůzky, účast 32 dorostenek. Pracovní kroužek v l jednotě: 4 schůzky, účast 
42. Veřejné podniky konány 3; účast 29 dorostenek. Povinné vycházky: ve 2 jednotách 
24 dorostenek a v l jednotě 12 žaček. Jiné vycházky: l sestra, dorostenek 8, žaček 16. 
Pochodové cvičení v l jednotě; účast 15 dorostenek. 
Květen: Zařazeno 221 zen, 262 dorostenek a 557 žákyň. Dorostenecká samospráva 
konala 14 schůzek; účast 163 dorostenek. Zájmové kroužky ve 2 jednotách, schůzky 2; 
zařazeno 26 dorostenek. Podniky konány ve 2 jednotách; účast 37. Byl}' to oslavy 
narozenin p. presidenta Dr. Beneše. Povinné vycházky v l jednotě; 16 dorostenek a 33 
žaček. Pochodové cvičení rovněž v l jednotě; 20 dorostenek a 3 žačky. Výlet pořádán v 
l jednotě; 3 sestry a 3 dorostenky. 
Červen: V župních závodech závodily 2 jednoty, celkem 9 sester. Získáno 1. místo. 
Okrskové cvičení v Oseku: 157 žen, 160 dorostenek, 284 žákyň. Župní slet v Lipníku. 
Okrskový výlet v Loučce: 116 žen, 95 dorostenek, 139 žákyň. Cvičitelské sbory — 2 
jednoty; zařazeno 10 členek. Zařazeno celkem 215 žen, 245 dorostenek a 518 žaček. 
Dorostenecká samospráva 5 schůzek; účast 45. Zájmové kroužky 5 schůzek; účast 51. 
Vycházka l jednota; 6 členek a 11 dorostenek. Výlet l jednota; 8 sester. Herní činnost: l 
jednota 2 hodiny; 4 členi a 16 dorostenek (odbíjená). Tělocvičnou besídku pořádala 
jednota Veselíčko; účast 21 dorostenek. 
Červenec: Cvičení v 7 jednotách. Zařazeno 129 sester, 140 dorostenek a 153 žaček, l 
jednota cvičitelský sbor; účast 7 sester. Dorostenecká samospráva — l zájmový kroužek 
— 3 schůzky — 30 dorostenek. Herní činnost jednota Týn 7 hodin, 6 žen a 13 
dorostenek (odbíjená). Na veřejném cvičení v Prosenicích cvičilo 5 jednot, 58 žen, 59 
dorostenek, 60 žákyň, na Veselíčku 6 jednot, 107 žen, 109 dorostenek, 160 žákyň, v 
Lazníkách 13 jednot, 63 žen, 68 dorostenek, 110 žákyň, v Daskabátě 2 jednoty, 52 žen, 
50 dorostenek, 39 žákyň. 
 Srpen: Cvičily v 10 jednotách ženy, v 9 jednotách dorostenky a žactvo. Účast 137 žen, 
150 dorostenek a 205 žákyň. Dorostenecká samospráva konala 6 schůzek, účast 50, 
Pracovní kroužek l, účast 14. Na veřejném cvičení v Soběchlebích cvičilo 108 žen, 143 
dorostenek a 102 žačky a ve Velkém Újezdě 60 žen, 57 dorostenek a 71 žaček. 
Září. Bylo zařazeno 246 žen. 273 dorostenek a 473 žaček. Dorostenecká schůzka v l 
jednotě, 8 dorostenek. Vycházky 2, zúčastnilo se 22 žaček. Nácvik sletových prostných 
dorostenek a žen (dva,krát) 



Říjen.. Zařazeno 240 žen, 288 dorostenek a 479 žákyň. Cvičitelský sbor dorostenek v l 
jednotě; 8 dorostenek a 8 sester. Dorostenecká samospráva konala 5 schůdek za účasti 
63 dorostenek. Pracovní schůzka l, účast 0. Škola s. Matě-jovcové (dorostenky 
všechny); ženy z Dolního Újezda scházely. 
Listopad: Nácvičná dorostenek a žen za účasti všech jednot. Přítomen byl rovněž župní 
dozor. 
 
IV. okrsek. 
Bylo zařazeno: 142 sester, 141 dorostenek a 252 žákyň. 
V lednu a v únoru se v mnohých jednotách pro nedostatek topiva necvičilo. 
V březnu zahájily jednoty znovu svou činnost a v dubnu se již plně pokračovalo v 
nácviku prostných. 
Náš okrsek zúčastnil se župního sletu v Lipníku dorostem i žactvem. 
V měsíci srpnu necvičily 4 jednoty, 5 jednot cvičilo i o prázdninách. Župního závodu 
151etých dorostenek zúčastnily se 2 jednoty v počtu 14 dorostenek (Bochoř a 
Chropyně). Veřejné cvičení pořádaly 2 jednoty, Horní Moštěnice. 18 kde cvičilo 65 
sester, 53 dorostenek a 64 žákyň, a Chropyně, ' kde cvičilo 64 sester, 123 dorostenek a 
60 žákyň. 
V červnu pořádal IV. okrsek povinný sraz a zájezd na kolech na Ráztoku, kterého se 
zúčastnilo 30 sester a dorostenek. 
V srpnu měl IV. okrsek společný tábor v Zubří pod Radhoštěm, kterého se zúčastnilo 
15 žákyň a 5 vedoucích. Mimo to zúčastnil se náš okrsek i veřejného cvičení v 
Žalkovicích (župa Hanácká), kde cvičilo 10 žákyň, 16 žen a 10 dorostenek z Vlkoše, 
Říkovic a Chropyně. 
26. října probíhala naším okrskem dílčí štafeta rozestavného běhu, ve které běželo 48 
dorostenek a 42 sester. 
                                                                                          Chmelová Helena, náčelnice. 
V.  okrsek. 
Letos začalo cvičení ve všech jednotách kromě jednoty Tovačov až v březnu pro 
naprostý nedostatek otopu. Po započetí cvičení se ihned všude pilně nacvičovala 
společná prost-ná, žákyně a dorostenky pro župní slet, sestry pro veřejná cvičení. 
Celkem byly v okrsku 3 nácvičné pro každou složku a  secvičná, rovněž pro všechny. 
18.   května  závod  dorostenek   151etých  obeslala  jednota Tovačov. 
1. června zúčastnily se závodu žen nižšího oddílu 3 sestry z jednoty Tovačov. 8. června 
okrskové cvičení v Oplocanech. Na okrskovém cvičení cvičilo 30 žákyň cvičení 
nejmenších »Broučků«, 150 žákyň prostná s. Sedlmajerové, 112 dorostenek prostná s. 
Matějovcové a 136 sester společná cvičení. V průvodě 180 žákyň, 105 dorostenek a 144 
sester. 
15. června župní slet dorostu a žactva v Lipníku n. B. Účast z okrsku: 116 žákyň, 112 
dorostenek a 8 sester. Všechny žákyně i dorostenky cvičily a byly zařazeny v průvodě. 
29. června veřejné cvičení jednoty Ivan za účasti všech jednot V. okrsku. Cvičení 
nejmenších »Broučků« cvičilo 30 žákyň společná prostná 60 žákyň, prostná 66 
dorostenek a 88 sester. V průvodě zařazeno 90 žákyň, 60 dorostenek a 8(1 sester, 
1. VI. pořádala veřejné cvičení jednota Věrovany společně s jednotou Dub: 53 žákyň, 
21 dorostenek a 16 žen. 
20. června veřejné cvičení jednota Tovačov: 45-žen, 26 dorostenek a 71 žákyň. 
5. července veřejné cvičení současně v jednotě Troubky a Dub. Troubky: 48 žen, 28 
dorostenek a 82 žákyň. Dub n. M.: 24 žen, 18 dorostenek a 61 žákyň. 
20.   července veřejné  cvičení poslední jednoty Lobodice. Cvičilo 8 žen, 12 dorostenek 
a 30 žákyň. 



