


Motto 
 Zakladatel Sokolstva br. dr. Miroslav Tyrš napsal v roce 1871: “Naše věc 
není pro strany, nýbrž pro národ veškerý, nepodléhá změně jako náhledy 
politické a náboženské, anobrž jest věčně pravdivá a důležitá a stojí v tom 
smyslu povznesena nad spory současnými.”  
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Kresby Jiřího Tomeška ml. představují někdejší pavilon a současně bránu borců při 
vstupu na sokolský stadion a dole pak družstvo žen při závěru cvičení na kladině na 

tomto stadionu.  
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Tělocvičná jednota Sokol Přerov v letech 2001 až 2011 
 

 Naše přerovská sokolská organizace se dožívá svého výročí 140. let od 
založení v poměrně dobrém zdraví. Z pohledu převratných událostí, které probíhaly 
ve společnosti v minulém století a výrazně ovlivňovaly sokolské hnutí, můžeme 
uplynulé desetiletí hodnotit jako klidné období v dějinách Sokola Přerov. Zajisté však 
stojí za připomenutí několik významnějších milníků, které za poslední dekádu 
nějakým způsobem zanechaly otisk v historii přerovské jednoty. 
  
 Své základní poslání – umoţnit sportovní a pohybovou aktivitu ve 
svých prostorách zájemcům o různé sporty bez rozdílu věku a výkonnosti – plnil 
Sokol v Přerově ke spokojenosti všech svých členů a snad i sympatizující veřejnosti 
a představitelů města. Rozšiřovala se členská základna sportovních oddílů, 
především florbalu, karate a boxu. Nově pod hlavičkou odboru všestrannosti začal 
působit oddíl capoeiry. Některé oddíly dosáhly i výborných výsledků v soutěţích na 
různých úrovních. Tak se mohli zapsat do povědomí veřejnosti svým umístěním na 
celorepublikové úrovni sportovci boxu i karate, postup v soutěţích zaznamenali také 
florbalisté. Těm však vzhledem k poţadavkům soutěţních řádů na regulérní 
parametry sportoviště přestal sál sokolovny vyhovovat a v roce 2010 ze Sokola 
Přerov vystoupili. Nejvyšší soutěţ – extraligu – pak od roku 2009 hrají házenkáři HC 
Sokol Přerov. Naopak nepříznivějším vývojem procházely počty členů v samotném 
odboru všestrannosti, hlavně v mládeţnických kategoriích. Kromě úbytku starších 
ţáků se vytratili dorostenci, vlivem stárnutí ubylo také cvičenců ve cvičebních 
hodinách muţů. 
  
 Ze starších památníků lze vyčíst, v jaké síle naše jednota ţila během své 
historie. Rozvíjející se jednota sdruţovala 417 členů v roce 1910, aby se stala silnou 
organizací s 2367 členy v roce 1940 a svého největšího rozmachu dosáhla v roce 
1947, kdy bylo registrováno 3234 členů. Poslední léta je stav členské základny téměř 
stálý, kdy proti 624 členům v roce 2000 klesl na své minimum 590 v roce 2003, aby 
v roce 2005 dosáhl svého maxima posledních dvou desetiletí – 838. Během 
posledních pěti let nás spíše ubývalo; průměrný počet členů kaţdý rok kolísá kolem 
čísla 700, kdy například z 687 na konci roku 2008 vzrostla členská základna v březnu 
2009 na 713, ale k 31. 12. 2009 bylo evidováno 692 členů. 
  
 Významnou stopu v přerovské kultuře zanechal loutkářský odbor. Po dosti 
dlouhém a bolestném znovuzrození zahájilo povodní v roce 1997 zničené loutkové 
divadlo v nové kráse nepřetrţitý a stále plnější provoz. Kromě pravidelných 
divadelních představení, v nichţ nechyběly časté premiéry, dokázali loutkáři 
kaţdoročně uspořádat akci celostátního významu v pravidelném střídání 
Loutkářských letnic a přehlídky sokolských loutkových divadel. 
  
 Kromě pravidelného cvičení se členové odboru všestrannosti se svými 
rodinnými příslušníky a několika přáteli zúčastnili mezinárodní výměnné akce, kdy 
v roce 2001 byli naši Sokolové na týdenní návštěvě v Dánsku. Bohatý poznávací 
program a rodinnou péči jsme mohli svým dánským sportovním přátelům oplatit hned 
v roce následujícím. 
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 Samozřejmým vrcholem uplynulého desetiletí byl sokolský svátek největší 
– XIV. všesokolský slet v roce 2006. Naši cvičenci obohatili svými vystoupeními 
ţupní slet v Přerově, krajský slet v Olomouci a velkým záţitkem pro všechny bylo 
celostátní setkání - slet v Praze. Kromě vyjmenovaných míst se naši členové účastnili 
menších okrskových sletů v dalších místech, například v Hranicích nebo 
v Dřevohosticích. Menšími svátky, ale rovněţ dobrou reprezentací Přerova 
s příjemnými záţitky byly krajské slety v Liberci v roce 2008 a v roce 2010 v Brně. 
  
 Důstojnou roli plnili Sokolové vždy při vzpomínkových akcích k výročí Dne 
vítězství a Dne vzniku samostatného československého státu. Při těchto oslavách 
jsme kaţdoročně představili veřejnosti historické prapory, které nesli za státní vlajkou 
a doprovázeli naši členové jak v historických, tak i nových krojích. Významnou 
propagací Sokola pak bylo udělení ceny města Přerova - Medaile J. A. Komenského 
- několika zaslouţilým členům naší jednoty za jejich přínos sportu i kultuře. 
Výboru tělocvičné jednoty se pod vedením starosty bratra Jaroslava Skopala podařilo 
hned v prvních letech nového tisíciletí uzavřít všechny majetkové nároky a vyrovnání. 
Spory o neoprávněně odebraný majetek provázely činnost jednoty po celá 
devadesátá léta a i přes navrácení sokolovny v roce 1993 částečně přesáhly aţ do 
první dekády 21. století.  
  
 S příchodem oddílu házené do přerovského Sokola, motivovaným 
především smazáním dluhu za pronájem šaten a hřiště za sokolovnou, se v roce 
2002 podařilo s vedením TJ Spartak dohodnout o vyrovnání v drobném majetku, 
především inventárním vybavení sokolovny. V roce 2004 soudy po několika 
odvoláních a dovolání rozhodly, ţe rekreační objekt v Ostruţné je skutečně 
majetkem naší jednoty. Po převzetí chalupy od TJ Spartak Přerovské strojírny a 
nějaké době udrţování výbor usoudil, ţe další drţení nemovitosti bez výraznější 
rekonstrukce je nad limit finančních moţností jednoty a se souhlasem valné hromady 
se rozhodl ji v roce 2005 prodat. Prodejem po výběrovém řízení se podařilo získat 
významnou sumu peněz na rekonstrukci dvorní části fasády sokolovny, která 
proběhla v roce 2007.  
 
 Na našich pozemcích se nacházela část městského zařízení, a to budova 
krytého bazénu a přístupová komunikace do plaveckého areálu, dále část budovy TJ 
Spartak (kuţelna) a volná plocha před kuţelnou. V zájmu narovnání vlastnických 
vztahů jednota v roce 2002 nabídla majitelům budov odkoupení těchto pozemků. 
Město Přerov nabídku akceptovalo a zaplacená kupní cena byla vhodným posílením 
rozpočtu pro plánovanou obnovu nábřeţní části fasády sokolovny v roce 2003. TJ 
Spartak neměl na zakoupení pozemku pod kuţelnou dostatek prostředků, proto byl 
dohodnut dlouhodobý pronájem. 
 
 Během uplynulých deseti let se stále výrazněji profiloval vliv trţní ekonomiky 
na chod naší dobrovolné organizace. Zatímco náklady stoupaly, a to jak na energie, 
tak i na sluţby svázané s opravami a údrţbou majetku, přítok peněz z obvyklých 
zdrojů (z ČOS a od města Přerova) slábl. Proto zásadní oporou pro provoz a 
zachování dobrého stavu sokolovny byly příjmy z pronájmů. Spolehlivými partnery 
byli nájemci prostor pod starou tribunou (PET Hardware, Technický bazar Vrbecká, 
Elektro Chalupa). Pro špatnou platební morálku jsme se museli rozloučit s nájemcem 
společenské části sokolovny (restaurace, kavárna, byt) a v roce 2007 byla pronajata 
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vietnamskému nájemci, který zmenšil prostor restaurace a na její úkor vybudoval 
hernu s výherními automaty. Sportovní plochy a prostory slouţí také nesokolským 
sportovcům, především středním školám pro hodiny tělesné výchovy, nebo 
košíkářům, cyklistům a moderním gymnastkám TJ Spartak. Občas plynul drobný 
přínos z pronájmu hlavního sálu např. pro hodiny aerobiku nebo pilates, hlavně 
v době letních prázdnin, komerčně někdy poslouţil mimo své hlavní poslání – 
loutkové hry pro děti - i sál loutkového divadla. Loutkářský odbor, poté co v divadle 
zničeném roku 1997 povodní pak v divadle krásně rekonstruovaném zahájil v roce 
2001 novou etapu, dosáhl v minulých letech naprosté finanční soběstačnosti jak díky 
příjmům ze vstupného a sponzorských darů, tak i díky své rostoucí ekonomické 
zodpovědnosti a kázni. 
 
 Samostatnou kapitolu v ekonomice naší jednoty tvoří příspěvky sponzorů. 
Vedle institucionálních jako ČOS nebo město Přerov, kteří oba přispívali na provoz 
sokolovny a významně se finančně podíleli na dvou hlavních zvelebovacích akcích - 
obnově fasády nábřeţní tak i ve dvorním traktu – nelze nevzpomenout štědrého 
donátora br. Karla Zejdu. Velkou pomocí sportovců ze sportovních oddílů byly dary 
přerovských firem, loutkovému divadlu přispívali vedoucí představitelé města v čele 
s primátory J. Valouchem a J. Lajtochem. Poděkování však musí směřovat i do 
vlastních řad, kde především členové odboru Věrná garda vybírali drobné příspěvky 
na kaţdém svém setkání a vytvářeli tak základ buď Fondu na obnovu fasády, nebo 
Sletového fondu. 
 
 Konsolidovaný provoz sokolovny se dařilo drţet také díky ustálenému 
kolektivu zaměstnanců, kde ekonomiku jednoty zkušeně vedla ses. Jana Tovaryšová 
a od roku 2001 vládl úklidu, drobným opravám a pořádkové sluţbě sokolník (nebo 
nově nazývaný správce areálu) br. Radek Sedláček. 
 
 Naše tělocvičná jednota by nedokázala ţít a rozvíjet se bez přičinění mnoha 
ochotných členů především z řad dobrovolných cvičitelů, z nichţ mnozí obdrţeli vyšší 
sokolská ocenění, a také bez mnoha hodin práce seniorů – brigádníků v čele s br. 
Vladimírem Taberym starším. Zásluhy patří rovněţ členům výborů jednoty, které 
pracovaly v poslední desetiletce postupně pod vedením starostů br. Jaroslava 
Skopala a br. Vladimíra Taberyho mladšího ve čtyřech sloţeních jen s malými 
personálními změnami. Kaţdý z členů výborů přispěl svým dílem k čilému ţivotu 
jednoty - za vyzvednutí stojí například přínos náčelnice ses. Heleny Sedláčkové za 
obnovu sokolských plesů nebo zásluţná práce dlouholetého vzdělavatele br. 
Bohumila Domanského v propagaci Sokola mezi městskou veřejností organizací jiţ 
zmíněné krojované účasti na oslavách státních svátků. 
  
 Do budoucích let si lze jen přát, aby sokolské tradice v naší jednotě byly 
zachovány a alespoň udržovány. Protože jejich rozvoji příliš nepřeje ani vývoj v celé 
společnosti, směřující k individualizaci a komercionalizaci sportu, ani již uvedené 
stárnutí členské základny s úbytkem členstva a především schopných a ochotných 
cvičitelů. Věřme, že příprava na XV. všesokolský slet opět rozšíří naše řady a posílí 
jak naši jednotu, tak celou Českou obec sokolskou. 
                                                                                                     Vladimír Tabery ml.,  
                                                                     starosta Tělocvičné jednoty Sokol Přerov 
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Zemřelí členové Sokola Přerov v letech 2001 – 2010 
 

 
Sestry a bratři 

 
 

Zdeněk Lukaštík, Ing.    květen  2001 
Anna Rychtářová    září   2001 
Emilie Langová     duben  2002  
Josef Čech, Ing.     květen  2002 
Karel Jemelka     květen  2002 
Ţivena Baranová     květen  2003 
Marie Kosíková     srpen   2003 
Milan Kočí      říjen  2003 
Marie Tichá      říjen   2003 
Františka Barašíková    leden   2004 
Milada Kročová     březen 2004 
Anna Koblihová     listopad 2004 
Jiřina Krestová     listopad 2004 
Josefa Hrubíčková     květen 2005 
Dagmar Lukaštíková    květen  2005 
Alexandra Škodová    červen  2005 
Vladimír Chmelař     červen 2005 
František Simon, Ing.   srpen   2005 
Blaţena Šonská, MUDr.    září  2005 
Jarmila Zejdová     leden  2006 
Milada Dýčková     srpen   2006 
Boţena Hermanová    březen  2007 
Anna Perdulová     květen 2007 
Rostislav Lukaštík, MUDr.    červenec  2007 
Jiřina Jansová     říjen   2007 
Věra Prachařová, Mgr.    listopad 2007 
Břetislav Panák     leden   2008 
Zdeněk Kruml     září   2008 
Bohumír Baroš     listopad  2009 
Zdeňka Svozilová, MUDr.    březen  2010 
Libuše Jarošová     červen  2010 
Olga Holzmanová     srpen   2010 
Karel Zejda      listopad  2010 

 
 

Budiž čest jejich památce! 
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Průřez dějinami Sokola Přerov do roku 2001 
 
 Ustavující valná hromada se konala 4. května 1871 za účasti třiceti členů. 
Starostou byl zvolen přerovský vlastenec br. František Štěpka, pozdější starosta 
Přerova a zemský poslanec. Náměstkem starosty byl zvolen br. Josef Vítěz, 
jednatelem br. František Mrkva a náčelníkem br. F. Výborný. První cvičení probíhala 
v tělocvičně ve Školní ulici (Bratrská), později v hostinci na Pančavě (Za Mlýnem). 
Koncem roku stoupl počet členů na 88. V roce 1873 byly pro cvičení najímány různé 
místnosti, aţ obecní rada pomohla jednotě s pronájmem místností v tehdejším 
gymnáziu na Horním náměstí. Počet členů 116. 
 
První přerušení činnosti trvalo dva roky 
 Nebyly jen dny pro Sokol příznivé, závistivci, donašeči a placení infomátoři 
pilně sledovali dění v jednotě a c. k. úředníci hlídali kaţdý krok sokolů, aby mohli 
včas pokazit další rozvoj jednoty. Příleţitost se naskytla v roce 1876 při vítání 
olomouckého arcibiskupa, přičemţ cvičící členstvo utvořilo špalír se šavlemi a kordy, 
coţ dohněvalo velitele vojenské posádky, který zaţaloval Přerovany na c. k. 
hejtmanství v Kroměříţi pro přečin veřejné bezpečnosti. Kordy a šavle byly 
četnictvem zabaveny, členové potrestáni pokutou a Sokol v Přerově byl rozpuštěn. 
V roce 1878 byly vypracovány a úřady potvrzeny nové stanovy a 9. června 1878 byla 
valnou hromadou obnovena činnost sokolské jednoty v Přerově s počtem 59 členů. V 
roce 1881 stoupl počet členů na 99. 
V roce 1887 byl podán návrh na zbudování vlastní tělocvičny, protoţe ředitelství 
gymnázia nejevilo valné přízně sokolské jednotě. Stavební místo na Marku, naproti 
nynější sokolovny, darovalo obecní zastupitelstvo, plány byly zhotoveny bezplatně. 
Bylo ustaveno druţstvo pro vystavění tělocvičny a zaloţen fond, který postupně začal 
vzrůstat. V roce 1891 měla jednota 147 členů. Počátkem roku 1893 jednota dostala 
výpověď z gymnázia a najala místnost v Palackého ulici, která však naprosto 
nevyhovovala. Téhoţ roku se konala v Přerově velká krajinská výstava. Po skončení 
výstavy dostal Sokol darem prostorný pavilon postavený pro tuto výstavu (naproti 
dnešního gymnázia v Komenského ulici). Pavilon byl ke cvičení pouţíván aţ do roku 
1896. 
 
Do Sokola vstupuje mládež 
 V roce 1894 začíná cvičit ţactvo a dorost. Jednota měla celkem 174 členů, z 
toho 46 z řad mládeţe. 
 