O prázdninách některé jednoty necvičily, ale od září začalo opět pravidelné cvičení ve 
všech jednotách u všech složek. V měsíci říjnu bylo v okrsku celkem zařazeno 182 žen, 
150 dorostenek a 282 žákyň. U všech složek se pilně nacvičovala sletová prostná. 
31. srpna nácvičná pro ženy a dorostenky. Zastoupeny všechny jednoty. 
21.   září nácvičná pro ženy, zastoupeny všechny jednoty. 
3—5. října nácvik sletových prostných v župě. Při nácviku prostných dorostenek nebyla 
zastoupena Ivan. Nácviku prostných žen zúčastnily se všechny jednoty. 
5. listopadu nácvičná vedoucích žákyň. Nepřítomna jednota Ivan. 
9. listopadu nácvičná pro ženy. Zastoupeny všechny jednoty kromě Lobodic, které se 
však omluvily. Nácvičnou pro vedoucí dorostenek obeslala pouze jednota Troubky. 
Rozestavného štafetového běhu dne 26. října se zúčastnily jednoty: Troubky 10 žen, 15 
dorostenek, Lobodice l žena, 3 dorostenky, Tovačov 8 žen, 16 dorostenek, Dub 4 ženy, 
4 dorostenky, Věrovany 4 ženv. 8 dorostenek, Ivan 2 ženy, 6 dorostenek, celkem 29 
žen, 52 dorostenek. 
28. října pořádala jednota Troubky tělocvičnou akademii. Jednota Věrovany a Lobodice 
nevykazovaly dosud ani l pochodové cvičení a vycházku. Troubky vykonaly po l 
pochodovém cvičení všech složek; Oplocany 2 pochodová cvičení dorostu a žactva. 
Dub 2 pochodová cvičení žactva a dorostu. Ivan l vycházka žactva. Tovačov l vycházka 
žákyň, 2 pochodové cvičení, l vycházka dorostenek, l pochodová cvičení žen. 
Ve všech jednotách se pilně nacvičovala sletová prostná. 
                                                                                           Görlichová K., náčelnice. 
VI.  okrsek. 
19.  května svolána schůze, na které byly zastoupeny jednoty Kokory, Majetín a 
Nelešovice. 
20.  května nácvičná žen v Kokorách za účasti všech jednot 
8. června okrskové veřejné cvičení v Nelešovicích. Cvičilo 65 žen, 82 dorostenek a 94 
žaček. 
27. srpna nacvičná úvodu ženských prostných v Kokorách za účasti všech jednot kromě 
Suchonic a Tršic, které se omluvily. Celkem cvičilo 22 žen. 
3. září náčvičné l odd. prostných žen v Kckorách se zúčastnilo celkem 12 žen z jednot: 
Brodek, Kokory, Majetín, Nelešovice a Rokytnice. Jednoty Luková, Suchomice a Tršice 
nebyly zastoupeny. 
4.—5. října se všechny jednoty kromě Suchomic zúčastnily náčvičné sletových 
prostných pro ženy v Přerově za řízení autorky s. Matějovcové. 
26. října Dílčí štafeta za účasti 40 žen. 
9. listopadu nacvičná žen za přítomnosti sestry Zdeny Dvořákové ze župního 
náčelnictva. Všechny jednoty byly zastoupeny.              Marie Pavlíková,    náčelnice. 
Předsletový rok je za námi. Snad ani si neuvědomujeme, jak kvapně blíží se XI. 
všesokolský slet. Čeká nás, sestry, ještě mnoho a mnoho práce. Kde se postupovalo 
přesně podle daných pokynů, tam příprava pokračuje klidně a tím důkladněji. Hůře, kde 
bylo na začátku hodně zanedbáno, Nyní je třeba nasadit tempo a rychle doběhnout 
ostatní. Ne však povrchně.' To by škodilo celku a to nemůžeme dopustit. Doufam, 
sestry, že tak svorně, jak jsme skončily předsletovy rok, skončíme i rok sletový. 
Postavte se řádné na svá místa a uvědomte si, co znamená pro nás XI. všesokolský slet! 
A dle toho svou práci konejte! 
Považuji ještě za svou povinnost, abych poděkovala v prvé řadě náčelnictvu žen a vám 
všem ostatním, za pomoc a podporu. Těším se, že po skončení XI. všesokolského sletu 
budeme se společně radovat z toho, že každá z nás splnila úkoly Jí svěřené dobře a 
svědomitě, a tím se plně podílet na dobrém výsledku XI. všesokolského sletu.  
              A té naší práci volám zdar!                      Lída Chytilová, župní náčelnice. 



 
 

ZPRÁVA   VZDĚLAVATELE. 
 
V nenávratno zapadl rok 1947. Při pohledu zpět zamýšlíme se, zda jsme vykonali, co 
bylo v našich silách, zda nebylo možno a snad nutno pracovat lépe a více. Myslím, že v 
mnohém z nás zahlodá neumlčitelný a dotěrný červík nespokojenosti — svědomí —• a 
právem. 
Předkládaje k posouzení svou zprávu, prosím, abyste soudili, i když přísně, tož 
spravedlivě. 
Jestliže jsme v r. 1946 vykazovali 3914 vzdělávacích podniků, pak jsme očekávali, že v 
r. 1947 překročíme číslici 0000. Nestalo se tak. Budeme zkoumati, proč se tak nestalo, a 
budeme hledati cesty k nápravě. Buďte na stráži, zvláště bratři okrskoví vzdělavatelé, a 
buďte slabším jednotám svého okrsku dobrými rádci a pomocníky! 
Věnovali jsme plnou pozornost přípravě VIII. valného sjezdu, jenž se konal ve dnech 
25.—28. října 1947. Určil nám nové směrnice, dal nám nové zákony. Zvláště v II. 
polovici tohoto roku budeme se jeho otázkami podrobně zabývati. Předsednictvo 
župního vzdělávacího sboru bylo zastoupeno na sjezdu 3 zástupci, br. Netočným z 
Přerova, s. Bařinovou a br. Sedláčkem z Lipníka. Své dojmy a sjezdová usnesení 
přednesli jmenovaní na četných členských schůzích jednot. 
V letošním roce je hybnou pákou všeho našeho konání XI. všesokolský slet, jenž dorostl 
již světového formátu. Mimo jiné bude naším úkolem provést ideovou přípravu všech 
jeho účastníků, při čemž vlastní naše práce nesmí doznat újmy, ale naopak -- musí 
zaznamenat zvýšení! Je samozřejmé, že se tak stane v plné shodě se cvičitelskými 
sbory. 
 

Všech vzdělávacích podniků v roce !947 bylo 4812, z čeho.; připadá na: 

 
 
Ani letos není ještě obrázek úplný, neboť z několika jednot chybí zprávy; věřím však, že 
tyto jednoty se ještě do sletu napraví a napříště, t. j. v tomto roce, již dostojí svým 
povinnostem. Povedeme je v patrnosti a pomůžeme jim. 
Poněvadž volby se letos nekonají, není změn ve vedení. Jen I. okrsek má nového 
vzdělavatele. Po br. Čoupkovi nastoupil br. Svoboda z Lověšic. Župním divadelním 
referentem se stal po br. Stawaržovi br. Kočí z Předmostí. 
Okrsky pracují celkem pěkně a jest na vzdělavatelích jednot, aby veškeré výkazy župě i 
okrsku včas zasílali a nebrzdili tak práci. 
Na jiném místě píše br. jednatel obsažněji o naší činnosti. Milá návštěva bratra 
vzdělavatele ČOS nás potěšila a nadchla k další práci. Škoda, že návštěva nebyla větší, 
a že odešli mnozí i z těch, kteří se zúčastnili dopoledního jednání. Pro nedostatek 



přihlášek odpadly župní vzdělávací zkoušky. Tyto provedeme později; možná po 
skončení valných hromad. 
Vzdělavatel i mnozí členové předsednictva župního vzdělávacího sboru, zejména s. 
Bařinová a br. Sedlák přednášeli často o ideových školách venkovských jednot, o 
usneseních VIII. valného sjezdu a při různých význačných příležitostech. 
Ideové školy pro nové členy uspořádalo 40 jednot, z toho některé i dvě. Nezapomínáme 
na žákovské a dorostenecké samosprávy jako na velmi výchovné prostředky; máme do-
sud 25 dorosteneckých a 6 žákovských samospráv. 
Dbáme, aby jednoty měly v pořádku své kroniky a archivy. Jsme šťastni, že splnila se 
naše touha a počali jsme s vydáváním našeho župního tisku. Odebírejte jej, čtěte a 
rozšiřujte! 
Práce je naše záštita, práce je naše spása! Jen ruchem žijeme! S těmito slovy Tyršovými 
jdeme do nového roku, do nové práce, do roku sletového. S chutí do této práce. 
 

Jednatel župního vzdělávacího sboru. 
V roce 1947 byly konány: 2 valné sjezdy vzdělavatelů jednot, l řádná župní vzdělávací 
škola, jíž se zúčastnil i vzdělavatel COS br. Antonín Krejčí a 4 schůze předsednictva 
župního vzdělávacího sboru. 
První schůze předsednictva se konala v sobotu 18. ledna 1847 za účasti 12 sester a 
bratří. V zahájení uctěna památka statistikáře br. J. Cejny a vzpomenuto výročí umučení 
bratří Chmelaře a Sekery, kteří před 5 lety položili život za Sokolstvo a vlast. Ze zpráv 
okrskových vzdělavatelů vysvitlo, že se vzdělávací práce v převážné většině jednot 
rozrostla do šíře i do hloubky. Po zprávách referentů pojednal o činnosti v r. 1947 župní 
vzdělavatel br. V. Netočivý. Připraven byl jarní sjezd vzdělavatelů. 
Jarní valný sjezd vzdělavatelů se konat v neděli 9. března 1947 za účasti 58 sester a 
bratří ze 40 jednot (poboček) župy (67°/o). V zahájení vzpomenuto dvacetileté činnosti 
br vzdělavatele COS A. Krejčího. Br. Jar. Kanyza promluvil na thema: Co znamená 
Morava pro československou jednotu, br. Sedlák a s. Bařinová podali zprávy z 
brněnského jednání o usneseních pro VIII. valný sjezd. Zprávy vzdělavatele, jednatele i 
referentů schváleny. 1. okrsek si zvolil okrskovým vzdělavatelem br. Jos Svobodu z 
Lověšic. Za vzdělavatele byl valné župní hromadě jednomyslně navržen br. Viktor 
Netočný, náměstky zvoleni br. Jakub Sedlák a s. Jana Bařinová, jednatelem br. V. 
Klimeš. 
Druhá schůze předsednictva se konala v sobotu 19. dubna 1947 za účasti 12 sester a 
bratří. Br. župní vzdělavatel podal obšírnou zprávu ze sjezdu župních vzdělavatelů v 
Praze. O sjezdu župních loutkářů podala zprávu s. A. Kostíková. Ze zpráv okrskových 
vzdělavatelů byla zřejmá zvýšená vzdělávací činnost v jarním období 1947. 
Třetí schůze předsednictva se konala v sobotu 20. září 1947 za účasti 14 sester a bratří. 
Představen byl nový divadelní referent br. Kočí z Předmostí, který později podal 
obšírnou zprávu o stavu sokolského divadelnictví v župě. S. J. Bařinová podala zprávu o 
vzdělávací škole COS v Brně-Králově Poli. Ve zprávě vzdělavatele župního i 
okrskových konstatováno, že vzdělávací činnost v letních měsících znatelně poklesla. 
Po zprávách referentů hudebního a tiskového byl připraven podzimní valný sjezd a 
vzdělávací škola. 
Podzimní valný sjezd vzdělavatelů se konal v neděli 12. říjnu 1947 za účasti 62 sester a 
bratří z 46 jednot (74.1°/o). Za vzdělávací sbor ČOS byla přítomna s. Fr. Lasovská, 
která před ukončením sjezdu podala svůj referát, v němž ocenila práci vzdělávacího 
sboru i vytkla chyby, jež nutno napraviti. Zápis jarního sjezdu schválen. Br. prof. Dr. J. 
Kulheim promluvil o výchově k státnosti, v níž vyzvedl záměrnou činnost Sokolstva pro 
prospěch národa a státu. Ve zprávě vzdělavatele byla konstatována slabší vzdělávací 