 Stavba první sokolovny byla zahájena19. března 1896 Na Marku. Rychle 
pokračovala a přes zimu se v ní prozatímně cvičilo. K slavnostnímu otevření došlo 8. 
srpna 1897. V roce 1900 byl zaloţen veslařský odbor Sokola. V roce 1901 měla 
jednota 248 příslušníků, z toho 88 příslušníků mládeţe. 
 
Vznik ženského odboru Sokola 
 Ustavující valná hromada ţenského odboru Sokola v Přerově se konala 17. 
ledna 1907  První předsedkyní byla zvolena ses. Ţofie Kryšková, první náčelnicí ses. 
Ţofie Polamová. Odbor ihned zahájil tělocvičnou a vzdělávací činnost. V prvním roce 
měl 78 členek. V roce 1910 měl Sokol 417 příslušníků, z toho 102 ţeny a 48 členů 
mládeţe. 
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 V letech 1914 - 1918 během první světové války byla činnost Sokola 
ochromena. Většina bratří byla povolána do zbraně. V roce 1914 to bylo 66 sokolů. V 
legiích později působilo třicet bratří. Zůstalo jen šest cvičenců a dva cvičitelé. 
Sokolovna byla obsazena vojskem aţ do převratu v roce 1918. 
 
Bratr Slavomír Kratochvil 
 V roce 1914 byli 18. listopadu zatčeni bratři Slavomír Kratochvil, Vojěch Fárek, 
Vladimír Stejskal, brzy také br. František Radoušek a obviněni z šíření 
protirakouských letáků. U br. Kratochvila byly letáky nalezeny, byl odsouzen k smrti a 
tentýţ den 23. listopadu 1914 zastřelen. Bratr Radoušek byl odsouzen na 8 let 
těţkého ţaláře. Ostatní byli osvobozeni, ale konfinováni jako lidé politicky podezřelí. 
Ţeny a dorostenky cvičily po celou válečnou dobu na různých místech a vypomáhaly 
při cvičení dorostu a ţáků. 
 Roku 1918 vyhlásil 29. října jednatel Sokola br. Ladislav Elmer v Přerově 
republiku Československou a byl pověřen správou přerovského hejtmanství. Bratr 
Štěpán Klein byl jmenován vojenským velitelem a začal tvořit základy vojenského 
tělesa v Přerově. 
 V roce 1920 splynul ţenský odbor v jednotné členství se Sokolem Přerov. 
 
Výstavba stadionu 
 V roce 1921 byl vybudován sokolský stadion na Brabansku. V roce 1926 byla 
ustavena finančně-stavební komise pro výstavbu nové sokolovny. V roce 1930 měla 
jednota 1417 členů. Kaţdý dvanáctý obyvatel Přerova byl částí jednoty. 
 Pravidelně v listopadu se konala pouť ke hrobu br. Sl. Kratochvila za velké 
účasti členstva. Vzdělávací činnost byla velmi obsáhlá. 23. ledna 1934 vyvrcholila 
dlouholetá práce finančního odboru na mimořádné valné hromadě, na které členstvo 
jednomyslně odhlasovalo stavbu nové sokolovny. V té době měla jednota 1375 
členů, 784 muţů a 591 ţen (bez ţactva a dorostu). 
 
Stavba nové sokolovny 
 První práce na nové sokolovně byly výborem zadány 25. června 1935 a 
„rovnost“ stavby byla oslavena 13. října. Do konce roku 1935 byla stavba přivedena 
pod střechu. 
 11. září 1936 se konalo dojemné rozloučení se starou sokolovnou a členstvo 
bylo přes Tyršův most převedeno do sokolovny nové, která byla slavnostně otevřena 
13. září 1936 za účasti Sokolstva téměř z celé republiky. Stará sokolovna byla 
přestavěna na sokolské kino ALFA. 
 X. všesokolský slet v roce 1938 ukázal celému světu zdatnost a sílu sokolstva. 
Podzim roku 1938 však dolehl co nejtíţivěji na náš stát i Sokolstvo. Velká část 
našeho území se stala součástí Německa. Na tomto území jsme ztratili 548 
sokolských jednot se 137 sokolovnami a 274 cvičišti. 
 
 Bratr Rudolf Lukaštík se narodil 23. listopadu 1894, přesně dvacet let před 
popravou br. Sl. Kratochvila. Byl dlouholetým jednatelem Sokolské ţupy 
Středomoravské a v roce 1939 byl zvolen i jejím starostou. Koncem roku 1939 odešel 
do zahraničí a ve svých 45 letech vstoupil do čs. zahraniční armády ve Francii. 
Pomohl obnovit Sokolskou ţupu zahraniční a později byl povolán prezidentem 
Edvardem Benešem na čs. ministerstvo vnitra v Londýně. 
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Druhé přerušení činnosti trvalo čtyři roky 
 Rok 1941 - počet členů byl 1593, ţactva a dorostu 774, celkem 2367 
sokolských příslušníků. Tento rok měl být rokem jubilejním. Gestapu však neušlo, ţe 
ţivot v sokolských jednotách se prohluboval, ţe Sokol se stal útočištěm zbytků 
svobody. 13. dubna byla zastavena činnost Sokola a majetek převzali zástupci 
Okresního úřadu a policie. Zásluhou pracovníků těchto institucí bylo moţno mnohé 
písemnosti a cenné věci odnést do bezpečí. 
 Během 2. světové války bylo popraveno, umučeno v koncentračních táborech 
a padlo v květnovém povstání v našem městě 38 členů Sokola Přerov. Všem bylo v 
roce 1945 uděleno čestné členství jednoty in memoriam a jejich jména jsou uvedena 
na pamětní desce, umístěné na přerovské sokolovně. Vězněno bylo 80 našich bratří 
a sester. 
 16. května 1945 svolal starosta br. dr. Jan Lacina první pracovní schůzi, jejímţ 
účelem bylo zjistit škody a zajistit majetek proti případným dalším škodám. Od září se 
začala rozvíjet tělocvičná, sportovní a vzdělavatelská činnost. 
V letech 1946 - 1948 se sokolové snaţili přivést svoji činnost na předválečnou výši a 
ještě ji rozšířit. Sokolstvo stálo před před XI. všesokolským sletem, kterým se náš 
národ chtěl prezentovat před celým kulturním světem. Koncem roku 1947 dosáhla 
naše jednota nejvyšší členské základny ve své historii - 2234 členů, 1000 ţactva a 
dorostu, celkem 3234 příslušníků. 
 
XI. všesokolský slet a třetí přerušení činnosti, které trvalo 42 let 
 Po XI. všesokolském sletu v roce 1948 skončila činnost nezávislé jednoty 
Sokol Přerov. 13 nejlepších členů, v čele se starostou ţupy br. Rudolfem Lukaštíkem 
a ţupní náčelnicí ses. Lídou Chytilovou bylo na příkaz KSČ z jednoty vyloučeno, 10 
členů vězněno, br. Oldřich Vodička, důstojník čs. zahraniční armády, byl 26. května 
1949 umučen příslušníky Státní bezpečnosti. Většina členstva na protest zanechala 
sokolské práce a z jednoty vystoupila. V roce 1951 zbytek jednoty ztratil i své jméno 
a Sokol Přerov přestal existovat. 
 V roce 1952 byla Československá obec sokolská zrušena a jméno Sokol 
zůstalo jen jednotám na vesnicích. 
 Od roku 1948 do roku 1990 to byly sokolské jednoty v zahraničí, které 
udrţovaly sokolskou tradici - Vídeň, Paříţ, Londýn, Curych, USA, Austrálie… 
 
Vzkříšení Sokola po 17. listopadu 1989 
 7. ledna 1990 se konal v Praze sjezd, kterého se zúčastnilo 2700 bývalých 
sokolů a byla obnovena činnost ČOS. 
 7. března 1990 byla obnovena činnost Sokola Přerov na schůzi, které se 
zúčastnilo 95 většinou bývalých sokolů. Starostou byl zvolen br. Zdeněk Tichý, 
místostarostkou sestra Lída Chytilová. Proběhla jednání se Spartakem Přerov, který 
nám uvolnil jednu místnost v sokolovně. 
 Přijetím zákona č. 173/1990 měl být Sokolu navrácen veškerý majetek, který 
vlastnil ke dni 31. 3. 1948. Trvalo však ještě několik let neţli nám Spartak sokolovnu 
vrátil. V lednu 1991 vstoupila do Sokola Přerov většina členů odboru rekreační 
tělovýchovy a sportovní gymnastiky, kteří doposud byli členy Spartaku. Počet členů 
Sokola tak stoupl na 470 (včetně ţactva a dorostu). Bylo zahájeno pravidelné cvičení 
všech sloţek, museli jsme však platit nájemné Spartaku. Byli jsme sice majiteli 
sokolovny, ale uţivatelem byl Spartak. 
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 V únoru 1991 byla zásluhou činovníků Sokola Přerov obnovena Sokolská 
ţupa Středomoravská - Kratochvilova se sídlem v Přerově. 
 V březnu 1993 se konala valná hromada jednoty, která vytyčila nové úkoly do 
budoucna a zvolila nový výbor, v jehoţ čele stáli starosta br. Ing. Jaroslav Skopal a 
místostarosta br. Vladimír Tabery st. Jedním z hlavních úkolů bylo získat zpět náš 
sokolský majetek. 
 31. srpna 1993 byla se Spartakem podepsána smlouva o navrácení 
majetkových práv Sokola Přerov. 
 5. června 1994 se po 46 letech uskutečnil v Přerově ţupní sokolský slet za 
účasti 1100 cvičenců. Z naší ţupy cvičilo 537, ze Sokola Přerov 226. 
 
XII. všesokolský slet se konal po 46 letech 
 V červenci 1994 se konal v Praze XII. VS, kterého se zúčastnilo 149 našich 
cvičenců. 
 15. února 1996 se konala 79. řádná valná hromada jednoty. Bratr starosta 
uvedl, ţe finanční situace jednoty se v průběhu roku dostala do rovnováhy díky 
dotaci z ČOS a příspěvku od manţelů Zejdových, br. Ing. Zdeňka Lukaštíka a br. 
Břetislava Panáka. Stav členské základny: ţactvo 211, dorost 17, členstvo 325, 
celkem 553, z toho 148 přispívajících. 
 14. března 1996 bylo výborem uděleno čestné členství 25 vězněným, 
utiskovaným a neoprávněně vyloučeným členům Sokola Přerov v době komunistické 
totality, většině in memoriam. 
 V květnu 1996 byl vydán Památník Sokola Přerov ke 125. výročí zaloţení 
jednoty a konala se tělocvičná akademie. 
 
Povodeň 
 7. července 1997 se řeka Bečva vylila z břehů a zaplavila sokolovnu do výše 1 
metr nad podlaţím šaten. Odhad škod činil 4,1 milionu Kč, jen rekonstrukce 
loutkového divadla si vyţádala 3 miliony Kč. 
 30. června 1998 byl uspořádán autobusový zájezd do Trnavy u Zlína, rodné 
obce br. Slavomíra Kratochvila. Zájezdu se zúčastnilo 42 sokolů, z toho 13 mládeţe. 
Podobný společný zájezd přerovských sokolů se konal naposledy v roce 1936. 
26. února 1999 vzali účastníci valné hromady jednoty na vědomí, ţe sokolské řady 
rozšířil oddíl házené, který měl v té době 68 členů. 
 11. června 2000 se konal v Přerově ţupní sokolský slet, kterého se zúčastnili 
také cvičenci ţupy Prostějovské, Olomoucké a Kroměříţské. Celkem vystoupilo 870 
cvičících, z naší jednoty 146.  
 1. a 2. července 2000 se konala hlavní vystoupení XIII. všesokolského sletu 
v Praze. Celkem vystoupilo 21332 cvičících, ze Sokola Přerov 115. 
 V srpnu 2000 byl ustaven v naší jednotě oddíl boxu, který měl pět 
zakládajících členů. 
 25. listopadu 2000 byla na naší sokolovně slavnostně odhalena deska br. 
Rudolfu Lukaštíkovi. Vedle členů Sokola se zúčastnili také zástupci Severomoravské 
energetiky, Armády České republiky, demokratických organizací a starosta města 
Přerova. 
 Podrobněji jsou dějiny Sokola Přerov popsány v památnících z roku 1911, 
1921, 1931, 1946, 1991 a 2001. 
 
                                                   Bohumil Domanský, místostarosta Sokola Přerov 
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Činnost Sokola Přerov v letech 2001 až 2010 
 
 Rok 2001 byl rokem 130. výročí založení T. J. Sokol Přerov. 23. února 
2001 se konala 84. valná hromada Sokola Přerov, které se zúčastnilo 106 z 
pozvaných 182 členů. Počet členů včetně mládeţe je 624 a to 121 muţů, 190 ţen, 
77 dorostenců, 19 dorostenek, 111 ţáků a 106 ţaček. Vedle odboru sokolské 
všestrannosti působí v jednotě tyto sportovní oddíly: basketbal, box, florbal, házená a 
sportovní gymnastika. Bratru Vladimíru Taberymu byl předán pamětní list za podíl na 
uskutečnění XIII. všesokolského sletu, který mu udělila Česká obec sokolská. 
 
V rámci 130. výročí založení Sokola Přerova se konaly tyto vzpomínkové akce: 

 V časopisu Sokol byl uveřejněn obsáhlý článek o historii i současnosti Sokola 
Přerov. 

 10. března 2001 uspořádal oddíl Věrné gardy a Vzdělavatelský sbor Veselé 
závodění pro starší cvičence, kterého se zúčastnili cvičící z osmi sokolských 
jednot střední Moravy. 

 17. května 2001 jsme uspořádali veřejnou cvičební hodinu, během níţ byly 
předvedeny ukázky cvičení odboru sokolské všestrannosti - rodičů s dětmi, 
nejmladšího ţactva, mladšího a staršího ţactva. Vystoupili také sportovní 
gymnasté, které doplnilo několik muţů sokolské všestrannosti. 

 Byl vydán Památník 130. výročí T. J. Sokol Přerov, ve kterém je uvedena 
historie jednoty od zaloţení aţ po současnost. 

 Vzdělavatelský sbor připravil vzpomínkový panel, který byl vystaven ve výloze 
ţelezářství Netopil ve Wilsonově ulici. Pro Nové Přerovsko byly připraveny tři 
články o činnosti Sokola Přerov (1871-1918, 1918-1945, 1945-2001). 

 22. aţ 24. června se v Praze konal 6. sjezd ČOS, ve kterém byla do 
předsednictva ČOS zvolena naše ţupní starostka sestra Blaţena Šonská. 

 V červnu 2001 sdělil Městský úřad Sokolu Přerov, ţe přejmenování části 
nábřeţí na nábřeţí Rudolfa Lukaštíka je schváleno. Jedná se o část nábřeţí 
od sokolovny po hotel Strojař. 

 20. října 2001 se zúčastnilo smíšené druţstvo starších cvičenců Sokola Přerov 
setkání Věrných gard v Kroměříţi. Veselého závodění se zúčastnili sestry 
Zajícová, Jarošová, Široká a bratři Geryk, Funk, Domanský - vedoucí ses. 
Koluchová. 