činnost v letních měsících a stanoveno, jak zjednati nápravu. Br. divadelní referent Kočí 
podal obšírnou a číselně podloženou zprávu o divadelní činnosti v župě, o župním 
sokolském tisku promluvil br. Karel Rosmus. Sjezd pozdravil župní starosta br. R. 
Lukaštík, který žádal zvýšenou činnost vzdělávací a také to, aby vzdělavatelé přicházeli 
do tělocvičen v cvičebním úboru. Zprávu o vzdělávací škole COS v Brně-Králově Poli 
podala s. H. Adámková z Dolního Újezda. 
Rádná župní vzdělávací škola se konala po celý den v neděli 23. listopadu 1947 za 
účasti 65 sester a bratří z 35 jednot (56.4 proč.). Jako hosté se zúčastnili této školy vzdě-
lavatel COS br. A. Krejčí, který na ní podal své pokyny pro vzdělávací činnost v Obci i 
v župách a promluvil pak o usneseních VIII. valného sjezdu, a br. Dr. Malínský, starosta 
župy Olomoucké-Smrčkovy. Ve škole bylo celkem 8 hodnotných přednášek: O 
zásadách řečnění a dále pak o organisaci vzdělávací práce v župě a o péči o nové členy 
promluvil br. župní vzdělavatel V. Netočný, o sokolském ideovém programu obv. 
inspektor tělesné výchovy br. Metoděj Zajíc z Olomouce, o sokolských dějinách a 
slovanské vzájemnosti br. Jaroslav Kanyza z Brna a o sokolském zřízení s instruk-
tivními pokyny a praktickými náměty pro styky jednotlivých složek sokolských mezi 
sebou a pro styk s úřady promluvil br. župní jednatel VI. Chmelař. S. A. Kostíková po-
dala ukázky výchovy mladšího žactva maňáskovými loutkami a většího žactva a 
dorostu samosprávou. Br. župní starosta Rudolf Lukaštík označil ve svém proslovu, že 
program a jednání školy byly na vysoké,úrovni. 
Čtvrtá, poslední, schůze předsednictva župního vzdělávacího sboru se konala v sobotu 
6. prosince 1947 za účasti 14 sester a bratří. Podána podrobná zpráva o župní vzdělávací 
škole, o tom, že se pro toliko dvě přihlášky nekonaly letos župní vzdělávací zkoušky, o 
schůzi vzdělávacího sboru COS v Praze ve dnech 29. a 30. listopadu 1947. Promluveno 
o usneseních VIII. valného sjezdu. Ze zpráv okrskových vzdělavatelů je patrno, že po 
letním poklesu se vzdělávací činnost v župě na podzim a počátkem zimy opět rozrůstá 
do šíře i do hloubky. 
                                               Vítězslav Klimeš, jednatel župního vzdělávacího sboru. 
 
Archivář. 
Župní archiv byl roztříděn podle roků a jednotlivých skupin. Na fotografie bylo 
zakoupeno 5 alb po padesáti listech: l pro fotografie ČOS, l pro župu a okrsky a 3 pro 
jednoty. Za rok 1947 přibylo do archivu pouze několik plakátů a fotografií. V i 
Sokolském hlase* (č. 1.) byly jednoty vyzvány, aby zaslaly župě fotografie svých 
sokoloven, cvičebních místností, prázdninových osad, jubilejních oslav a j. Dosud nic 
nedošlo. Ježto je nutno chudý župní archiv doplniti, žádáme jednoty i jednotlivce, aby 
své příspěvky co nejdříve zaslali. 
 
Knihovník. 
Bohužel i letošního roku musíme opět zdůrazňovati, že naše župní knihovna je velmi 
chudobná, neboť celkový počet knih je pouze 111. Vzdor tomu, že loňská naše prosba k  
dárcům vyzněla na prázdno, opětujeme tuto znovu a tím úsilovněji prosíme. Kdo máš 
sokolské knihy, které můžeš postrádati ve své soukromé knihovně, věnuj je župě! Chybí 
nám mimo jiné hlavně Věstníky ročníků 1924, 1932, 1933, 1935 a 1941. Zároveň 
upozorňujeme na usnesení COS, dle něhož každá jednota musí míti knihovnu. 
 
Loutkařství. 
Podle výročního přehledu vzdělávací práce za rok 1947, hrálo se loutkové divadlo v 17 
jednotách. Jsou to: Bochoř, Brodek, Dluhonice, Dřevohostice, Chropyně, Jezernice, 



Dolní Újezd, Lipník, Lobodice, Luková, Lověšice, Přerov, Slavíc, Tovačov, Týn, Velký 
Újezd a Želátovice. Škoda, že se odmlčela divadla v Dřevohosticích, Rokytnici, 
Ríkovicích a Tršicích. 
Pro žactvo bylo sehráno 58, pro dorost 26, pro členstvo 8, pro veřejnost 88, tedy celkem 
180 loutkových her, t. j. o 40 více než loni. Nejvíce her vykazuje jednota Přerov. Zahráli 
2 hry pro žactvo a 51 her pro veřejnost, které navštívilo přes 9000 dětí a přes 3000 
dospělých. 
Na jaře byla připravována pravidelná loutkařská škola, k níž však bohužel nedošlo. Dne 
9. listopadu byla pořádána v Přerově loutkařská beseda za účasti loutkářů z 10 jednot. 
Byl to jubilejní den přerovských sokolských loutkářů, kteří hráli právě své tisící 
loutkové představení v krásně vypraveném loutkovém divadle sokolovny. Účastníkům 
besedy byla sehrána br. Vlád. Cmíralem upravená hra »Broučci«. (Karafiát.) Kritika 
náročných posluchačů vyzněla velmi příznivě. Hra byla pečlivě vypravena, úlohy dobře 
obsazeny a správně recitovány. O výrobě hlaviček a tělíček loutek promluvil br. Pop. 
Schůzka byla ukončena prohlídkou zákulisí a debatou o technice her. 

Sjezdu sokolských loutkářů v březnu se zúčastnila sestra A. Kostíková. O průběhu 
schůzí referovala v předsednictvu župního vzděl. sboru. Všechny jednoty byly 

uvědomeny o loutkařské soutěži, vypsané u příležitosti XI. všesokolského sletu. Sletové 
dotazníky vyplnilo 17 jednot, k soutěži se přihlásilo 5 sokolských loutkových divadel. 

Přejeme jim mnoho zdaru! 
 
Přerovská loutková scéna je vlastně po celý rok místem stálého školení loutkářů, neboť 
je velmi často navštěvována loutkáři z blízkého i vzdáleného okolí. Často hostí -vzácné 
návštěvníky. Tak letos zavítala sem i polská delegace. Jsme právem hrdi na činnost 
přerovských loutkářů, kteří by ve statistice dobrovolně odpracovaných hodin pro národ 
mohli vykázati jistě úctyhodné číslo. 
Škoda, že jen málo jednot podává zprávu o loutkových knihovnách. Podle výroční 
statistiky má 12 jednot 1597 knih, z toho Přerov 1125. Bylo schváleno poříditi župní 
knihovnu loutkových her a příruček. 
Staráme se také o propagaci maňásků, na výpravu nenáročných loutek, které mohou 
snadno v menších jednotách nahraditi loutkovou scénu a mají svůj dosud nedoceněný 
význam ve vzdělávací činnosti u žactva. Na podzimní škole sokolských vzdělavatelů 
předvedla pěknou ukázku maňáskového divadélka ses. Sumová. Župa zakoupila 6 
loutek-maňásků (Malík). Hraje s nimi jen Přerov. Maňásky pořídíte lacino a snadno za 
pomoci dorost, samosprávy, nezapomínejte na ně! 
Loutková a maňásková divadla jsou důležitou součástí vzdělávací práce v Sokole. Jejich 
činnost potěšitelně roste. Přáli bychom si vřele, aby ve výkonech příštího roku nezela 
jejich rubrika v některé jednotě prázdnotou! 
 
Hudební zpravodaj. 
Uplynulý rok byl ve znamení velkých sletových příprav. Proto se hudební výchově tak 
nedařilo, jak by si toho zasluhovala. Největší činnost projevily jednoty v pochodovém 
zpěvu, který byl až na nepatrné výjimky všude zaveden. O nácvik tohoto zpěvu se 
podíleli náčelníci (náčelnice) s vedoucími jednotlivých složek asi 40°/o, vzdělavatelé asi 
20°/o, k tomu určení asi 25°/o a jiní činovníci 15%. Spočívá tedy tíha i této sokolské 
práce stále na bedrech jedněch a týchž činovníků. Sborový zpěv a hudba orchestrální 
uezapustily dosud v jednotách hlouběji své kořeny. Pěveckých kroužků je v župě 
celkem 9, a to mužských, l ženský a 2 smíšené. Překvapuje, že mužských sborů je 
nejvíce, ačkoliv téměř všude jsou nejlepší podmínky pro pěvecké kroužky smíšené. 
Orchestr jest v župě ještě Popelkou; jen ve třech jednotách se hraje, a to ještě jen 



příležitostně. Všem jednotám byly rozeslány pokyny ke klavírním doprovodům ke 
sletovým cvičením a zdůrazněno, aby se jimi přesně řídili, neboť i na tom závisí zdar 
veřejného vystoupení na všesokolském sletě. 
Těším se, že v budoucím roce, který po skončení XI. všesokolského sletu bude jisté 
klidnější. najde se dosti schopných  obětavých bratrů kteří tu těžkou. ale ušlechtilou 
práci sbormistra či  hud. Dirigenta rádi budou vykonávati a rozbití v srdcích celého 
sokolského národa neuhasitelnou lásku ke zpěvu a hudbě.                               Ad. Geryk 
 
Divadelní zpravodaj. 
V roce 1946 přikázala ČOS, aby divadelní odbory sokolských jednot zahájily opět svoji 
dramatickou činnost, která byla válkou přerušena. Sokolské  divadelnictví vybudovalo 
si v létech  předválečných  krásnou  tradici  vysoké úrovně a v této práci mělo býti 
pokračováno současně s obnovou života v sokolovnách. Za tím účelem byla při 
předsednictvu vzdělávacího sboru ČOS ustavena divadelní komise a podobné komise 
byly vytvořeny též v jednotlivých župách. Vedení svěřeno župním divadelním 
důvěrníkům. Výzva k ustavení řádných divadelních   odborů   byla   rozeslána   všem   
jednotám v župě spolu s výzvou, aby se registrované odbory hlásily k sletové divadelní 
soutěži. Protože život v jednotách sokolských teprve začínal, uposlechlo této výzvy z 
počátku jen několik jednot a k  sletové divadelní soutěži se přihlásily toliko jednoty 
Henčlov, Kokory, Lazníky, Lipník, Moštěnice a Věrovany. Prvé kolo soutěže probíhalo 
do 30. září 1947 a soutěžní představení ve stanovené lhůtě sehrály z přihlášených  jen 
jednoty Henčlov  a  Lazníky.   Jednota  Henčlov sehrála G. Preissové: Její pastorkyňa, 
umístila se na prvém místě v župě a postoupila tak do soutěže zemské. V té době se 
však probouzel život i v ostatních jednotách a zájem o sokolské divadlo rostl. K 31. 
prosinci 1947 bylo COS hlášeno k registraci 33 divadelních odborů z naší župy se 445 
bratry a 345 sestrami. Divadelní kursy absolvovalo 94 bratří a 35 sester, z nichž složilo 
zkoušky 48 bratří a 19 sester. V naší župě je 28 stálých a 13 skládacích sokolských 
jevišť. Plocha sálů, v nichž sokolové hrají divadlo měří 9464 m2 a lze v nich umístiti 
15.410 návštěvníků. Župní divadelní důvěrníci sjeli se dvakráte do Prahy, aby na 
sjezdech v ČOS pojednali o důležitých organisačních otázkách sokolského divadla. 
Mimo to v květnu 1947 pořádána byla třídenní sletová divadelní škola COS, jíž se z naší 
župy zúčastnili 2 bratři. Oba sjezdy a zvláště pak divadelní škola COS se těšily veliké 
účasti a měly vysokou úroveň.  Podle usnesení sjezdu dne 28. září 1946 měly všechny 
sokolské jednoty odvésti ČOS deset procent z čistého výtěžku z představení, sehraných 
v době od 1. října 1946 do 30. června 1947, nejméně však 30 Kčs pro fond na pomoc 
jednotám, kterým válka úplně zničila jeviště a divadelní zařízení. Ač toto usnesení i 
urgence byly uveřejněny v Sokolském věstníku, jednoty výzvy neuposlechl}' a ke konci 
roku nebyla z naší župy ČOS zaslána jediná koruna. Je to hanbou naší župy, a věřím, že 
jednoty svůj podíl zašlou nyní dodatečné. 
Pro rok 1948 připravuje.me župní divadelní kurs I. stupně pro začátečníky a žádáme, 
aby činovníci jednot již nyní pořídili přesný jmenný seznam všech, kdo/ se kursu 
zúčastní. 