 
 Rok 2002 byl nazván Sokolským, protoţe uplynulo 180 let od narození 
Jindřicha Fügnera, 170 let od narození Miroslava Tyrše, 140 let od zaloţení Sokola 
Praţského a 120 let od uspořádání I. všesokolského sletu. Pro přerovské sokoly měl 
tento rok ještě další význam, protoţe před 110 lety byla ustavena Sokolská ţupa 
Středomoravská, jejíţ součástí se stala T. J. Sokol Přerov. V časopise Sokol č. 
1/2002 bylo uvedeno: „Sokolské ideje, které před půlstoletím oslovovaly přes milion 
našich členů, si dělají i dnes nárok na svou novou svobodnou existenci. Současný 
Sokol nabízí ve 1118 tělocvičných jednotách pestrý moderní program odpovídající 
požadavkům dnešní doby - pro všechny věkové kategorie - pro celé rodiny. Sokol 
umožňuje rekreační sportování i výkonnostní sport, zahrnuje přes sedmdesát odvětví 
včetně populárního lakrosu, baseballu, florbalu a úspěšného rokenrolu. Ve 2597 
oddílech je začleněno 78 tisíc sportovců. V jednotách působí divadelní, loutkové, 
pěvecké, taneční a hudební kroužky. Během posledních deseti let, kdy probíhala 
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obnova, se stal Sokol organizací sdružující téměř 200 tisíc členů a má co nabídnout i 
dalším zájemcům. Stále platí, že Sokol všude bratra má - sokolskou myšlenku šíří po 
celém světě na 80 tisíc zahraničních sokolů.“ 
  
 31. května se v přerovské sokolovně uskutečnila slavnostní akademie k 
výročí 140 let vzniku Sokola a 110 let vzniku Sokolské ţupy Středomoravské - 
Kratochvilovy. Zúčastnili se cvičenci ze sokolských jednot Přerov, Hranice, 
Dřevohostice, Brodek u Přerova, Dub nad Moravou, Majetín, Paršovice. Pestrý 
program sledovalo 300 diváků. 
 19. června 2002 se na pozvání Čsl. obce legionářské účastnilo 16 členů 
Sokola Přerov vernisáţe výstavy Za naší samostatnost v Muzeu J. A. Komenského. 
Výstava se konala při příleţitosti 85. výročí bitvy u Zborova.  
 21. a 23. června se konal v Liberci Sokolský slet pod Ještědem, kterého se z 
naší jednoty zúčastnilo 23 ţen a 21 muţů ve skladbách Cvičení s praporci, Chlapáci 
a Pocta Janu Werichovi.  
 1. července 2002 se na pozvání velitele vojenské posádky v Hranicích 
zúčastnilo šest členů Dne ozbrojených sil a 85. výročí bitvy Československých legií u 
Zborova. Slavnost se konala v areálu bývalé Vojenské akademie v Hranicích.  
 V červenci 2002 jiţ potřetí hostili přerovští sokolové spřátelenou skupinu 
Dánů z občanského sdruţení Fórum Beboerforening z Esbjergu. Během svého 
týdenního pobytu navštívili řadu míst na Přerovsku, Prostějovsku, Zlínsku a 
Jeseníkách. 
 15. září 2002 se v Písku konalo finále Přeboru ČOS v basketbalu dorostenců. 
Protoţe se jedno druţstvo omluvilo, dostali příleţitost naší dorostenci. Umístili se sice 
na posledním čtvrtém místě, ale ještě tři minuty před koncem za stavu 43:45 bojovali 
o bronzové medaile. Trenérem byl bratr Zdeněk Kočara. 
 24. října 2002 byly na nádvořích Tyršova domu v Praze odhaleny obětem 
z řad Sokolstva dva památníky. Na pamětních deskách je uvedeno: Na paměť členů 
ústředí ČOS, kteří přinesli v letech 1939 - 1945 oběť nejvyšší. Na zhotovení těchto 
památníků přispěli také členové Sokola Přerov částkou 4000 Kč. Výbor 920 Kč, 
odbor sokolské všestrannosti 2300 Kč, odbor Věrné gardy 780 Kč. 
 28. října 2002 udělilo město Přerov Cenu města Přerova – Medaili J. A. 
Komenského ses. Lídě Chytilové a br. Vladimíru Taberymu za dlouholetou a 
obětavou práci v T. J. Sokol Přerov. 
 
Rok 2003 zahájení opravy fasády sokolovny  
 V květnu jsme ohlásili Stavebnímu úřadu plán provedení udrţovacích prací 
objektu sokolovny a 27. května 2003 vydal Stavební úřad souhlasné stanovisko. 
Opravy byly rozděleny do dvou etap: l. etapa - fasáda tělocvičné a administrativní 
části - rok 2003, II. etapa - fasáda společenské části - rok 2004. 
 V březnu nám naše sokolská ţupa sdělila: Protoţe jednoty ČSTV stále 
pouţívají název „Jednota Sokol a zkratku TJ Sokol...“, bylo stanoveno, ţe jednoty 
ČOS budou pouţívat zkratku „T.J. Sokol...“ anebo celý název „Tělocvičná jednota 
Sokol...“ 
 26. dubna se konal v Přerově ţupní sraz cvičitelů sokolské všestrannosti, 
kterého se zúčastnilo 28 cvičitelů z T. J. Sokol Přerov, Hranice, Veselíčko, Beňov, 
Sušice., Lipník n. B. a Brodek u Přerova. Jeho náplní bylo poznání dávné historie 
Přerova, osvojení si některých disciplin zálesáckého ţivota a seznámení se základy 
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softbalu. Sraz řídili br. Pavel Vývoda - Sokol Hranice, bří Jar. Bártek, Zdeněk Holas, 
Jiří Fryč a ses. Helena Sedláčková - všichni ze Sokola Přerov. 
 26. a 27. dubna se zúčastnili junioři florbalového oddílu Sokola Přerov 
Přeboru Moravy a Slezska. Protoţe většinu zápasů vyhráli, postoupili do přeboru 
juniorů ČOS a stali se přeborníky ČOS ve florbalu juniorů. 
 17. května se uskutečnil sokolský výstup na Velkou Čantoryji (995 m. nad 
mořem) na slezsko-polském pomezí, kterého se zúčastnili sokolové z Polska, 
Slovenska a Česka, včetně 45 členů z T. J. Sokol Přerov, Brodek u Př., Majetín a 
Hranice. 
 14. a 15. června se konal v Praze Přebor ČOS sokolské všestrannosti. Z naší 
ţupy se zúčastnili dva starší ţáci - Jiří Doleţal ze Sokola Přerov a Martin John z 
Lipníku n. B. Mezi 26 ţáky se umístil Doleţal celkově na patnáctém místě, ve šplhu 
na 5. místě. 
 26. srpna rozhodl Okresní soud v Přerově, ţe Spartak Přerov má vrátit 
bývalou sokolskou nemovitost v Ostruţné Sokolu Přerov. Spartak se odvolal, takţe 
rozhodnutí soudu v té době nenabylo právní moci. 
 20. září uspořádala ČOS výletní dopoledne s vyjíţďkou a sportovním 
programem na lodi Tyrš v Praze. Hlavními účastníky byly sokolské děti vyslané 
ţupami. Z naší ţupy se za odměnu zúčastnili pravidelní účastníci závodů sokolské 
všestrannosti - ţáci Jiří Doleţal a Igor Strnad ze Sokola Přerov a dvě ţákyně ze 
Sokola Brodek u Přerova. Odpoledne navštívili nejstarší praţskou sokolovnu, kde se 
soutěţilo v různých disciplínách, vykoupali se v opraveném bazéně Tyršova domu a 
navštívili Nosticovo divadlo v areálu TD, kde shlédli program l4O let Sokola.  
 25. září byla na přerovském zámku zahájena celostátní výstava Svět loutek. 
Loutky zapůjčila loutková divadla Pimprle a Kováček z Prahy, Před branou z 
Rakovníka, Sokol Přerov a Muzeum Komenského v Přerově. Výstava byla zahájena 
přerovskými loutkáři ukázkou vodění loutek - árií Jeníka a Mařenky. Celý program 
komentoval historický přerovský Kašpárek z roku 1921.  
 25. října udělilo předsednictvo výboru ČOS sestře Marii Veřmiřovské 
bronzovou medaili ČOS jako uznání za obětavou činnost ve prospěch sokolského 
hnutí.  
 28. října udělilo město Přerov ses. Veřmiřovské Cenu města Přerova - Medaili 
J. A. Komenského za popularizaci a rozvoj sokolského loutkářství v Přerově. 
 Koncem roku 2003 vstoupilo do Sokola Přerov sedm vyznavačů Capoeiry - 
sportu kombinujícího prvky tance a bojového umění, který z Brazílie začal v 80. 
letech minulého století pronikat i do jiných zemí. Sami Brazilci nazývají Capoieru 
hrou, při níţ se v kruhu diváků pohybují dva hráči, kteří se snaţí navzájem překonat 
pomocí pohyblivosti, taktiky a bojové chytrosti. Základní ofenzivní techniky tvoří 
různé druhy vysokých kopů, ale i údery hlavou a shození protivníka na zem. 
 
Rok 2004 vyhlásila ČOS „Rokem sokolského mládí“ 
 Náčelnice ČOS ses. Jarina Ţitná byla přesvědčena, ţe Sokol je mladou 
organizací, protoţe vyznává Tyršovo heslo: "Věčný ruch, věčná nespokojenost!" 
Mezi svými prioritami má snahu neustrnout, hledat nové cesty, nové příleţitosti a 
moţnosti. V době sokolského rozkvětu a slávy sokolská myšlenka ovlivňovala 
myšlení a dění v naší republice. Po více neţ čtyřicetileté vynucené odmlce vypadá 
situace odlišně. Přesto jsme od doby obnovení Sokola ušli dlouhou cestu 
poznamenanou mnoha vítězstvími a k naší škodě i prohrami. Má-li Sokol dostát 
povinnostem, které mu diktuje tradice a odkaz našich předchůdců, musí se soustředit 
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na to, aby mladým lidem ukázal krásy ţivota v celé jeho šíři, sílu pospolitosti a 
přátelství a z toho vyplývajících povinností. 
 3. dubna se konal v Přerově sraz cvičitelů odboru sokolské všestrannosti. 
Mezi třiceti účastníky bylo sedmnáct cvičitelů ze Sokola Přerov. V závěru byla 
zvolena ţupní náčelnicí opět Blanka Zelingerová a ţupním náčelníkem byl zvolen br. 
Zbyněk Harašta, oba ze Sokola Přerov. 
 15. dubna se konala v Olomouci vernisáţ výstavy „Po stopách 
československých legií“, na kterou byli pozváni přerovští sokolové. Autorka výstavy 
ses. PhDr. Z. Fořtová, členka Sokola Praţského, seznámila přítomné se všemi 
exponáty. Jednalo se převáţně o unikátní fotografie týkající se čsl. legií v Rusku, Itálii 
a Francii. V úvodu tvořilo šest krojovaných přerovských sokolů česný doprovod 
historickému praporu přerovských legionářů. Na tomto praporu je nápis 
„Československým legionářům věnuje Sokol Přerov“. 
 27. dubna proběhlo odvolací jednání u Krajského soudu v Olomouci. Senát 
Krajského soudu rozhodl ve prospěch Sokola Přerov. Potvrdil věrohodnost svědectví 
členů Sokola Přerov, ze kterých vyplynulo, ţe drţba přiděleného konfiskátu po 
odsunutých sudetských Němcích - nemovitosti v Ostruţné - Sokolem Přerov vznikla 
jiţ před březnem 1948. 
 16. května se konaly v naší sokolovně Loutkářské letnice 2004. Při zahájení 
předal předseda Sdruţení amatérských loutkářů ses. Marii Veřmiřovské za 
dlouholetou činnost Zlatý odznak J. K. Tyla. Práce ses. Veřmiřovské, zvláště po 
povodni l997, byla ohodnocena Cenou doktora Jindřicha Veselého. Tato cena se 
uděluje na počest člověka, který se významným způsobem zaslouţil o české a 
zahraniční loutkářství. 
 4. až 6. června připravily brněnské sokolské ţupy velké setkání "Sokolské 
Brno 2004". V rámci Roku Sokolského mládí organizátoři připravili bohatý program 
pro sokolskou mládeţ, která dostala příleţitost ukázat své tělocvičné a sportovní 
výkony. Z naší jednoty se mládeţ nezúčastnila - ve zprávě odboru všestrannosti za 
rok 2004 není o této akci ţádná zmínka. Protoţe se sokolská veřejná vystoupení 
neobejdou bez cvičení dříve narozených, vystoupilo v Brně patnáct cvičenců (12 ţen, 
3 muţi) ze Sokola Přerov ve skladbě pro Věrnou gardu. 
 V červnu byla dokončena oprava fasády společenské části sokolovny. 
 19. a 20. června se konal v Praze 7. sjezd ČOS, kterého se zúčastnily ţupní 
starostka sestra Blaţena Šonská, ţupní náčelnice ses. Blanka Zelingerová a ţupní 
hospodářka ses. Vojtěška Weigelová, všechny členky Sokola Přerov. Do výboru 
ČOS byla zvolena sestra Blaţena Šonská. 
 30. června byla slavnostně po mnoha letech znovu odhalena pamětní deska 
legionáři a členu Sokola bratru Janu Gayerovi. Původní deska přerovského rodáka 
byla instalována v Mostní ulici, v době okupace ji odstranili nacisté a později zase 
komunisté. Podplukovník Jan Gayer, velitel 4. legionářského pluku, utrţil ve vítězném 
boji u Lipjag v Povolţí zranění, kterému podlehl. Mezi četnými občany, kteří přišli 
vzdát poctu jednomu z nejslavnějších Přerovanů, bylo také šest členů Sokola Přerov 
v krojích, kteří se dopoledne téhoţ dne zúčastnili slavnosti v Hranicích, kde se konalo 
odhalení pamětní desky diviznímu generálu Otakaru Zahálkovi. Generál Zahálka byl 
v letech 1934 aţ 1939 velitelem Vojenské akademie v Hranicích a zúčastnil se 
prvního i druhého čs. odboje. V roce 1942 zemřel smrtí hrdiny na nacistickém 
popravišti v Brně. 
 4. července uspořádala naše ţupa autobusový zájezd na II. sokolské 
tělovýchovné slavnosti Sokola na Slovensku, kterého se v roli diváků zúčastnilo 37 
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sokolů z Přerova, Hranic, Brodku u Př. Sokol na Slovensku si dal za cíl rozvíjet 
bratrstvo a spolupráci v rámci Světového svazu sokolstva a nabídl moţnost vystoupit 
i zahraničním partnerům. Toho vyuţila i ČOS, která se přihlásila dvěma skladbami, 
vystoupili také sokoli z USA, Polska, Rakouska a Srbska. Ve většině skladeb 
vystupovali mladí lidé, a to znamená, ţe sokolská myšlenka nezapadne. 
 18. září - na tento den doporučila ČOS všem jednotám uspořádat Sokolský 
den pod názvem "To nejlepší co umíme.“ Cvičitelský sbor Sokola Přerov uspořádal 
turistický výlet do Jeseníků. Výletu se zúčastnilo 44 sokolů, kteří na závěr navštívili 
chatu v Ostruţné, vrácenou po mnohaletém soudním projednávání ve velmi špatném 
stavu Sokolu Přerov. V rámci Sokolského dne zahrál náš soubor loutkového divadla 
propagační představení pro sokolskou mládeţ i veřejnost. V úvodu byli pozváni děti, 
mládeţ i dospělí k zahájení příprav na XIV. všesokolský slet v roce 2006. 
 18. a 19. září se naše sokolské ţákyně Zdena Broušková, Kristýna Holcová a 
Naďa Peňáková - v doprovodu ses. Blanky Zelingerové zúčatnily zájezdu do Prahy. 
ČOS připravila pro 200 vybraných dětí ze všech sokolských ţup pestrý program - 
výlet na lodi Vyšehrad, vystoupení mistrů ve sportovním aerobiku, scénku šermířů 
apod. První den děti zakončily nádhernou vyhlídkou na ozářenou Prahu ze střechy 
Tyršova domu. Uvedené ţákyně patřily mezi úspěšné závodnice všestrannosti, 
cvičily na XIII. všesokolském sletu a byly příkladem v chování pro ostatní ţákyně. 
 10. listopadu se konala slavnostní schůze Vzdělavatelského sboru a odboru 
Věrná garda při příleţitosti 10. výročí zaloţení odboru VG. Této schůze se zúčastnila 
ţupní starostka ses. Blaţena Šonská, ţupní náčelnice ses. Blanka Zelingerová, 
místostarostové bří Vladimír Tabery st. a Vladimír Tabery ml. a jednatelka ses. Olga 
Fárková. V úvodu převzala vedoucí odboru VG ses. Lída Chytilová Bronzovou 
medaili ČOS, která jí byla udělena předsednictvem ČOS jako uznání za obětavou 
činnost ve prospěch sokolského hnutí. Ses. Chytilová potom přednesla přehled 
činnosti odboru VG za uplynulých deset let. Byl projednán a schválen převod částky 
75 000 Kč z podúčtu VG na účet jednoty. 
 12. až 14. listopadu se zúčastnila školení vzdělavatelů a činovníků ČOS ses. 
Iva Bártková, členka Vzdělavatelského sboru, kterou zvláště zaujala přednáška ses. 
doc. Anny Hogenové o výchovné a vzdělávací činnosti ČOS. Její přednáška byla 
filosofickou reflexí doby s resumé, ţe Sokol má vytvářet prostředí radosti, klidu a 
pozitivních informací. Jeho cílem by znovu měla být antická kalokagathia, která by 
dnešnímu člověku přinesla jistotu přijetí do určité skupiny, kde se bude cítit dobře. 
 V listopadu vznikl v naší jednotě nový oddíl karate. Členská základna byla 11 
cvičenců. V plánu na rok 2005 bylo vytvořit kvalitní zázemí pro rozvoj oddílu. 
 Koncem roku se ČOS dostalo významného ocenění. Mezinárodní výbor pro 
fair play při UNESCO udělil Mezinárodní cenu Pierra de Coubertina. Tato cena, 
kterou dosud získali jen tři čeští sportovci - Emil Zátopek, Věra Čáslavská a Ludvík 
Daněk, je potvrzením toho, ţe tradiční mnohostranná činnost Sokola, která umoţňuje 
sportovní, kulturní a společenské vyţití a uplatnění občanů, je v současném 
globalizovaném světě aktuální. Prestiţní mezinárodní organizace, jakou nesporně 
UNESCO je, ocenila rovněţ skutečnost, ţe sokolské tělocvičné jednoty, nabízejí 
plnoprávné začlenění do sportovních aktivit všem, od předškolních dětí aţ po 
seniory. 
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Na stráž      
Klema Formánková 
Kdo tento znak si vepsal v žití celé 
kdo plodné práci život zasvětil 
kdo překážkám vždy čelil hrdě směle 
kdo na zřeteli měl jen velký cíl 
kdo Tyrše jako vzor měl v srdci čistém 
kdo z učně v Sokolství se mistrem stal 
kdo zlobu mařil v kroku smělém jistém 
kdo bouřným časům statně vzdoroval 
kdo neznal odpočinku ani chvíle 
kdo úhor kypřil v plodný květný lán 
kdo štědře rozdal dary svého srdce 
ten budiž milován a požehnán. 
                        Z časopisu Sokolský vzdělavatel č. 2/2005 
 
                 Podle platných stanov ČOS je odznak „Na stráţ!“ jedním ze symbolů ČOS. 
 