**** 
Všem, kdož mi v práci pomáhali, kdož rádi a s láskou se ir.nou spolupracovali, upřímně 
děkuji a přeji jim hojně zdaru ve všem podnikání. Končím přáním zdaru naší práci, 
zdaru XI. všesokolskému sletu. 
                                                                                Viktor Netočný, župní vzdělavatel. 

ZPRAVA  ZDRAVOTNÍKA. 
Se svou činností nejsem plně spokojen. Jest pro mne velmi často obtížno býti starostou 
velké jednoty a současně župním zdravotníkem. Toto jest práce, která by plně 



zaměstnala pouze svým zaměřením a činností plně jednoho lékaře. Jest to velká a před 
národem velmi odpovědná práce, práce pro zdraví národa. Ale naše snaha byla učiniti 
vše, co bylo možné. Toto pak jest obraz naší zdravotní práce. 
Přednášel jsem v župní škole pomahatelské sester a v pomahatelské škole ČOS a státní. 
První byla v září, druhá v listopadu 1947. Přednášel jsem zdravotnictví v pomahatelské 
škole pro žactvo v Tršicích, kde byla účast velmi pěkná. 
Měl jsem zdravotní službu při sletu žactva.a dorostu v Lipníku, kde, pokud vím, nebylo 
žádného vážného úrazu. 
Pod mým vedením byla uspořádána zdravotní škola ČOS l stupně za přítomnosti 100 
frekventantů, kde kromě mne přednášeli ještě 4 kolegové. Byla odposlouchána celá 
theorie a provedeny ukázky k praktické první pomoci. Zdravotní sbor byl ustaven, členy 
jsou lékaři jednot a okrsků v počtu 13. 
Toto jest celá a vím velmi nedostatečná práce zdravotní za minulý rok. Omluvte mne a 
odpusťte nedostatečnost celé práce, ale uvažte, že schází čas!  
Všechny síly věnujeme letos sletu! Nazdar!                                          Dr Jan Lacina. 

ZPRÁVA    SOCIÁLNÍHO    ZPRAVODA.JE. 
Činnost sociálního zpravodaje v minulém správním období hýla zaměřena k získání 
vhodného rekreačního střediska, které by se stalo majetkem župy. V Potštáte, v oblasti 
župy, je vhodný barákový tábor po »Todtově pracovní organisaci  který by tomuto účelu 
dobře vyhovoval. Čtyřikrát navštívili členové předsednictva Potštát, aby tábor shlédli a 
rozhodli se o jeho koupi. Bylo pak vyjednáváno s tamním národním výborem i s 
pobočkou fondu národní obnovy v Olomouci a v Praze. Pro značnou výši náhrady a 
konkurenční zájem jiného uchazeče jednání zatím uvázlo a záleží zase jen na snížení 
výše stanovené náhradv, bude-li naše dosavadní úsilí o vlastní rekreační středisko 
korunováno zdarem. Jinak podpory sociálně slabým nebyly udělovány, jednak proto, že 
župa k tomuto účelu žádný fond nevlastní, a jednak, že nebylo zájemců. Pokud byly 
poskytnuty podpory, učinily tak samy pro své členy. Také »Pomocný a sociální odbor 
ČOS« neposkytl podpor příslušníkům naší župy, protože nebylo žadatelů. 
Letošní slet bude zvláště velkým podnětem pro sociální činnost: opatřování krojů, 
cestovné nemajetným bratřím, podpora žáků atd. To bude hlavním úkolem sociálního 
zpravodaje i všech lidí dobré vůle.                                                          Jakub Sedlák. 

ZPRÁVA    MATRIKÁŘE, 
Ve výroční zprávě za rok 1946 jsem upozornil na pravděpodobné změny v počtu stavu 
našeho členstva za rok 1945 a 1946. Netušil jsem ovšem, že změny budou tak značné. 
Hlavní příčina těchto změn je, že kitastr COS započetl do roku 1945 všechny členy, 
jejichž ohlašovací lístky zaslaly jednoty katastru COS do 3Í. V. 1947, když na 
ohlašovacích lístcích byl vyznačen vstup do Sokora před 31 V. 1945. Obdobně 
postupoval katastr COS pro rok 1946. Srovnáním letošní tabulky členstva s tabulkou v 
minulé výroční zprávě vyplývá z uvedené příčiny přírůstek za rok: 
                            1945                                                  1946 
          mužů       žen         celkem                 mužů         žen     celkem 
          5143         3272         8415                     5644         3663         9307 
            4922         3168        8090                    5359         3529        8888 
             221           104           325                       285           134          419 
 
Stav členstva uvedený ke dni 31. XII. 1947 pokládám za správný. Možné malé 
diference mohly by vzniknouti jedině z toho důvodu, že katastr ČOS zapíše do roku 
1947 ještě všechny členy, jejichž ohlašovací lístky zaslaly jednoty do 20. ledna 1948, 
ovšem při skutečném vstupu do příslušné jednoty do 31. XII. 1947. Nebude-li pak počet 
členstva v některých jednotách souhlasiti s katastrem ČOS a tím i župním, pak to bude u 



těch jednot, které neodeslaly odhlášky členů do 20. ledna 1948, jak bylo župním 
oběžníkem i v Sokolském hlasu zdůrazněno 

 
V počtu členstva naší župy, která sdružuje 60 jednot a 2 pobočky (Dolní Újezd a 
Pavlovice), neuvedl jsem novou jednotu Jindřichov a novou pobočku Pavlovice, které 
skuteční existují, ale nemám ještě z katastru COS seznam jejich členů a.členek. 
V pěkném přírůstku členstva za rok 1947, kde hlavně jednota Paršovice vykazuje 
překvapující vzrůst z 59 na 147 členů, je velké procento mladého členstva — hlavně z 
řad dorostů a dorostenek. A to je právě to radostné a krásné, že nám tím přibývá mládí 
se svým nadšením do tělocvičen, že nám tak dorůstají, jak se s určitostí domnívám, noví 
a zdatní sokolští pracovníci.  



 
 
 
 



To uspokojuje zajisté každého sokolského příslušníka, hlavně nás staré, kteří pomalu už 
doorávámc brázdu sokolské činnosti. 
Děkuji všem matrikářům jednot za spoluprácí s prosbou, aby se řídili pokyny pro 
matrikáře a usnadnili mi tím práci, která s vedením župní matriky je spojena. 
 