Rok 2005 
 7. března - během valné hromady Sokola Přerov byly předány Bronzové 
medaile ČOS ses. Blaţeně Šonské, ses. Jiřině Hendrychové, br. Jaroslavu Skopalovi 
a br. Vladimíru Taberymu st. za dlouholetou obětavou práci pro Sokol. 
 14. dubna byla uspořádána Veřejná cvičební hodina. Pestrý program připravili 
cvičitelé sokolské všestrannosti a trenéři sportovních oddílů. Společné cvičení 
zúčastněných (cvičící a diváci) v závěru programu proběhlo podle motta: Tátové a 
mámy, pojďte cvičit s námi. 
 6. května byl před kasárnami v Hranicích odhalen památník  obětem druhého 
a protikomunistického odboje, jmenovitě gen. Heliodoru Píkovi a gen. Alexandru 
Kordovi, kteří v Hranicích působili. Na pozvání Vojenského sdruţení rehabilitovaných 
se slavnosti zúčastnilo pět členů naší jednoty v krojích. 
 21. května uspořádala naše ţupa turistický zájezd na Lysou horu, kterého se 
zúčastnilo 35 členů Sokola Přerov. Větší část účastníků vystoupila na vrchol Lysé 
hory a odměnou jim byl nádherný výhled všude po okolí, výborná viditelnost a 
překrásné počasí. 
 30. května se konalo na přerovském zámku slavnostní setkání u příleţitosti 
60. výročí vítězství nad nacismem, kterého se zúčastnili odbojáři z Přerova a okolí, 
zástupci armády a představitelé přerovské radnice. Mezi pozvanými byli také 
zástupci Sokola Přerov ses. Blaţena Šonská, br. Jaroslav Skopal, br. František 
Jemelka a br. Bohumil Domanský, kterým předseda přerovského Svazu bojovníků za 
svobodu br. generál Jan Paroulek předal Pamětní list se vzpomínkou na členy 
Sokola, kteří tvořili základ dobrovolníků zahraniční armády v I. a II. odboji. 
 9. června se konala v Muzeu Komenského vernisáţ výstavy "70 let nové 
sokolovny v Přerově a 90 let loutkového divadla Sokola Přerov", které se zúčastnilo 
třiadvacet členů naší jednoty. 14. června navštívilo tuto výstavu dvanáct členů odboru 
Věrná garda společně se starostou Sokola Přerov bratrem Jaroslavem Skopalem. 
 25. září proběhla Přerovem Sletová štafeta, která roznesla sletové poselství z 
Prahy do sídel všech  42 sokolských ţup v České republice. V naší ţupě 
uběhla štafeta sedmdesát kilometrů. Zúčastnilo se jí jedenáct jednot a 241 členů. (Ve 
Středomoravské ţupě bylo v té době sdruţeno 23 jednot a 2459 členů.)  
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 19. října se konala mimořádná schůze výboru Sokolské ţupy Středomoravské 
- Kratochvilovy. Byla vzdána  úcta zemřelé starostce ţupy ses. Blaţeně Šonské. 
Všemi hlasy vyslanců byl dosavadní místostarosta br. František Jemelka, člen 
Sokola Přerov, pověřen řízením ţupy Středomoravské do konce volebního období. 
V listopadu 2005 se po jedenácti letech vzdala vedení odboru Věrná garda ses. Lída 
Chytilová. Poděkovali jsme jí za vynikající řízení všech 41 schůzí a byli  jsme rádi, ţe 
slíbila účast na dalších akcích VG. V příštím období bude řídit VG vzdělavatel. 
 
Rok 2006 byl rokem XIV. všesokolského sletu 
 Česká obec sokolská  je v České republice čtvrtým nejpočetnějším občanským 
sdruţením. Prezident republiky Václav Klaus převzal záštitu nad XIV.VS a primátor 
Pavel Bém nad sokolským sletovým průvodem Prahou. Ze zprávy 89. řádné valné 
hromady Sokola Přerov, která se konala 2. března 2006: "Z naší jednoty se do 
nácviku sletových skladeb zapojilo 15l členů. Problematika nemovitostí v Ostruţné 
byla v souladu s usnesením minulé valné hromady vyřešena formou prodeje, protoţe 
jsme zjistili, ţe nemáme dostatek vnitřních sil na opravu a provoz. Mnoho sil 
obchodním a právním otázkám a  s tím spojeným věnoval br. Ing. Vladimír Tabery.“ 
 
Expedice kameny 
 V rámci příprav XIV. VS probíhaly turistické akce Expedice kameny. Většiny z 
nich se zúčastnil br. František Jemelka s manţelkou, který do zpravodaje Sokola 
Přerov napsal: Je to akce připomínající 80. výročí uloţení základních kamenů z 
památných hor tehdejší Československé republiky a bratrského Slovinska do základů 
Tyršova domu v Praze opětným snesením nových kamenů z těchto míst. 
 1. expedice na horu Triglav ve Slovinsku byla téměř horolezecký oříšek, tedy 
mimo naše schopnosti (červenec 2005). 
 2. expedice na horu Černig - Podkarpatská Rus proběhla 30. července aţ 2. 
srpna 2005. Počet účastníků byl omezen kapacitou autobusu na ukrajinském území - 
jen dvacet osob. Proto jsme zvolili moţnost doprovodit výpravu k nejvýchodnějšímu 
dostupnému bodu do Vyšného Nemeckého. Večer 2. srpna jsme se vraceli spolu s 
účastníky výpravy domů. Památný kámen jsme neviděli, byl přepravován jinak. 
 3. expedice - 21. srpna 2005 na slovenský Kriváň jsme se  nezúčastnili. 
 4. expedice - 3. září 2005 na horu Říp. Před oficiálním zahájením probíhala 
kulturní předehra.  Po vztyčení sokolské vlajky a projevech byl ukázán kámen, který 
bude uloţen k prvotním základním kamenům. 
 5. expedice - 28. ledna 2006 na moravský Radhošť. Expediční druţstva 
vyhrabala ze 150 cm závěje kámen a v batohu jej dovezla na Pustevny - Šumná. 
 6. expedice - 13. května 2006 na Lysou horu. Kámen z Lysé hory 
reprezentoval Slezsko. Propojení Beskydy - Valašsko nám skoro dávalo za povinnost 
zúčastnit se této výpravy. 
 
Sokolské výlety v rámci příprav XIV. všesokolského sletu  
 Bratr František Jemelka se zúčastnil také akce „14 turistických setkání aneb 
Historie sokolských výletů k XIV. všesokolskému sletu“. Jednalo se o výlety: Říp, 
Kokořín, Kutná Hora, Brandýs nad Orlicí, Beroun, Turnov, Plzeň, Hradec Králové, 
Sobotka, Brno, Český Šternberk, Přibyslav, Jilemnice a poslední 14. sokolský výlet 6. 
července 2006 v rámci XIV. VS – Praha, nádvoří Tyršova domu. Tímto výletem byla 
také ukončena Expedice kameny a to odhalením kamenů zasazených do zdi Tyršova 
domu. 
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 25. dubna se konala veřejná cvičební hodina při příleţitosti 135. výročí 
zaloţení Sokola Přerov. Poprvé byly veřejně předvedeny sletové skladby. 
 11. června se konal v Přerově ţupní sokolský slet. Vedle cvičenců domácí 
ţupy vystoupili i cvičenci z Olomoucké, Prostějovské a ţupy Severomoravské ze 
Zábřehu. Celkem vystoupilo 848 cvičících, ze Sokola Přerov 154. 
 17. června se konala v Přerově v parku  Michalově akce „Sportuj s krajem“, 
které se zúčastnila také T.J. Sokol Přerov. Naše jednota byla zastoupena skladbami 
XIV. všesokolského sletu - 42 cvičenců a oddílem florbal. 
Den před Krajským sletem - 17. června - byla uctěna památka významných 
sokolských činovníků br. Slavomíra Kratochvila, br. Rudolfa Lukaštíka a ses. Blaţeny 
Šonské. Vzpomínky se zúčastnilo patnáct sokolů. 
 18. června se konal v Olomouci Krajský sokolský slet. Ze Sokola Přerov byli v 
čestném předsednictvu  ses. Lída Chytilová, br. Karel Zejda a starosta naší ţupy br. 
Fr. Jemelka. Na stadionu se představilo více neţ 1700 cvičenců, kteří se následně 
vydali reprezentovat náš region na praţský Všesokolský slet. Z Přerova vystoupilo 
179 cvičenců, včetně dětí mateřských škol. 
 1. července odjelo 85 cvičenců Sokola Přerov do Prahy, kde vystoupilo na 
XIV. všesokolském sletu (30 ţen, 2l muţů a 34 mládeţe). Zahájení bylo 1. 7. 
programem Sokol Gala v Sazka Areně. 2. července prošel průvod  z Václavského 
náměstí na Staroměstské náměstí - cca dvacet tisíc účastníků. Závěr prvního 
programového dne (5. 7.) byl komponován do noci, v níţ zářily kmitající pochodně v 
rukou mladičkých gymnastek. Druhý programový den (6. 7.) probíhal odpoledne. 
Přestoţe byl státní svátek, teplo aţ moc, přišlo hodně diváků, včetně prezidenta 
republiky. Sestra Iva Bártková napsala do Zpravodaje Sokola Přerov: „Viděla jsem 
děti od nejmenších aţ po dorostence jak hrdě stojí při přehlídce historických praporů, 
při hymně a při vztyčování vlajky jako symbolu naší země. Proto věřím, ţe Sokol není 
přeţitý, nejsou to jen ti, kterým „biologické hodiny dotikávají“, jak řekl ministr 
zahraničí  Cyril Svoboda, ale i mladí, kteří navštěvují oddíly sportů, pro nás starší s 
exotickými názvy a neznámým obsahem a pak nadšeně cvičící na sletových 
vystoupeních.“ 
 Říjen 2006 - na základě výzvy starosty ČOS br. Jaroslava Bernarda navrhlo 
Předsednictvo Sokolské ţupy Středomoravské k ocenění „Pamětní sletovou medailí 
za spolupráci při přípravě XIV. VS 2006“ tyto členy Sokola Přerov: br. Zbyněk 
Harašta, náčelník ţupy a reţisér ţupního sletu, br. František Jemelka, úřadující 
starosta a vzdělavatel ţupy, br. Jaroslav Skopal, starosta T.J. Sokol Přerov a 
předseda Sletového výboru ţupy, br. Vladimír Tabery st., hlavní scénárista ţupního 
sletu a ţupní vedoucí skladeb pro starší ţactvo a muţe. Medaile jim byly slavnostně 
předány v aule Tyršova domu, v rámci zhodnocení sletu, br. starostou doc. 
Jaroslavem Bernardem a jednatelkou ČOS ses. Jiřinou Mičkovou. 
 Dále Předsednictvo ČOS odeslalo „Sletový pamětní list“ za přínos ke 
zdárnému průběhu příprav a konání Všesokolského sletu těmto sestrám a bratrům ze 
Sokola Přerov: Anna Bouchalová, Irena Darmová, Milada Havlíčková, Zora 
Horáková, Libuše Kohoutová, Zdena Koluchová, Martina Liptáková, Helena 
Sedláčková, Boţena Šoupalová, Vojtěška Weigelová, Karel Zejda, Blanka 
Zelingerová.  
 27. října udělila městská rada Cenu města Přerova - Medaili J. A. 
Komenského starostovi Sokola Přerov br. Jaroslavu Skopalovi, a to za udrţování 
sokolských tradic. 
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Rok 2007 
 Devadesátou řádnou valnou hromadou dne 9. března byl tajnou volbou zvolen 
starostou Sokola Přerova br. Vladimír Tabery ml. Odstupujícímu starostovi br. 
Jaroslavu Skopalovi jsme poděkovali za čtrnáctiletou nepřetrţitou obětavou práci v 
čele naší jednoty. 
 24. dubna se konala v Přerově valná hromada Sokolské ţupy 
Středomoravské - Kratochvilovy. Zúčastnilo se 53 členů z těchto T. J. Sokol: Beňov, 
Dřevohostice, Dub nad Moravou, Henčlov, Hranice, Kokory, Majetín, Paršovice, 
Přerov, Rokytnice, Sušice, Týn nad Bečvou, Velká, Veselíčko a Vlkoš. V naší ţupě 
bylo v roce 2007 sdruţeno 24 tělocvičných jednot. Kromě jiţ uvedených jsou to ještě 
T. J. Sokol Brodek u Přerova, Horní Nětčice, Lazníky, Lipník n. B., Rakov, Říkovice, 
Slavíč, Újezdec a Ţelatovice. Celkový počet členů byl 2366. Po přednesení zpráv za 
uplynulé období byl předán návrh na zrušení jednot, které nereagovaly na ţádné 
výzvy ţupy, nevyvíjely ţádnou činnost a neplnily základní povinnosti. Jednalo se o T. 
J. Sokol Horní Nětčice, Lazníky a Rakov. Dále byl podán návrh na přijetí nové T. J. 
Lověšice do svazku ČOS. Oba návrhy byly schváleny. Následovaly volby do 
předsednictva, výboru ţupy, kontrolní komise a delegátů na 8. sjezd ČOS. Starostou 
ţupy byl zvolen br. Ing. Jaroslav Skopal, člen Sokola Přerov. Z naší jednoty byly 
zvoleni do předsednictva výboru ţupy jednatelka ses. Irena Darmová, hospodářka 
ses. Vojtěška Weigelová, náčelník br. Zbyněk Harašta, náčelnice ses. Milada 
Havlíčková, do kontrolní komise ses. Jana Tovaryšová. 
 30. května se konala schůze odboru Věrná garda, na které vystoupil Tomáš 
Netopil, přerovský rodák, který se ve svém volném čase věnuje pátrání po hrobech 
československých legionářů v Rusku a obnově jiţ většinou zcela zničených 
památníků  vybudovaných na místě jejich posledního odpočinku. Vykonal jiţ čtyři 
cesty po Transsibiřské magistrále aţ do oblasti Irkutska. Spolu s ním se o 
osudy našich legionářů v Rusku zajímají hlavně členové  občanského sdruţení 
„Paměť československých legií“. 
 Říjen 2007 - Městské muzeum v Rakovníku  s pobočkou v Lánech vyhlásilo 
celostátní sbírku na jezdeckou sochu T. G. Masaryka. Odbor Věrná garda Sokola 
Přerov se rozhodl věnovat 1000,- Kč a výbor Sokola Přerov také 1000 Kč. 
 7. října se konalo v Olomouci atletické klání sokolských ţup Olomouckého 
kraje. Z T. J. Sokol Přerov reprezentovalo naší ţupu pět atletů - Tereza Krejčířová, 
Martin Krejčíř, David Zbořil a ţáci Martin Poljak a Pavel Mikuláček. Ti dosáhli 
největšího úspěchu, kdyţ ve své kategorii skončili na 1 a 2. místě.  
 11. listopadu se konal v Přerově oblastní seminář pro sokolské cvičitele muţů 
- seniorů, kterého se zúčastnili čtyři cvičitelé ze Sokola Přerov. Naše sestry z odboru 
Věrná garda připravily na vlastní náklady pohoštění pro 17 účastníků. 
 