ZPRÁVA   STATISTIKÁŘE. 
Statistickou zprávu snažil jsem se sestaviti tak, aby bylo zřejmo, kolik členů má jednota, 
okrsek a župa, jaký je jejích největší počet zařazených v jednom měsíci, podle nichž je 
možno stanoviti si poměr cvičících ke stavu členstva. Dále uvedl jsem počet cvičebních 
hodin za rok. Z těch cifer je možno vypočísti průměr cvičících v jedné hodině pro při-
rovnání k počtu zařazených a k počtu členstva. 
Dále je z uvedené zprávy vidno, kolik měsíců která jednota necvičila a kolik vůbec 
výkazy nezaslala. 
Přál bych si, aby tato má zpráva byla pobídkou těm jednotám, které vykazují 
podprůměrnou činnost a vvkřičníkem pro ty jednoty, které výkazy vůbec nezaslaly. 
Výkazy, prosím, svědomitě vyplňujte, a dodržujte stanovené termíny. Ňeztěžujte naši 
práci! Má-li statistika splniti svůj úkol, musí býti přesná, musejí býti tudíž přesné vaše 
výkazy, které je též nutno doručit včas!  
                   Vaší práci a XI. sletu zdar!                                                  Tomáš Doležal 
 
 

ZPRÁVA   HRANIČÁŘSKÉHO   ZPRAVODAJE. 
 
V loňské výroční zprávě nebyla zpráva hraničářského župního zpravodaje. Zdálo se, že 
v dohledné době také nebude. Ku podivu však v třetím roce trvání naší republiky se již 
zase mluví o hraničářské práci, ač jsme státem s malým zbytkem 160.000 Němců. To je 
proto, abychom i my z vnitrozemí přispěli na zabezpečení hranic proti každému možné-
mu útoku zvenčí. Odsunutí Němci hodně hlasitě volají: »Zpět domůU a těží z obtížné 
mezinárodní situace. Namlouvají si, >-že zase přijde den«. Toto jejich rojení působí 
někdy i rušivě na budovatelskou práci našich hraničářů. Potřebují proto mravní i 
hmotnou podporu s naší strany. Za tím 
účelem hledáme ve vnitrozemí jednoty, které by byly ochra-uitelkami pohraničních 
sokolských jednot — svěřenek. V naší župě učinily tak jednoty Přerov (svěřenka 
Dobrosla-vice), Hranice (svěřenka Potštát) a Lipník (svěřenka Marti-nov). Je to 
počátek. Je třeba, aby bylo více ochranitelek v naší župě. Veškeré úsilí našich jednot je 
nyní zaměřeno k sletovým přípravám, nemohou se tudíž věnovati hraničářské práci, jak 
by snad chtěly. Po slete se práce i na tomto poli v naší župě náležitě prohloubí. Župa v 
rámci ČOS úspěšně se zúčastnila akce »Letnice hraničářům. 
                                                                                                                   Jakub Sedlák. 

SLETOVÉ   STRAVOVÁNI. 
Sletové stravování a jeho příprava byl nový úkol, před který byla župa v 2. polovině r. 
1947. postavena. Podle pokynů stravovacího odboru ČOS bylo započato v říjnu se 
setřením potravinových lístků pro cvičící členstvo, dorost a žactvo na slete. Do konce r. 
1947. byly odevzdány stravovacímu odboru ČOS z naší župy odběrné listy na 1.198,15 
kg pšeničné mouky hladké, 21,295 kg krupičkové, 2.507,449 kg mouky žitné, 240,37 kg 
cukru, 220,553 kg umělých jedlých tuků, "2,23 kg sádla, 11,25 kg masa. 6 jednot 
odevzdá dávky potravin v naturaliích (samozásobitelé). Zupě byl hlášen dosud výkrm 
26 vepřů pro stravování na sletě. 
                                                                             J. Bařinová, župní stravovatelka. 
 



ZPRÁVA STAVEBNÍHO REFERENTA. 
 
Podle návrhu ČOS byl ustanoven v červnu 1947 župní stavební odbor, jehož členy jsou: 
Josef Bláha, stavitel, Přerov, Josef Eichler, stavitel. Dub, Vladimír Hudec, stavitel, 
Hranice, Jan Kabilka, stavitel, Brodek, Josef Kučera, stavitel, Lipník, Ing Alois Pile, 
stavitel. Přerov. Theodor Přikryl, stavitel, Tršice. 
Během roku byla projednána celá řada detailů a projektů, stavebních programů, ať již 
šlo o novostavby, přestavby a pod., většinou sokoloven. Z nich uvádím přístavbu 
sokolovny v Paršovicích, přestavbu nově získaného objektu jednoty ve Velkém Újezdě, 
přístavbu a přestavbu sokolovny v Lověši-cích, posudek provádění novostavby 
sokolovny v Rokytnici, posudek staveniště pro sokolovnu v Dluhonicích, projekt 
přístavby sokolovny ve Velké u Hranic a posudek programováni sokolovny v 
Mankovicích. 
Téměř ve všech případech shlédli jsme situaci na místě ke  spokojenosti  jednot  a  
sokolské  věci  a  vcelku  úspěšně jsme zasáhli. Přispěli jsme odborným posudkem 
barákového tábora při jednání o rekreační župní středisko v Potštáte. 
                                                                       Vladimír Hudec, župní stavební referent. 
 

ZPRÁVA POKLADNÍKA. 
Používáme této příležitosti a žádáme všechny jednoty, které doposud — ač byly 
upomenuty — nevyrovnaly své závazky v příspěvcích, aby tak neprodleně učinily. 
Uvědomte si, že členské příspěvky jsou základním zdrojem příjmů župy. Při opožděném 
a nevčasném placení vznikají župě zbytečné finanční ztráty, které mají nepříznivý vliv 
na celou její činnost. Protože je jistě i vaším zájmem, aby naše župa, jejímiž jste 
příslušníky, měla to nejlepší vysvědčení v nerušené činnosti, spoléhám se, že ji včasným 
placením příspěvků podpoříte. 
Pokud se týká nevyřízených žádostí jednot o slevu příspěvků povětšině za rok 1945, 
zaujala COS zdrženlivé stanovisko až do té doby, jakmile bude finančně zajištěn XI. 
slet. Zupa tyto dlužné nedoplatky jednot již uhradila a nemůže proto až na zcela 
výjimečné případy povoliti nějaké prominutí, případně delší odklad v placení příspěvků. 
Totéž, co bylo řečeno o příspěvcích, platí ve zvýšené míře i o sletové dani. Zde 
očekáváme vaše plné pochopení. Jak jistě víte, vyžádá si XI. slet všesokolský nákladu 
asi 130 milionů Kčs. I tentokrát rozhodlo se sokolslvo uhraditi celý tento obnos z 
vlastních prostředků, protože na vedoucích místech dobře vědí, že se na obětavou 
činnost našich jednot, pramenící z ryzí lásky k sokolské myšlence, mohou spolehnouti. 
Úspěch sletu vám jistě není lhostejný. 
Abychom mohli svůj župní knihosklad dostatečně zásobit všemi novinkami, na kterých 
je živý zájem, jsme nuceni vyžadovati od jednot včasné placení za odebrané knihy, 
příručky, odznaky a pod. Bude vždy naším zájmem, abychom vám dobře posloužili. 
Před několika měsíci obrátila se župa na větší jednoty se žádostí o předplacení sletových 
vstupenek. Jde o akci podle výzvy v 46. čísle Sokolského věstníku (str. 686). K této akci 
mohou přiměřenou částku připojiti i menší jednoty, které přímo nebyly vyzvány. 
Předplacením vstupenek zajistíme si přednostní právo při přidělování. 
Krojová akce a různé jiné, které na jednoty a župu ve sletovém roce čekají, vyžadují 
zvýšené finanční vypětí. 
Dle dosavadních zkušeností můžeme však směle prohlásiti, že nemáme do budoucna 
žádných obav, neboť jednoty v naší župě jsou natolik vyspělé a uvědomělé, že znají 
potřebu naší župy i ČOS, a že je podle svých nejlepších možností finančně podpoří a 
tím obstojí i v této těžké zkoušce. 
 



 
 
 

Pokladní účet k 31. prosinci 1947. 
                                                                                         Příjem                 Vydání 
                                                                                              Kčs                     Kčs 
Hotovost 1. ledna 1947 zůstatky na účtech u peněžních 
 ústavů: Volný účet                                                           145.267,40 
vázaný  účet.....                                                                  316.980,—         
Předpisy přispěv. ČOS a jednotám                                 1,891.606,40      1,677.488 — 
Účet  záloh  na  sletové  vstupenky                                   140.000,—          300.000 — 
Peněžní ústavy a věřitelé                                                1,002.303,40          875.299,20 
Různé                                                                                   38.597,70            24.446,90 
Správní vydání                                                                    19.973,—           281,476,40 
Hotovost 31. prosince 1947  
zůstatky na účtech u peněžních  
ústavů:  Volný účet                                                                                       79.451,40    
              Vázaný účet                                                                                        316.566 — 
                                                                          3,554.727,90     3,554.727,90 
 
                                        
 
                                       
 
                                          Účet jednot za rok 1947. 
                                                                                               Kčs                          Kčs          
Nedoplatek 1. ledna 1947: 
a)    příspěvky                                                                 113.329,40        
b)  sletová daň                                                                 100.578 — 
 
Přeplatky 1. ledna 1947                                                                                    3.032,— 
Zaplaceno na příspěvcích 
a) sletové dani                                                                                                 822.452,40 
Předpis   příspěvků                                                         539.033,- 
Předpis sletové daně 
(3. splátka a dodatek) .                                                  140.222,-                 
Přeplatky 31. prosince 1947                                             6.632,- 
Nedoplatky 31. prosince 1947: 
a) příspěvky  (včetně  dodatečného předpisu)                                                30.102 — 
b) sletová daň (3. splátka a dodatečný   předpis)                                           44.208 — 
                                                                                         899.794,40          899.794,40 25 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Předpis příspěvků jednotám na rok 1947. 
Dle stavu ze dne 31. prosince 1946 bylo: 9307 členů, 2559 dorostu a 5358 žactva, 
celkem 17.224. 
                                                            po Kč                    Kčs                        Kčs          
1. Župní příspěvek za člena               23, --                   214,061. -- 
úrazový příspěvek                                5, --                     46,535. --   
příspěvek ČOS                                    12 , --                  111,684. -- 
při počtu členů 9307                            40, --                                             372,280. -- 
2. Župní příspěvek dorostu                   5, --                    12,795. -- 
úrazový příspěvek                                 4, --                    10,236. -- 
příspěvek ČOS                                       6, --                    15,354. -- 
při počtu dorostu 2559                         15, --                                            38,385. -- 
3. Župní příspěvek žactva                      4, --                   21,432. -- 
úrazový příspěvek                                  3, --                    16,074. -- 
příspěvek ĆOS                                        5, --                     26,790. – 
při počtu žactva 5358                              6, --                    32,148. – 
4. Sletová daň 
při počtu členů 9307                               30, --                  297,210, --  
při počtu dorostenců 2559                     12, --                    30, 708, -- 
při počtu žactva                                        6, --                     32,148. -- 
v roce 1946 předepsáno                                                      201,844. --       140,222. --  
Celkem předepsáno jednotám                                                                    615,183. -- 
 
Příspěvky i sletová daň byly dodatečně předepsány podle stavu sokolských příslušníku 
naší župy ke dni 31. 12. 1946. Organisační příspěvky za členy přistoupivší v roce 1947 
budou předepsány zvláště po vyúčtování ČOS. 
 

 
Rozpočet na rok 1948. 

Příjem:                                                    Rozpočet      Skutečný        Rozpočet 
                                                                         na          stav               na 
                                                                     r. 1947         vr. 1947            r. 1948 
                                                                        Kčs             Kčs                Kčs 
členské  příspěvky                                   360.000 — 372.280,— 410.400 — 
Dorostenecké příspěvky                            32.000 —   38.585,—   39.000 — 
Žákovské příspěvky                                   50.000,—    64.296 —   66.000 — 
Různý   příjem                                            10.000 —   13.015,40   25.000,— 
                                                                   452.000,—            488.176,40      540.400,- 
Vydáni: 
Členské  příspěvky                                   152.600,— 158.219,— 174.420 — 
Dorostenecké příspěvky                       21.800 —   25.590,—   26.000,— 
Žákovské  příspěvky                                   33.600 —   42.864,—   44.000 — 
                                                         208.000,— 226.673,— 244.420,— 
 
 
 
 



Náhrady cest. činovníkům                         22.000,—  16.609,30   23.000,— 
Kursy, školy a sjezdy .                         56.000,—  48.792,40         55.000,— 
Cestovné pro tyto účely .                        24.000 —  29.309,—   30.000 — 
Vydání pro technické účely .                        22.000 —  20.100,—   21.000,— 
Poštovné, telef., daně, popi.                          19.500 —  16.834,30    30.400 — 
Tiskopisy a kane. potřeby .                        27.000,— 23.994,40    33.000 — 
Náhrady                                                   25.000 — 30.000,—    31.000 — 
Pojištění      .                                           4.500 —      1.839,70                4.000,— 
Nájemné                                                  10.000 —   30.000 —     30.000,— 
Udržování inventáře                                      14.000 — 7.996,70      15.000 — 
Různá vydání                                                  20.000 — 36.027,60      23.480 — 
                                                           452.000,—      488.176,40           540.400,— 
 
 
Miroslav Zlámal,                Jan Pavlíček,                     Josef Ševčák, 
         účetní                             pokladník.                  účetní. 
 