Rok 2008 
 4. ledna zemřel po dlouhé nemoci bývalý sokolský cvičitel, čestný člen Sokola 
Přerov br. Břetislav Panák ve věku 85 let. Po roce 1948 byl reţimem pronásledován, 
v roce 1953 byl zatčen a dostal na vybranou - buď vězení, nebo spolupráci s StB. 
Zvolil třetí moţnost - emigraci přes Rakousko do Německa. Po třech letech mu byl 
nabídnut pobyt v USA, kde si vybral Dallas v Texasu. V roce 1994 přijel na dva 
měsíce do Přerova, nacvičil s námi skladbu pro Věrnou gardu a zúčastnil se XII. 
všesokolského sletu. V roce 1995 se natrvalo vrátil do republiky, bydlel ve Vlkoši u 
Přerova, byl členem vzdělavatelského sboru a odboru Věrná garda. 
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 20. - 22. června se konal v Liberci "Slet pod Ještědem, na kterém vystoupily 
snad všechny naše sokolské ţupy, navíc Slovensko, Švýcarsko a USA. Ze Sokola 
Přerov se zúčastnili cvičenci Věrné gardy ve skladbě „Ta naše písnička česká“ 
(vedoucí ses. Koluchová), muţi ve skladbě „Chlapáci“ (vedoucí br. Vladimír Tabery 
st.) a ţeny s kuţely ve skladbě „Malá noční hudba“ (vedoucí ses. Olga Fárková). 
 13. září uskutečnili přerovští sokolové a jejich příznivci zájezd do Brezové pod 
Bradlom, kde navštívili mohylu navrţenou slovenským architektem Dušanem 
Jurkovičem k poctě Milana Rastislava Štefánika. Mohyla patří k nejkrásnějším 
památníkům svého druhu ve střední Evropě. Navštívili jsme také Štefánikův rodný 
dům v nedalekých Košariskách , který dnes slouţí jako muzeum M.R.Š. 
 24. října se konala  v naší sokolovně slavnostní akademie při příleţitosti 90. 
výročí vzniku Československa. Z projevu bratra Jaroslava Skopala před zahájením 
akademie: „… Symbolem domácího odporu jiţ na začátku první světové války se 
stala poprava přerovského sokola br. Slavomíra Kratochvila za rozšiřování 
protiválečných letáků…Přerovský rodák a člen Sokola Přerov br. Jan Gayer vedl v 
hodnosti poručíka čs. legií začátkem června 1918 rozhodující boj za udrţení pozice 
na sibiřské magistrále u Lipjag poblíţ Samary. Bitvu legionáři vyhráli, Jan Gayer však 
na následky těţkých zranění skonal 7. června 1918. K přerovským sokolským 
legionářům působícím v Rusku patřili mimo jiné také br. Viktor Netočný a br. Miloš 
Sum. Na francouzské frontě to pak byli původem Přerované bratři Karel a František 
Zelenkovi, Jan Chválek a Bohumil Mareš, působící tehdy v paříţském Sokole...“ 
 27. října převzala Cenu města Přerova - medaili J. A. Komenského členka 
loutkového divadla Sokola Přerov ses. Mgr. Eva Černá, která jí byla udělena za 
celoţivotní práci v oblasti amatérského loutkářství a propagaci města Přerova. Ve 
stejný den obdrţel totéţ ocenění člen Sokola Přerov bratr RNDr. Ing. Milan Geryk, 
Dr.Sc. za celoţivotní práci v rozvoji vědy a techniky. 
 
Rok 2009 
 19. února se konala 92. řádná valná hromada Sokola Přerov, která zhodnotila 
činnost naší jednoty v uplynulém roce. Protoţe Sokol se zabývá nejen cvičením a 
sportováním, ale i věcmi veřejnými, hovořilo se v rozpravě také o tom, ţe před deseti 
lety - 12. března 1999 - byla naše republika přijata do Severoatlantického paktu - 
NATO. Vstup našeho vojska do tohoto vojenského seskupení chápeme jako záruku, 
aby se neopakovaly události, které zapříčinily ztrátu naší svrchovanosti v letech 
1938, 1948 a 1968. 
 25. března se  konala schůze odboru Věrná garda Sokola Přerov. Byl pozván 
bratr Karel Zejda, syn zakladatele známé továrny na kufry Kazeto, který v únoru 2009 
obdrţel v Praze za svou podnikatelskou aktivitu Zvláštní cenu poroty v soutěţi 
PODNIKATEL ROKU  2008.  Bratru Zejdovi bylo uděleno čestné členství Sokola 
Přerov, jako výraz uznání za jeho dosavadní podporu činnosti jednoty a věrnost 
sokolské myšlence.  
 18. dubna ocenila ČOS zásluţnou práci br. Vladimíra Taberyho st. za jeho 
významnou cvičitelskou práci po obnovení činnosti Sokola v roce 1990 udělením 
Stříbrné medaile ČOS. Medaile byla předána v Tyršově domě při zasedání výboru 
ČOS. Bratr Tabery je druhým přerovským nositelem Stříbrné medaile ČOS. 
 V červnu se konal ve Fort Worth Slet Americké obce sokolské, kterého se 
zúčastnily v rámci výpravy ČOS naše členky ses. Zdena Koluchová a ses. Ivana 
Jelínková ve skladbě "Spějme dál".  Výlet za moře obohatil účastníky nejen záţitky 
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ze samotného sletu, ale účastníci měli moţnost poznávat velkou, krásnou zemi se 
všemi jejími  zvláštnostmi a rozdílnostmi jak přírody, tak i ţivota lidí. 
 8. října -  na návrh náčelnice ses. Heleny Sedláčkové byl zaloţen sletový fond 
na XV. VS, do kterého se budou shromaţďovat finance z dobrovolných příspěvků a 
veřejných sbírek. 
 25. listopadu jsme na schůzi Věrné gardy Sokola Přerov uctili památku br. 
Bohumíra Baroše, který zemřel ve věku 95 let. Bratr Baroš se narodil 2. července 
1914 ve Viganticích na Valašsku, vstoupil do Sokola v Hutisku a později začal cvičit 
ve Val. Meziříčí pod vedením mezinárodního závodníka br. Jindrucha. První velké 
závody ve cvičení na nářadí absolvoval na IX. VS v roce 1932. Vypracoval se ve 
výborného závodníka, mnohokrát reprezentoval Československo a ČOS. Největšího 
úspěchu dosáhl v sokolském závodě Čechy - Morava v Brně v roce 1940, který 
vyhrál.  V roce 1947 se zúčastnil zájezdu ČOS do USA a v závodě, který tam 
proběhl, byl druhý za legendou berlínské olympiády br. Aloisem Hudcem. Do Přerova 
přišel br. Baroš v roce 1939, pracoval jako stolař v Optikotechně (nyní Meopta). Po 
válce měl vlastní ţivnost, zabýval se výrobou a opravou tělocvičného nářadí. V roce 
1996 mu bylo uděleno čestné členství Sokola Přerov, v roce 1997 udělena Stříbrná 
medaile ČOS, v roce 2000 udělena Cena města Přerova - Medaile J. A. 
Komenského. 
 1. prosince se konal v Přerově na Horním náměstí Muzejní úterek s názvem 
Sokolské vzpomínky. Byly tam připraveny fotografie se sokolskou tématikou, jejichţ 
promítání komentoval bratr Jaroslav Skopal. V závěru připomněl br. Bohumil 
Domanský, ţe 7. ledna 2010 uplyne 20 let od obnovení ČOS a 7. března 2010 20 let 
od obnovení T. J. Sokol Přerov. 
 
Rok 2010 
 16. ledna se v přerovské sokolovně konala přehlídka sokolských tanečních 
skupin a pódiových skladeb. Setkala se s příznivým ohlasem. Vedle skupin z naší 
ţupy jsme viděli i vystoupení ţaček z Frenštátu pod Radhoštěm, Dubicka a ţen 
z Olomouce. Další přehlídka je připravována na 16. dubna 2011. 
 25. února se konala 93. řádná valná hromada Sokola Přerov, na které bylo 
zhodnoceno uplynulé tříleté období. Ze zprávy starosty: „Přestoţe členů sportovních 
oddílů přibývá, stále je nejpočetnější sloţkou odbor sokolské všestrannosti se 495 
členy... Děkujeme všem dárcům - městu Přerov, ČOS, firmám a podnikatelům, stejně 
jako našim členům a sympatizujícím občanům za poskytnutou finanční a jinou 
podporu.“ Pro nové tříleté období byl zvolen výbor, v jehoţ čele stojí dosavadní 
starosta br. Vladimír Tabery ml., členy výboru byli zvolení bratři a sestry Vladimír 
Tabery st., Bohumil Domanský, Zora Horáková, Ivan Fašánek, Martin Krejčíř, 
Jaroslav Skopal, Rostislav Machalík a Jakub Navařík. Dalšími členy výboru se podle 
stanov stali br. Vladimír Futák, předseda odboru sportu, br. Miroslav Rozkošný, 
vzdělavatel, ses. Helena Sedláčková, náčelnice a br. David Zbořil, náčelník. Tito 
činovníci byli zvoleni sportovními oddíly, vzdělavatelským sborem a cvičitelským 
sborem. Do kontrolní komise byly zvoleny sestry Alena Hrazdírová, Jiřina Pungeová 
a Martina Šaratová-Vlková. V rozpravě jsme vzpomněli, ţe před dvaceti lety byla 
obnovena činnost Sokola. Připomněli jsme také, jak obnovování probíhalo a jaké 
potíţe měl Sokol Přerov s navrácením sokolovny, ke němuţ došlo aţ 31. srpna 1993. 
 6. března byla v Lánech odhalena jezdecká socha T. G. Masaryka. Této 
slavnosti se zúčastnil br. Miroslav Rozkošný, který vzpomíná, ţe při shromaţďování 
účastníků u historického vlaku na praţském Wilsonově nádraţí viděl četné postavy v 
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historických uniformách, většinou legionářských. Postrádal však sokolské kroje. Tím 
víc ho potěšilo, kdyţ u Muzea TGM v Lánech potkal skupinu asi dvacetiletých 
chlapců a děvčat z Prahy v historických sokolských krojích. Odpoledne přišli na 
slavnost i starší sokolové v krojích z Prahy a okolí Lán. Počasí této slavnosti nepřálo. 
Byla taková zima, ţe v areálu zámku, kde se po odhalení sochy konal koncert Hudby 
hradní stráţe, hořely pro zahřátí posluchačů tři ohně. Přes nepřízeň počasí se 
slavnostního programu zúčastnila řada lidí z okolí a v hojném počtu přijeli také 
návštěvníci z Masarykova rodného Slovácka. 
 31. března  se konala schůze odboru Věrná garda, které se zúčastnilo 35 
členů Sokola a pět nečlenů. První částí programu byla přednáška PhDr. Pavla 
Kopečka "Sokolský odboj na Přerovsku v období nacistické okupace". Následovalo  
představení a křest nové knihy bratra Jaroslava Skopala  "Proti proudu času". Část 
této knihy pojednává o tělovýchově v Přerově, hlavně v Sokole. 
 5. a 6. června se konala v Brně jedna z nejvýznamnějších akcí v 
mezisletovém období, a to Sokolské Brno 2010. Cílem bylo připomenout, ţe za dva 
roky uplyne 150 let od zaloţení Sokola a při této příleţitosti se bude konat XV. 
všesokolský slet. Letošní brněnský slet se konal na novém velmi krásném stadionu 
VŠT - Brno. Ze Sokola Přerov vystoupilo 55 cvičenců, z toho 37 ţen a l8 muţů ve 
skladbách Reminiscence - muţi, Malá hezká chvilka – ţeny a Zacvičme si spolu - 
VG. Sestra Koluchová vystoupila také ve skladbě Spějme dál, která se cvičila i v 
roce 2009 v Texasu. Bratr Rozkošný napsal do časopisu Sokol: „...krása pohybu, 
barevnost cvičících celků doprovázená vhodnou hudbou, často sokolskými pochody, 
se líbila a moţná aţ dojímala. Jinak by cvičící neobětovali tolik svého času na nácvik 
skladeb, aby se sami mohli stát aktivním účastníky této jedinečné podívané...“ 
 24. - 27. června se konala v Trenčíně nejvýznamnější akce zahraničního 
Sokola v roce 2010 "III. sokolské tělovýchovné slavnosti Sokola na Slovensku“, které 
se zúčastnili sokolové z USA, Kanady, Austrálie, Slovinska, Srbska, Švédska, 
Francie a České republiky. Mezi l400 cvičenci z ČOS bylo také sedmnáct cvičenců 
ze Sokola Přerov ve skladbě pro VG - Zacvičme si spolu a ses. Koluchová cvičila téţ 
ve skladbě Spějme dál. Na hlavní vystoupení 27. června byl z Přerova do Trenčína 
vypraven autobusový zájezd, aby přerovští sokolové mohli v roli diváků podpořit naše 
i ostatní cvičence těchto tělovýchovných slavností. 
 V září jsme z Trenčína obdrţeli následující poděkování: „Také vašim 
přispěním se slavnostní celosvětové sokolské střetnutí a doprovodné akce mohly 
konat v důstojné atmosféře. Ještě jednou vám vyslovujeme dík a úctu za účast!“ 
 V červnu 2010 věnoval pan Richard Drábek z Vinar Sokolu Přerov 
vlastnoručně namalovaný obraz Tyršova mostu. Při návštěvě členů Vzdělavatelské 
sboru ve Vinarech jsme mu předali písemné poděkování. 
 16. září se konala v Muzeu Komenského vernisáţ výstavy „Výjimečný most na 
výjimečném místě“. Výstava se týkala secesního Tyršova mostu v Přerově z roku 
1903 - prvního ţelezobetonového mostu v českých zemích, který spoluvytvářel svými 
oblouky jedinečné panoráma Přerova. 8. května 1945 v ranních hodinách byl 
ustupující německou armádou zničen. Od svého postavení v roce 1903 zůstává 
Tyršův most dodnes nejvýznamnější přerovskou stavbou a výstava se pokoušela 
připomenout jeho příběh. (Z publikace, která byla vydána u příleţitosti výstavy.) 
Vernisáţe se zúčastnila část veřejnosti v historickém oblečení z doby výstavby mostu 
a přerovští sokolové v krojích. 
 Říjen 2010 - členská základna Sokola Přerov: 241 ţen, 195 muţů a 264 
mládeţe, celkem 700 sokolských příslušníků. 
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 12. listopadu zemřel ve věku 87 let Karel Zejda, významná osobnost města 
Přerova a čestný člen Sokola Přerov. Veřejnost se s ním rozloučila 19. listopadu. 
Čestnou stráţ u jeho rakve mu stáli přerovští sokoli v krojích. 
 20. a 21. listopadu se konal v Praze mezinárodní seminář pro cvičitele 
seniorů „Jak zůstat FIT i v seniorském věku“, kterého se zúčastnila naše ses. Zdena 
Koluchová. Dva lektoři přijeli i ze zahraničí, z Německa a Slovinska. Klíčové zjištění: 
Pravidelná pohybová aktivita je prevencí chorob, zlepšuje imunitu a ovlivňuje pokles 
svalové a kostní hmoty. 
 
K činnosti, která se pravidelně opakuje 
 Cvičení odboru sokolské všestrannosti. Miroslav Tyrš: „Jen ta kaţdodenní, ta 
ustavičná a přece neokázalá činnost tady je rozhodná a nikoli jen vystoupení 
hřmotná a občas toliko se vyskytující.“ Rozhodnou sokolskou činností tedy nejsou 
veřejná vystoupení, ale pravidelná činnost v tělocvičně, na hřišti a v přednáškovém 
sále. Této činnosti se pravidelně zúčastňovalo dvakrát týdně několik stovek našich 
cvičících a hráčů v rekreačních sportech. 
 Odbor věrné gardy. Je sloţen ze starších členů Sokola Přerov a schází se 
pětkrát ročně v počtu asi dvaceti členů, kteří jsou seznamováni s činností Sokola. 
Členové odboru se zúčastňují všech vzpomínkových akcí, někteří navštěvují také 
cvičení odboru sokolské všestrannosti. 
 Dětské šibřinky - maškarní karneval pořádají v únoru naši cvičitelé. Je to jedna 
z mála akcí, při které sokolovna je zcela zaplněna dětmi, rodiči a prarodiči. 
Sokolský ples je pořádán od roku 2007 den před dětskými šibřinkami pro členy 
Sokola Přerov a jimi uvedené hosty.  
 Memoriál bratra Františka Chmelaře pořádá oddíl sportovní gymnastiky jako 
vzpomínku na tohoto všestranného sokolského cvičence, cvičitele, rozhodčího a 
činovníka. Bratr Chmelař se narodil v roce 1913, zemřel v roce 1990. Závod ve SG 
se koná kaţdý rok v březnu a zúčastňují se jej nejčastěji moravští gymnasté. 
 Pietní vzpomínka v Lazcích u Olomouce. 2. května 1945 bylo v Lazcích 
umučeno 21 přerovských občanů, mezi nimi šest sokolů. Český svaz bojovníků za 
svobodu pořádá kaţdý rok vzpomínku u památníku v Lazcích, které se zúčastňují 
také přerovští sokolové. 
 Vzpomínka na konec 2. světové války. Začátkem května pořádá Městský úřad 
v Přerově společně s demokratickými organizacemi a armádou vzpomínku na konec  
2. světové války. Mezi zúčastněnými občany nikdy nechybějí přerovští sokolové, 
někteří v sokolských krojích.  
 Ţupní soutěţ sokolské všestrannosti. V březnu aţ květnu se naši cvičenci 
zúčastňují soutěţe ve sportovní gymnastice, šplhu, lehké atletice a plavání. Soutěţ je 
pořádána v Přerově a organizačně ji zajišťují převáţně cvičitelé Sokola Přerov.  
Memoriál bratra Jana Tesaře. V roce 1999 zemřel po těţké nemoci br. Jan Tesař, 
který patřil mezi pravidelné cvičence odboru sokolské všestrannosti a zúčastňoval se 
všech veřejných sokolských slavností. Protoţe byl zakládajícím členem oddílu 
rekreačních sportů, pořádá tento oddíl pravidelně v letních měsících na jeho paměť 
turnaj v nohejbale. 
 Vzpomínka na vznik Československa v roce 1918. Na vznik naší republiky 
měly hlavní podíl čs. legie v Rusku, Francii a Itálii. Jejich základ tvořili sokolové a 
proto se ČOS včetně přerovských Sokolů hrdě hlásí k odkazu 28. října. Kaţdoročně 
se zúčastňují městské vzpomínky, v posledních letech i s historickými sokolskými 
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prapory. Vzpomínky se konaly stejně jako jindy na náměstí TGM a u pamětní desky 
podplukovníka čs. legií Jana Gayera. 
 Den veteránů se slaví v mnoha zemích. Vzpomínky jsou věnovány ţijícím i 
mrtvým veteránům válek k uctění jejich památky. Od roku 1999 vzpomínají také čeští 
vojáci, ţe 11. 11. 1918 v 11 hodin bylo ve Francii  podepsáno příměří a tím  skončila 
1. světová válka. Vzpomínky, která se koná na nám. Františka Rasche a u památníku 
letců na třídě Generála Janouška, se zúčastňují také členové Sokola Přerov.  
17. listopad je Dnem boje za svobodu a demokracii. Při 15. výročí v roce 2004 byla v 
Přerově na staré radnici odhalena bronzová deska obětem komunismu. Je na ní 
uvedeno: „Odpor občanů proti zločinnému komunistickému reţimu byl legitimní, 
spravedlivý a hodný úcty. Obdiv všem, kteří neztratili tvář.“ Od roku 2004 se naší 
členové zúčastňují vzpomínky, která se koná na nám TGM.  
 Vzpomínky na bratry Kratochvila, Lukaštíka a ses. Šonskou. Kaţdoročně 
okolo 23. listopadu navštěvujeme hrob br. Slavomíra Kratochvila a od roku 2005 také 
hrob sestry Blaţeny Šonské. Na br. Rudolfa Lukaštíka vzpomínáme u jeho pamětní 
desky na sokolovně. 
 
                                                        Z kroniky a zápisů Sokola Přerov vybrali a upravili  
                                    Bohumil Domanský, Miroslav Rozkošný a Jaroslav Skopal 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Rok 2011 - všechny sokolské akce v tomto roce se budou konat v rámci 
140. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Přerov (valná hromada, přehlídka 
tanečních souborů, veřejná cvičební hodina, přehlídka loutkových divadel, 
schůze Věrné gardy a další). 
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Zpráva cvičitelského sboru Sokola Přerov za roky 2001 – 2010 

 
 Cvičitelský sbor Sokola Přerov se schází pravidelně jednou za dva měsíce a 
jeho členy jsou vedoucí jednotlivých oddělení: 
 
Rodiče a děti  - sestra Boţena Šoupalová 
Nejmladší ţactvo – sestra Milada Havlíčková 
Mladší ţáci a ţákyně – sestra Helena Sedláčkova a bratr Zdeněk Holas 
Starší ţáci a ţákyně – sestra Vlasta Krejčířová a bratr Martin Krejčíř 
Ţeny – zdravotní cvičení – sestra Blanka Zelingerová 
Ţeny – seniorky – sestra Eva Hanečková 
Ţeny – aerobik – sestra Jitka Steiningerová 
Muţi  - bratr Vladimír Tabery ml. 
Náčelnice – Helena Sedláčková 
Náčelník – David Zbořil 
 
 Kromě vedoucích jednotlivých oddělení byli a jsou cvičitelsky aktivní cvičitelky  
Anna Bouchalová, Olga Fárková, Jaroslava Grygarová, Zora Horáková, Zdena 
Kramplová, Zdena Koluchová, Martina Liptáková, Jitka Muţíková, Jarmila 
Opravilová, Marie Perutková, Anna Roháčová, Eva Tšponová, Hana Zatloukalová 
a cvičitelé Jiří Fryč, Milan Geryk, Zbyněk Harašta, Rostislav Machalík, Jaroslav 
Skopal, Jindřich Šoupal a Vladimír Tabery st. 
 Všichni mají cvičitelské oprávnění. Pomahatel – 9 cvičitelů, III. třída – 15 
cvičitelů, II. třída – 2 cvičitelé, I. třída – 4 cvičitelé. 
  
Cvičení jednotlivých složek probíhá ve dnech: Rodiče na děti – úterý, Mladší ţáci 
a ţákyně – úterý a pátek, Starší ţáci a ţákyně – úterý a pátek, Muţi – úterý a pátek, 
Všechny sloţky ţen – pondělí a čtvrtek, Rekreační volejbal - pondělí 
 
 Během uplynulého desetiletého období jsme se připravovali na XIV. 
Všesokolský slet konaný v roce 2006. Připravovalo se na něj 151 cvičenců v devíti 
skladbách. Nácvik skladeb odstartovala v září 2005 sletová štafeta. Skladby 
nacvičovaly sestry – Boţena Šoupalová, Milada Havlíčková, Helena Sedláčková, 
Anna Bouchalová, Martina Liptáková, Olga Fárková, Zora Horáková, Zdena 
Koluchová a bratr Vladimír Tabery st. Cvičenci vystoupili v Paršovicích, Hranicích, 
Prostějově, Chvalkovicích. 
 Ţupní slet se konal 11. 6. 2006 v Přerově a krajský 18. 6. 2006 v Olomouci. 
V Praze vystoupilo 85 cvičenců z naší jednoty. Mimo tyto největší sokolské akce 
jsme se ještě připravovali a zúčastnili: Sletu pod Ještědem v roce 2002 v počtu 44 
ţen a muţů. Sletu pod Ještědem v roce 2008 v počtu 90 – ţeny, muţi a Věrná garda, 
Sokolského Brna v roce 2010 a Sokolských tělovýchovných slavností v Trenčíně 
v roce 2010. 
 Na různá výročí jsme připravili program v naší sokolovně: Veřejná cvičební 
hodina v roce 2001 a 2006, Slavnostní akademie ke 140. výročí vzniku Sokola v roce 
2002, Slavnostní akademie k 90. výročí vzniku republiky v roce 2008, ukázkové 
hodiny pro rodiče. 
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 Přes aktivity, které jsou v Sokole vyvíjeny, se nedaří zvýšit počty dětí, hlavně u 
mladšího a staršího ţactva. Proto jsme v roce 2004 přistoupili ke spojení mladších 
ţáků a ţákyň a starších ţáků a ţákyň. Uvolněné hodiny jsme nabídli jiným sloţkám. 
Přibylo zdravotní cvičení pro ţeny, muţe i děti zaměřené na vady páteře a velkých 
kloubů. Další hodiny obsadil oddíl florbalu, který nově vznikl. Cvičitelé připravují své 
cvičence a hlavně děti na sokolské soutěţe všestrannosti, jeţ se konají kaţdý rok. 
Soutěţí se v gymnastice, atletice, šplhu a plavání. Účastníme se také atletických 
závodů sokolských ţup, závodů v plavání. 
 Cvičitelský sbor připravuje pro členy Sokola i jiné vyţití: turistické výlety, 
zájezdy na divadelní představení do Olomouce a Brna, vánoční posezení u 
stromečku s tombolou a sokolských punčem, Mikuláše pro děti, posezení u ohně na 
závěr cvičebního roku, táboření a přespání v sokolovně pro mladší ţactvo, Sokolský 
ples, Dětské šibřinky, Nohejbalový prázdninový turnaj Jana Tesaře. 
 Cvičitelé se pravidelně vzdělávají na seminářích a setkáních cvičitelů v Praze, 
Ostravě, Olomouci. Pravidelně doplňujeme a kontrolujeme náčiní a nářadí. 
 Činnost v Sokole Přerov je pestrá a bohatá. Přejeme si, abychom měli 
dostatek dětí a dospělých a také spoustu nadšených a obětavých lidí, kteří by bez 
nároku na odměnu pracovali jako cvičitelé. 
 
                                                                             Mgr. Helena Sedláčková, náčelnice 

 

Činnost sportovních oddílů SOKOLA Přerov za období 2001 - 2010 
 
 V období od roku 2001 působily v rámci Sokola Přerov následující oddíly: 
sportovní gymnastiky, boxu, kyokuschin karate, capoeiry, házené, basketbalu a oddíl 
florbalu. Některé z těchto oddílů však neexistovaly po celé uvedené období. 
 Jednotlivé oddíly během těchto let dosahovaly někdy větších, jindy menších 
úspěchů. Co je však téměř pro všechny oddíly společné, jsou stíţnosti na finanční 
situaci, a zvlášť smutný je u některých dříve velmi úspěšných oddílů nedostatek 
mladých cvičenců.  
 Zdá se, ţe nejtíţivější je v tomto ohledu situace v oddílu sportovní 
gymnastiky. Sledovat vývoj oddílu za posledních 10 let není opravdu povzbudivé, 
protoţe i přes obrovské úsilí zejména vedoucího oddílu a trenéra br. Františka 
Chytila, pod jehoţ vedením dosahoval asi před 10 lety oddíl krásných úspěchů, 
potýkají se v posledních letech sportovní gymnasté s velkými problémy. Rok 2001 byl 
pro tento oddíl nejúspěšnější v jeho 27leté historii. V této sezóně měl oddíl 
připraveno 15 závodníků, kteří dosahovali úspěchů v přípravných závodech. 
Z úspěchů je lze uvést například dosaţení titulu oblastního přeborníka st. ţáka 
Václava Dohnalíka. Dobře si vedli i ml. ţáci, druţstvo muţů získalo 3. místo na 
Přeboru ČOS a 5. místo ve II. lize muţů. I rok 2002 byl úspěšný. Ml. ţáci dosáhli 3. 
místo v oblastním přeboru, úspěšní byli i jednotlivci, 5 závodníků se zúčastnilo 
Mistrovství ČR za st. ţáky. Jiţ tehdy však začínají první problémy s nedostatkem 
kvalifikovaných trenérů a rozhodčích. V roce 2004 měl oddíl jiţ jen jednoho 
kvalifikovaného trenéra. V roce 2006 dochází ke značným změnám v členské 
základně. Rok 2007 byl opět výkonnostně úspěšný. Druţstvo ml. ţáků se zúčastnilo 
Mistrovství ČR. Pěkných úspěchů dosáhl dorostenec Dohnalík, oddílu přibyli dva 
noví trenéři III. třídy, druţstva se zúčastnila přeboru ČOS, oblastních přeborů ČGF, 2. 
kola Moravské ligy muţů a memoriálových závodů. Oddíl kaţdoročně pořádá 
Memoriál br. Františka Chmelaře a pro nejmladší členy oddílu turnaj Vánoční baňka.  
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 Bohuţel v roce 2008 začíná být situace v oddíle kritická. Počet závodníků klesl 
natolik, ţe jiţ mohli soutěţit pouze jednotlivci. Tíţivá je finanční situace, nedostatek 
trenérů. Tento trend pokračuje i v roce 2009. Trenéru Chytilovi pomáhá pouze 
pomocný trenér br. Vrána. Přesto oddíl dosáhl dílčích úspěchů. Zúčastnil se 
Mistrovství ČR, přeborů ČOS, Moravské ligy muţů, oblastních přeborů a memoriálů. 
Nadále úspěšný Václav Dohnalík, jiţ za muţe, skončil na 2. místě v Moravské lize 
muţů. Oddíl si stěţuje na nedostatek financí. Nedostal grand od města, fungovat a 
účastnit se závodů můţe jen díky sponzorování rodičů ţáků. Lze jen doufat a drţet 
palce, aby se zúročila snaha vedení oddílu a situace v oddílu se zlepšila. 
 V individuálních sportech je dalším oddílem s bohatou činností oddíl boxu. 
Výrazných výsledků dosáhl ve své třetí sezóně v roce 2003. Nejlepší Martin 
Němeček se umístil na 3. místě na Mistrovství republiky juniorů, v soutěţi 
Jihomoravské oblasti v kategorii muţů a juniorů skončil oddíl na 6. místě. Trenérem 
je br. Ladislav Martinčík. Boxeři Němeček a Balog boxují extraligu za Brno, 
odchovanec Novotný získal v kategorii do 75 kg titul Mistra ČR. Úspěšná je sezóna 
2003-2004. Členové získali tři bronzové a jednu stříbrnou medaili na Mistrovství ČR. 
K nejúspěšnějším boxerům patří nadále Němeček, Balog, ale i dorostenci Závěšický, 
Skácel a z muţů Novotný. I v roce 2005 oddíl boxoval ve všech kategoriích přípravky 
juniorů a všech kategoriích muţů - 2. lize, 1. lize i extralize. Finanční situace nebyla 
dobrá, proto se oddíl účastnil pouze na bliţších soutěţích. Lepší boxeři odešli na 
vysoké a střední školy, a tak se výsledky poněkud zhoršily. Taktéţ byl malý počet 
nových adeptů. V roce 2006 se oddíl opět účastní řady utkání v kategoriích kadetů, 
juniorů a muţů. Nejlepšími výsledky se mohou pochlubit opět Němeček, Balog a také 
Novotný. V roce 2008 má oddíl 18 členů, potýká se s nedostatkem mládeţe, boxují 
spíše kondiční boxeři s průměrnými výsledky. Úspěšní jsou stále odchovanci 
Němeček, Balog a Novotný, kteří jsou členy oddílu, ale boxují extraligu v Prostějově. 
 Oddíl kyokuschin karate byl zaloţen v roce 2004. Tehdy začínal s 11 
cvičenci. V roce 2006 se účastnil na všech akcích pořádaných ČOKK. Václav 
Dostalík se umístil na 3. místě na Mistrovství ČR a vyhrál mezinárodní turnaj ve 
Slavičíně. Na Mistrovství ČR juniorů a ve Slavičíně obsadil Patrik Lučan 3. místo a 
Roman Ševčík 2. místo. Počet členů oddílu se téměř zdvojnásobil. I v dalších letech 
se oddíl účastnil závodů pořádaných ČOKK. Počet členů se pohybuje mezi 15-25. 
V roce 2009 dosáhl pěkného výsledku David Goldhamer - 1. místo v kategorii muţů 
v Poháru starosty města Nového Bydţova a 4. místo na Mistrovství ČR. Také Pavel 
Sládeček získal za ml. ţáky v Novém Bydţově 2. místo. Členové oddílu se průběţně 
účastní seminářů. Problém je, ţe oddíl má pouze jednoho trenéra, coţ nestačí. Pro 
zkvalitnění a další rozvoj činnosti je snaha o získání nového instruktora. 
      V roce 2006 začal v rámci Sokola Přerov sportovat oddíl capoeiry s vedoucím 
Tomášem Šenovským. Oddíl měl v té době 16 členů a jednoho trenéra. Po dvou 
letech se oddílu podařil vstup do světové organizace Senzala copoeira. 
 Nejpočetnějším oddílem Sokola Přerov v oblasti kolektivních sportů byl a je 
oddíl házené. V roce 2002 měl například 73 členů a do mistrovských soutěţí 
přihlášených 7 druţstev. „A“ druţstvo muţů hrálo 2. ligu, st. dorostenci vybojovali 
nejvyšší soutěţ ve své kategorii - 1. ligu st. dorostu, ml. dorostenci 1. ligu ml. dorostu. 
Oddíl pořádal Přebory ČOS v miniházené. V roce 2004 oddíl házené oslavil 85. 
výročí svého vzniku, přitom novodobým členem ČOS je od roku 1999. Muţi „A“ hráli 
1. ligu ČR, muţi „B“ divizi, st. dorost 1. ligu, st. ţáci, ml. ţáci a miniházená divizi. 
V roce 2005 dosahuje oddíl stále pěkných výsledků. V kategorii st. ţáků postoupili 2 
hráči do výběrového druţstva. Ml. dorostenci postoupili do 1. ligy, st. dorostenci jsou 
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stále v 1. lize. „A“ druţstvo muţů mohlo postoupit z 1. ligy do extraligy, zejména 
z finančních důvodů bylo však rozhodnuto zůstat v 1. lize. Podobný trend je i 
v dalších letech. Členská základna je stále vysoká, například v roce 2008 čítá 69 
členů. I výsledky jsou velmi uspokojivé. Muţi „A“ druţstvo v roce 2008 vyhrálo v 1. 
pololetí v 1. lize a ve 2. pololetí byli na 3. místě. 
 Oddíl basketbalu měl v sezóně 2001-2002 v mistrovských soutěţích 
oblastního přeboru zastoupení ve 3 kategoriích - muţi, ţeny, starší dorostenci.  
Nejlépe si vedlo druţstvo ţen, které obsadilo 4. místo, muţi 5., dorost 6. místo. 
Začínají se však projevovat problémy s úbytkem hráčů, kvůli kterému ţeny ze 
soutěţe odstoupily, z muţů odešel nejlepší hráč Černošek do Olomouce, problémy 
byly s úrazy, a tak muţi bojovali o záchranu v soutěţi. Rok 2003 byl pro oddíl 
basketbalu úspěšný - muţi a dorostenci hráli severomoravský oblastní přebor. V roce 
2005 se zlepšila situace zejména postupem šikovných dorostenců do muţů. Byl 
proveden nábor do přípravky. V sezóně 2005-2006  získali muţi 8. místo v oblastním 
přeboru a dorostenci hrají dorosteneckou ligu. I v dalších letech podávají hráči 
basketbalu slušné výkony.  
 Pod Sokolem Přerov působily dva oddíly florbalu. Oddíl florbalu I začínal 
v roce 1999. V roce 2002 byl se 16 členy zaregistrován do České florbalové unie. 
Vedoucím oddílu byl v té době br. Roman Skalický. Tým měl ještě malé zkušenosti, 
problémem byla a dosud je nemoţnost trénování na velkém hřišti. V roce 2003 se 
dostavily první úspěchy juniorů, kteří se stali přeborníky ČOS a vstoupilo se do 
oficiálních soutěţí České florbalové unie. Taktéţ byl zaloţen tým dorostenců 
s vedoucím Jakubem Slobodou. V roce 2004 postoupili muţi i junioři do 
Severomoravské ligy. Oddíl pořádal 1. kolo Českého poháru. V roce 2005 postoupili 
junioři do 1. ligy.  
 Oddíl florbal II. - FBC Piranha Přerov vznikl v roce 2003 pod vedením 
Romana Skalického. Tento rok byl mimo hraní také ve znamení vybavování oddílu a 
vyřizování organizačních záleţitostí. V roce 2004 hrál oddíl II. divizi 
Severomoravského přeboru. Rok 2006 byl pro oddíl nejlepší sezónou. Oddíl měl 18 
členů, vedoucím se stal Radim Klimecký a do soutěţí nastupovala 4 druţstva. St. 
ţáci hráli nejvyšší soutěţ v Olomouckém kraji, dorostenci byli zrušeni, junioři byli 
nejúspěšnějším druţstvem, které mohlo postoupit do extraligy, ale zejména 
s finančních důvodů nebyl o postup zájem. Muţi „B“ vyhráli krajský přebor a 
postoupili do nejvyšší ligy Olomouckého kraje. Muţi „A“ se umístili dobře v národním 
poháru a v lize hráli 4. nejvyšší soutěţ. V letech 2007-2008 má oddíl nadále 
vyrovnané výsledky. Nejlepším byl tým muţů „A“. Muţi obsadili 3. místo v 2. lize a 3. 
místo v Poháru České florbalové unie a měli šanci na postup do 1. ligy. Oddíl měl 
dostatek vyškolených trenérů i rozhodčích, problémem jsou však rozměry 
nevyhovujícího tréninkové hřiště. V současnosti část florbalistů jiţ hraje pod 
Spartakem Přerov, kde získali moţnost hrát a trénovat ve sportovní hale. 
 Pokusil jsem se stručně shrnout činnost jednotlivých oddílů Sokola Přerov, ale 
nejsou zde obsaţeny všechny úspěchy oddílů ani vyjmenováni všichni členové, kteří 
se o úspěchy zasadili. Podkladem byly ne vţdy stejně kvalitní zprávy oddílů, takţe je 
moţné, ţe došlo k drobným nepřesnostem či chybám, za coţ se omlouvám. 
 Všem vedoucím oddílů, trenérům, rozhodčím a všem sportovcům, kteří si jako 
amatéři při kaţdodenních povinnostech najdou čas pro sport a organizační činnost, 
patří úcta, poděkování a přání úspěchů. 
 
                                                                         Vladimír Futák, vedoucí odboru sportu 
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Péče o sokolský majetek 
 
 Úkolem a povinností technické komise je dohlíţet na všechna zařízení celé 
jednoty, provádět a zajišťovat malé i velké opravy. Rozsah práce komise je vzhledem 
k rozsahu majetku jednoty a také k jeho rostoucímu stáří veliký a důleţitý.  
 Od roku 1993, kdy byla sokolovna vrácena Sokolu, se opravám, údrţbě a 
investicím věnovala mimořádná pozornost. Byla obnovena asi třetina pokrytí střechy, 
provedeny nové svody dešťové vody, udělány nové odpady a kanalizace pod 
restaurací, rekonstruovány všechny toalety a sprchy v budově, udělána nová fasáda 
celé budovy, natřena okna, osazeny všechny radiátory termoregulačními ventily atd. 
Celkové náklady byly asi 5,96 milionu korun. Do těchto finančních nákladů se 
nepočítaly poloţky oprav do deseti tisíc. 
 
Co bylo uděláno v jednotlivých letech: 
 
rok 2001  

 výměna a oprava 5 dveří, které byly poškozeny povodní 

 výměna čerpadel a zásobníků teplé vody ve výměníkové stanici 
rok 2002 

 postavení ochranného plotu kolem házenkářského hřiště 

 nátěr střechy hlavní budovy hliníko-asfaltovým nátěrem 
rok 2003  

 oprava a provedení nové fasády přední části sokolovny, včetně opravy a 
výměny oplechování atiky, parapetů a výměna nových oken nad hlavní 
terasou 

 výměna dlaţby malé terasy na boční straně budovy 
rok 2004 

 rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí – muţská část 

 oprava kanalizace v loutkovém divadle 

 rekonstrukce hlavní odpadní kanalizace pod restaurací 

 druhá etapa provedení nové fasády a výměna oken na restaurační části 
budovy 

 nátěr plechů atiky na budově a nátěr střechy tribuny na hřišti házené 
rok 2005 

 rekonstrukce výměníkové stanice 

 výměna dlaţby na terase nad kavárnou 
rok 2006 

 poloţena izolace a nová krytina na venkovní terase před kavárnou 

 rekonstrukce a obnova odpadního svodu dešťové vody nad kavárnou aţ do 
sklepní kanalizace 

 všechna topná tělesa – radiátory byly osazeny termoregulačními ventily 

 rekonstrukce ţenských sprch v přízemí 

 rekonstrukce ţenského WC v přízemí 
rok 2007  

 oprava horní terasy, nová podlaha v šatnách a vrátnici  

 nátěr oken zadního traktu budovy 
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rok 2008 

 oprava fasády zadního traktu sokolovny 

 nátěr plechové střechy nad sálem a jevištěm 
rok 2009 

 rekonstrukce WC v I. patře u jeviště 

 oprava odpadů a kanalizace v loutkovém divadle 
rok 2010 

 rekonstrukce WC v předsálí 

 výměna ventilů na vodovodním vedení sokolovny 

 omítnutí a vymalování jeviště 

 rekonstrukce WC v I. a II. patře sokolovny pro kanceláře jednoty a ţupy 
 
 V předcházejícím přehledu je uvedeno, co jiţ bylo vykonáno. Tím ale starost o 
údrţbu sokolského majetku nekončí.  
 
Co nás čeká v příštích letech  
 Realizace zamýšlených akcí bude záviset na finančních moţnostech naší 
tělocvičné jednoty, neboť se jedná o velmi nákladné akce. K těm hlavním budou 
patřit: 

 rekonstrukce osvětlení jeviště; stávající objímky ţárovek v lampách se jiţ 
nevyrábějí 

 obnova obloţení stěny mezi předsálím a hlavním sálem; obloţení je jiţ 
v dezolátním stavu; také musí být obnoveno dřevěné obloţení sloupů a stěn 
v hlavním sále 

 vymalování tělocvičny a přilehlých prostor 

 nová podlaha tělocvičny 
 Aby se zamezilo unikání tepla stropem, uvaţujeme s jeho zateplením. To je 
současný plán nutné obnovy a prací na příští období. Předběţný odhad potřebných 
financí je asi dva miliony sto třicet tisíc korun. 
 
                                                                                                 Vladimír Tabery starší,  
                                                                                           předseda technické komise 
 
 

Zpráva o hospodaření 
 
 Hospodaření v sokolské jednotě není jednoduché. Příjmy Sokola Přerov jsou 
z převáţné části tvořeny příjmy z pronájmů, které za rok dosahují 1,2 milionu korun. 
Členové Sokola přispívají částkou 150 tisíc korun ročně v podobě oddílových a 
členských příspěvků. Dosaţená částka z příspěvků je závislá na velikosti členské 
základy. S touto skutečností se potýkají zejména dětské sloţky cvičení všestrannosti. 
V uplynulých desíti letech zaţily jak úbytek, tak velký nárůst malých cvičenců 
v závislosti na porodnosti ve městě Přerově. Nemalou příjmovou poloţkou jsou 
dotace od ČOS, statutárního města Přerova, Krajského úřadu Olomouc, MŠMT i dary 
od jednotlivců. 
 V uplynulé dekádě se roční rozpočet přerovské jednoty obvykle pohyboval v 
rozmezí 2-2,5 milionu korun. K odchylkám došlo v letech mimořádných příjmů a 
vydání, jako bylo například v roce 2000 plnění pojišťovny za škody způsobené 
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povodní v roce 1997, v roce 2003 příspěvky ČOS a města Přerova (oba po 700 
tisících korun) na renovaci nábřeţní fasády sokolovny, v roce 2006 prodej soudem 
vráceného rekreačního objektu v Ostruţné (1,13 mil. korun) a v roce 2008 příspěvky 
ČOS a města Přerova (oba po 600 tisících korunách) na renovaci fasády zadního 
traktu sokolovny. 
 
Podíl jednotlivých příjmových položek v letech 1999–2009 ukazuje následující 
graf: 

 
  
Poznámka: Ostatní výnosy jsou např. úroky, hlavně výnosy ze sokolských akcí; roku 
2007 nebyly rozdělovány dotace z ČOS, Olomouckého kraje, Magistrátu města 
Přerova atd. 
 
 Největší nákladovou poloţkou jsou náklady na provoz. Z toho konkrétně 
náklady na spotřebu energií. Je nutné snaţit se právě tyto poloţky sniţovat. K tomu 
je zapotřebí provést zateplení budovy, opravu elektroinstalace a montáţ méně 
energeticky náročných spotřebičů (osvětlení), utěsnění oken s kovovými rámy a další 
kroky vedoucí ke sníţení spotřeby tepla a elektřiny. V tomto směru naráţí Sokol 
Přerov na nedostatek vlastních finančních prostředků. Proto je do budoucna nutné 
ţádat o dotace na konkrétní akce jak od dosavadních přispěvatelů, tak hledat nové 
zdroje příjmů (nadace, reklama, sponzorské dary od firem i samofinancování 
z vlastních řad).  
 Pokud se nezmění systém financování základní tělovýchovy, bude se Sokol 
neustále potýkat s nedostatkem finančních prostředků. Odpovídajícím zvýšením 
členských příspěvků by takřka zmizela členská základna, sponzoři se jen těţko 
hledají. Snad by se dal získat grant z Evropské unie (na opravy viz graf), v tom by 
nám měla pomoci ČOS odbornou pomocí, coţ by ale neřešilo běţné provozní 
náklady. 
 

Podíl příjmových položek na celkovém příjmu T. J. Sokol Přerov

příjmy z pronájmu

oddílové a členské příspěky

ostatní výnosy

dotace

prodej nemovitostí

ostatní dotace a dary

reklama

dotace Magistrátu města Přerova na

provoz

dotace ČOS - sporty

dotace Magistrátu města Přerova,

ČOS - fasáda

dotace MŠMT a MF

dotace Olomoucký kraj

vyplacení pojistky



31 

 

 

 
 
Výše uvedený graf znázorňuje výši příjmů a nákladů v letech 1999 až 2009. Zřejmé 
je, že příjmy pokryjí provozní náklady (a to ne vždy), ale nestačí na dokrytí nákladů 
na odpisy.  
 
                                                                                         Zora Horáková, hospodářka 
 
 

Zpráva vzdělavatele za období 2001 – 2011 
 
 Téměř všichni současní členové Vzdělavatelského sboru se na počátku 
devadesátých let aktivně účastnili obnovy naší tělocvičné jednoty a aţ na výjimky se 
jejich současný věk pohybuje kolem osmdesáti let. Díky jejich vitalitě a zájmu 
vzdělavatelský sbor úspěšně plnil úkoly, které na sebe vzal. Především zásluhou 
starších členů Sokola, kteří se v krojích zúčastňují oslav různých výročí a pietních 
vzpomínek, je přerovské veřejnosti trvale připomínána existence obnovené České 
obce sokolské. Díky zejména organizační starostlivosti místostarosty br. Bohumila 
Domanského se zatím dařilo zajistit prezentaci krojovaných sokolů na všech 
významných akcích. Také náš starosta br. Vladimír Tabery ml. se na nich téměř 
pravidelně zúčastňuje, a to dokonce v historickém muţském kroji. Další aktivity 
vzdělavatelského sboru byly zaměřeny zejména na pravidelné vydávání Zpravodaje 
a jeho distribuci mezi členy naší jednoty. Vzdělavatelský sbor také zasílá blahopřání 
všem členům jednoty u příleţitosti významných ţivotních výročí a pověření členové 
pravidelně obměňují obsah našich nástěnek. K nástěnkám v sokolovně přibyla vloni 
nová na veřejném prostranství a to ve Velké pasáţi. Členové sboru vedou kroniku 
jednoty a dodávají podklady pro kroniku města. 
 Myslím si, ţe vzdělavatelský sbor je ve svých aktivitách na veřejnosti schopen 
do budoucna ještě více propagovat Sokol a smysl jeho existence. Daří se dosahovat 
určitého zlepšení v tomto směru. Články o činnosti naší jednoty se v posledních 
letech stále častěji objevují v okresním tisku. V Týdeníku Přerovska měla naše 
jednota dokonce stálou rubriku, která však trvala jen po krátkou dobu existence 
tohoto týdeníku. Také v celostátním časopise Sokol, je v porovnání s ostatními 
jednotami, naše přerovská jednota svými články o hodně víc zastoupena. 
Vyzvednout je třeba také existenci naší webové stránky, byť jen v podobě blogu. 
Jejího vedení se na popud vzdělavatelského sboru obětavě ujal ţupní starosta br. 

1999
2000 2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

odpis y

náklady

příjmy

0,00

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

5 000,00

Výš e příjmů a nákladů + nákladů na odpis y v tis l. K č  

odpis y

náklady

příjmy



32 

 

Jaroslav Skopal. O významu tohoto blogu pro propagací naší jednoty svědčí, ţe jej 
denně sleduje čtyřicet aţ sedmdesát i více účastníků.  
 Další novou a úspěšnou zkušeností vzdělavatelského sboru se ukázala 
spolupráce s Věrnou gardou v pořádání akcí pro širokou veřejnost. Doslova lákadlem 
pro návštěvníky byla loňská beseda s čestným členem naší jednoty a drţitelem 
Zvláštní ceny podnikatele roku 2008 br. Karlem Zejdou. Svědčila o tom také účast 
návštěvníků, která přesahovala kapacitu velké zasedací místnosti sokolovny. Také 
br. Zejda svým výkladem, účastníky určitě nezklamal. Pro veřejnost byla také určena 
přednáška PhDr. Pavla Kopečka uspořádaná u příleţitosti 65. výročí konce II. 
světové války. Po ní byla pokřtěna nová kniha našeho člena a ţupního starosty br. 
Jaroslava Skopala. Prosincová beseda nad starými sokolskými fotografiemi, 
uspořádaná v rámci Muzejních úterků, ukázala, ţe i ve spolupráci s Muzeem 
Komenského lze v našem městě propagovat Sokol. 
 Otevřenou otázkou zůstává, jakými formami dál v naší jednotě propagovat 
sokolské ideje, abychom pro vzdělavatelskou činnost získávali mladé lidi a 
zabezpečili tak kontinuitu generací ve Vzdělavatelském sboru. Moţná bychom i pro 
mládeţ měli připravovat speciální akce k historickým tématům. Berte, prosím, má 
slova i jako výzvu k debatě na všechna zmíněná témata. 
 Na závěr mi dovolte malý dovětek se vzpomínkou na bývalého místostarostu 
Sokola Přerov a ţupního vzdělavatele Miroslava Kozáka. Já jsem se o něm dozvěděl 
aţ zprostředkovaně, takţe budu citovat jednatelku ţupy sestru Irenu Darmovou. Ta 
v úvodu k unikátním několika výtiskům sbírky jeho básní v roce 2008 mimojiné 
napsala: 
 „Byl hrdý na to, že je sokol. Oslovení „bratře“ byla pro něho čest a vyžadoval 
to velmi důrazně od všech členů Sokola. Byl pyšný na svůj sokolský kroj, který velmi 
rád nosil, a vyžadoval jeho nošení i od všech činovníků, čímž si některé, hlavně z řad 
těch mladších, tak trochu znepřátelil. Sokolu obětoval spoustu času a práce. Byl 
cvičenec, pracoval v loutkovém divadle, byl činovníkem v jednotě i v župě. (…) Na 
své housle hrával sokolské písničky vždy, když se naskytla jakákoliv příležitost. (…) 
Byl též spoluzakladatelem pěveckého sboru Vokál a hudební skupiny Melodie, byl 
hráčem, rozhodčím a trenérem národní házené, ale pro nás sokoly zůstane vždy 
župním vzdělavatelem a místostarostou Sokola Přerov. Miroslav Kozák se narodil 28. 
února 1933 v Přerově a zemřel v Přerově 18. února 1998.“ 
 
                                                                                   Miroslav Rozkošný, vzdělavatel 
 

Z básně Miroslava Kozáka 
„CHTĚLO BY SE MI TOLIK ZPÍVAT …“ 

 
Chtělo by se mi tolik zpívat, 

Bych naznačil, kde bloudí mysl má 
A proto volám, volám velké vivat 

Má krásná země moravská. 
 

I když dnes všechno jiné je, 
Než bylo před stoletím dané 

Přece tu neodkrývám Pompeje 
Píšu-li ódu svojí rodné Hané

To město, jímž řeka Bečva protéká, 
V němž žil můj praděd, děd i otec s matkou 

Je rodu mého ta kolébka odvěká, 
Jež nemění se s každou křižovatkou. 
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Historie Loutkového divadla Sokola Přerov  
Přerovský Kašpárek v kostce 

 
1915 – zaloţení, v počátcích jako domácí loutkové divadlo bratra Josefa Horneka. 
 
1919 - spolu s dalšími herci amatéry jsou v našem městě přádána nepravidelná 
loutková představení, hraje se v hotelu Palác a hledají se další prostory na pořádání 
představení, a to také ve škole na Palackého ulici. 
 
1921 - od tohoto roku se v našem městě pořádají pravidelná nedělní představení pro 
děti zpočátku po jednom, ale pro velký zájem museli nabídku rozšířit na dvě, protoţe 
zájem o divadlo byl značný. 
 
1936 - loutkové divadlo se stěhuje do nově postavené Sokolovny v Přerově a zde na 
vlastní scéně kamenného divadla navrţeného Dr. Janem Malíkem, mimochodem 
tehdy nejmodernější scény ve střední Evropě, jak píše soudobý tisk. Zde působíme 
dodnes. (Nucenou přestávku si loutkové divadlo muselo dát jen za doby druhé 
světové války, kdy divadlo zabavili Němci a marně se zde pokoušeli o inscenace 
v divadle – nepodařilo se jim tu hrát.) 
 
1945 - v srpnu po skončení války znovu obnovuje svou činnost. 
  
Po nešťastném roce 1948, kdy znovu v naší zemi končí období demokracie a 
rušení prvorepublikových organizací včetně Sokola, se naše loutkové divadlo díky 
své tradici ve městě naštěstí dostává ke kulturním sloţkám závodního klubu 
Přerovských strojíren a účastní se v rámci druţebních projektů i v zahraničí, 
konkrétně v Polsku a tehdejší NDR. 
  
V roce 1989 se otevřela nová cesta demokracie. Loutkové divadlo – amatérské za 
velké finanční podpory na pronájem od města a díky pochopení tehdejších činitelů 
přeţije a znovu se stává v roce 1993 pevnou organizační sloţkou Sokola Přerov, 
kterému byl vrácen jeho majetek na základě restitučních zákonů. 
  
V roce 1997 přišla stoletá voda a divadlo umístěné částečně i pod úrovní přízemního 
podlaţí mizí aţ šest metrů pod vodou. 
  

V období 2000-2001 snad zázrakem vstane téměř z hrobu za pomoci vlastních i 
externích rukou, a tak začíná svou novou etapu v novém a obnoveném prostředí. 
Postupně se nahrazují utopené kulisy a obnovují či dokupují loutky, které skončily 
pod vodou. To nejtěţší jsme naštěstí společnými silami překonali. 
 
                                                       Marie Veřmiřovská, vedoucí loutkářského odboru 
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Loutkové divadlo Sokola Přerov v letech 2000 – 2010 
  
 V roce 1997 postihla naše sokolské loutkové divadlo ničivá povodeň, která 
napáchala obrovské škody na celé Moravě. Na ulici před loutkovým divadlem stála 
voda do výše více neţ jednoho metru. Celé divadlo bylo tehdy zatopeno a téměř 
veškeré vybavení zcela nenávratně zničeno. Sedačky, loutky i technika byly 
nenávratně ztraceny. Díky velké pomoci města Přerova a dalších sponzorů se nám 
postupně dařilo divadlo opravit. Neţ jsme vyklidili bahno a sutiny, opravili interiéry a 
zajistili dostatek prostředků pro plné znovuotevření Loutkového divadla Sokola 
Přerov, uplynuly dlouhé čtyři roky. 
  
 Teprve na Vánoce roku 2000 jsme slavnostně otevřeli rekonstruované 
loutkové divadlo a v roce 2001 jsme začali znovu pravidelně hrát představení pro 
přerovské děti. Hrajeme kaţdou neděli ve 14 a v 16 hodin, od listopadu do dubna. 
Od té doby jsme jiţ odehráli více neţ tři sta pravidelných představení a mnoho 
mimořádných představení v Přerově i jiných městech po celé České republice. 
  
 Kaţdoročně také hostíme jednu ze dvou celostátních přehlídek loutkových 
divadel, a to Loutkářské letnice (sudé roky) a Přehlídku sokolských loutkových 
divadel (liché roky). Kaţdým rokem tak do Přerova přijíţdí stovka amatérských i 
profesionálních loutkářů z celé České republiky, aby na nesoutěţní přehlídce ukázali 
to nejlepší, co si za uplynulý rok připravili. V roce 2008 byly JUDr. Petrem Slunéčkem 
obnoveny amatérské soutěţní přehlídky jednotlivců a malých skupinek, které se 
konají kaţdé dva roky. V roce 2008 a v roce 2010 se tedy u nás konala i soutěţní 
přehlídka krátkých divadelních výstupů jednotlivců nebo malých skupinek. 
 
 V těchto soutěţních přehlídkách se vţdy někomu z našeho souboru podařilo 
postoupit do finálového kola, které se koná v rámci slavného festivalu loutkových 
divadel „Loutkářská Chrudim“. V roce 2008 postoupily inscenace: Petr Douda a 
Denisa Zdraţilová, Petr Douda a Jakub Navařík, Alena Miklíková a Gabriela Řehová, 
kdy Alena Miklíková a Gabriela Řehová zvítězily ve své kategorii a získaly tak titul 
nejlepších v celé ČR. V roce 2010 postoupila pouze jedna naše inscenace Petra 
Doudy a Jakuba Navaříka. 
 
 Soubor Loutkového divadla Sokol Přerov čítá přibliţně patnáct stálých a deset 
příleţitostných členů, kteří ve svém volném čase nacvičují loutkové pohádky, které 
hrají nejen dětem, ale i dospělým. Náš soubor je mezi jinými loutkovými soubory 
velmi zvláštní tím, ţe větší část našich členů je velmi mladá (studenti).  
  
 Loutkové divadlo děláme proto, ţe chceme potěšit děti a ukázat jim, ţe se 
mohou krásně bavit i jinak, neţ třeba za monitorem počítače. Veškeré zájemce o 
loutkové divadlo vítáme a rádi je mezi sebe přijmeme. 
  
 Přijďte se i vy podívat do Loutkového divadla Sokola Přerov. 
 
                                                                                                              Jakub Navařík,  
                                                            člen výboru Sokola Přerov za loutkové divadlo 
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Historie spolupráce jednoty s župou 
 
 V raném období Sokola, kdy postupně vznikaly tělocvičné jednoty, sokolské 
ţupy ještě neexistovaly. Později se ukázalo, ţe je vhodné sokolskou činnost 
koordinovat například při soutěţích, školeních, výletech či hromadných sletových 
vystoupeních. K tomu slouţilo a dosud slouţí ţupní uspořádání. Časem se objevil i 
nový prvek, rozdělování finančních prostředků přidělených státem Československé, 
později uţ jen České obci sokolské. Tyto prostředky rozdělí ČOS podle stanovených 
kritérií ţupám a ţupy pak svým jednotám. Ţupní činovníci jsou voleni na valných 
hromadách ţupy z řad členstva všech jednot, přičemţ je logické, ţe velké jednoty co 
do počtu a intenzity své činnost bývají v ţupních orgánech více zastoupeny. Tak 
tomu bylo a je i v naší Sokolské ţupě Středomoravské – Kratochvilově, která sídlí 
v Přerově a svou kancelář má v přerovské sokolovně. 
  
 Jak uvádí někdejší dlouholetý župní náčelník a člen Sokola Přerov Josef 
Polame ve svém přehledu z 1. června 1946, v našem regionu vznikla ţupa 
Středomoravská v roce 1892, měla tehdy 16 jednot a jejím sídlem byla Olomouc. 
Pro období 1896 aţ 1897 se jejím starostou stal člen Sokola Přerov Florian Oščádal. 
K rozdělení došlo v roce 1898, kdy pod názvem ţupa Středomoravská od roku 1899 
působily tělocvičné jednoty Velká Bystřice, Hranice, Chropíň, Ivanovice, Kojetín, 
Lipník, Přerov, Velký Týnec a Vyškov. K přejmenování na ţupu „Středomoravskou – 
Kratochvilovu“ došlo na valné hromadě 13. března 1920. V té době měla ţupa 5981 
členů a do funkce ţupního starosty na dlouhou dobu (do roku 1938) nastoupil Tomáš 
Oplocký z Hranic. V roce 1939 se na dobu asi jednoho roku do funkce ţupního 
starosty dostal Rudolf Lukaštík ze Sokola Přerov. Ten byl předtím od roku 1925 do 
roku 1939 ţupním jednatelem. Z významných přerovských sokolek zastávala pozici 
ţupní „náčelník“ v předválečné době Anna Řezníčková, od roku 1922 do roku 1926. 
Dlouholetým předválečným ţupním vzdělavatelem ze Sokola Přerov byl od roku 
1929 do roku 1941 František Chmelař. Před válkou dosáhl počet členů čísla 7168. 
  
 Naše župa obnovila řádně svou činnost po druhé světové válce na valné 
hromadě 17. března 1946 a ustavující schůzi svého předsednictva 30. března. Mnozí 
činovníci Sokola zahynuli za německé okupace, proto došlo i k obměně činovníků. 
Starostou se stal Rudolf Lukaštík ze Sokola Přerov, I. jednatelem Vladimír Chmelař, 
náčelnicí Ludmila Chytilová, vzdělavatelem Viktor Netočný, pokladníkem Jan 
Pavlíček, zdravotníkem Jan Lacina a hospodářem Jindřich Čoupek, všichni 
z Přerova. Je to jen malá ukázka podílu členů Sokola Přerov při začátku poválečné 
obnovené činnosti naší ţupy. 
  
 Sokolské župy byly od roku 1949 zrušeny, protoţe v tom období jiţ stát 
začal řídit tělovýchovu a sport. Sokol sice ještě stále existoval, avšak ztratil svobodu 
nad svým rozhodováním. Skalní sokolové byli ze Sokola vylučováni nebo přinuceni 
odejít sami. Zrušení ţup bylo oficiálně zdůvodněno obecným přechodem na krajské a 
okresní zřízení prakticky ve všech institucích. 
  
 K obnově Sokola došlo v roce 1990 po znovunastolení demokracie 
v Československu. Oţivení ţup probíhalo v časovém závěsu za obnovou 
tělocvičných jednot. Zpočátku šlo o vytvoření okresních výborů ČOS, pokud v okrese 
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obnovily činnost alespoň tři jednoty. O to se zpočátku pokoušeli na Přerovsku 
především členové jiţ obnoveného Sokola Přerov Bohumil Domanský, Ludmila 
Chytilová, Hana Kratochvílová, Vladimír Fabián a Zdeněk Tichý. Na 14. prosince 
1990 se podařilo svolat do Přerova ustavující schůzi okresního výboru ČOS za účasti 
Sokola Přerov, Horní Nětčice, Říkovice, Vlkoš a Brodek u Př. Zvolený výbor tvořili 
hlavně členové Sokola Přerov. 
  
 Sokolská župa Středomoravská-Kratochvilova se sídlem v Přerově pak 
byla obnovena 6. únoru 1991. Předsednictvo bylo potvrzeno ve stejném sloţení, jak 
bylo zvoleno jiţ 14. prosince 1990. Tvořili je starosta Bohumil Domanský, 
místostarosta Vladimír Dvořák, místostarostka Ludmila Chytilová, vzdělavatel 
Lubomír Rychtář, jednatelka Vojtěška Weigelová, náčelník Vladimír Fabián, 
náčelnice Hana Kratochvílová, hospodářka Dagmar Tichá, zdravotník Vladimír Blaha, 
matrikářka Vlasta Pavlíková. Dozorčí komisi tvořili Vladimír Tabery, Aneţka Vávrová 
a Vítězslava Vlachová. 
  
 Zákon č.173/1990 Sb. z 9. května 1990 umoţňoval vrácení sokolského 
majetku, pokud jej Sokol vlastnil k 31.3.1948. Po vzniku sokolských tělocvičných 
jednot začala sloţitá jednání se současnými vlastníky někdejšího sokolského 
majetku. Musely být, zejména na katastrálních úřadech, získány doklady, potvrzující 
někdejší vlastnictví tohoto majetku Sokolem. Pokud nedošlo k bezprostředním 
dohodám, coţ byla většina případů, sokolské jednoty sdruţené v ČOS nebo sama 
ČOS dávaly k soudu podání k určení vlastnictví nebo z jiného titulu. Ţupní činovníci v 
té době sehráli významnou roli při zajišťování potřebných dokladů pro naplnění 
restitučních zákonů v jednotách ţupy. 
  
 V letech 1992 až 2001 stál v čele ţupy Zbyšek Kubíček ze Sokola Hranice. 
Sokol Přerov míval v ţupním předsednictvu obvykle místostarostu. V těchto funcích 
jsme se mohli setkávat se jmény Vladimíra Blahy, Ludmily Chytilové nebo později 
Blaţeny Šonské. Setra Blaţena Šonská byla zvolena na místo ţupní starostky 
celkem dvakrát a to v roce 2001 a v roce 2004. Do obnovy Sokola na Přerovsku se 
téţ zapojila Blanka Zelingerová, která jiţ v roce 1991 přijala funkci ţupní náčelnice. 
V té funkci působila aţ do roku 2007. Získala mnoho cvičenek z řad starších ţákyň 
do Sokola Přerov, kde pomáhala i jako cvičitelka a to i s nácvikem sletových skladeb 
pro starší ţákyně. 
  
 Tajemnicí župy je od roku 1991 sestra Irena Darmová, která se v roce 2004 
volbou stala i jednatelkou ţupy. Činovnicí s nejdelším mandátem je Vojtěška 
Weigelová a to nejdříve jako jednatelka od roku 1991 do roku 1993 a potom jako 
hospodářka od roku 1993 dodnes. Jde jen o stručný výsek z dlouhé řady činovníků – 
členů Sokola Přerov. Obdobně by přehled vypadal i při výčtu cvičitelů, kteří pracovali 
a dosud pracují v ţupním náčelnictvu. Uvedu alespoň z poslední doby ţupního 
náčelníka Zbyňka Haraštu (od roku 2004) a náčelnici Miladu Havlíčkovou (od roku 
2007). Novodobé ţupní slety se zatím vţdy konaly na stadionu Spartaku a na jejich 
programové skladbě a reţii se dlouhodobě podílel Vladimír Tabery st. V posledních 
deseti letech naše jednota úzce spolupracovalo s ţupou mj. při zajišťování Běhů 
Terryho Foxe. Především šlo o technické zázemí a personální zabezpečení. 
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 Pro posouzení složení členstva župy v poslední době podle jednot, pouţiji 
čísla z roku 2007. Na konci roku 2007 vykazovala Sokolská ţupa Středomoravská – 
Kratochvilova dvaadvacet tělocvičných jednot a to v Přerově (733), Kokorách (214), 
Hranicích (187), Dřevohosticích (180), Dubu (173), Vlkoši (172), Majetíně (165), 
Veselíčku (126), Beňově (97), Brodku (96), Velké (77), Sušicích (67), Paršovicích 
(60), Rokytnici (33), Říkovicích (32), Slavíči (26), Týně (25), Lipníku (25), Henčlově 
(24), Újezdci (21), Ţelatovicích (19) a Lověšicích (16). V závorce jsou uvedeny počty 
evidovaných členů k 1. 1. 2008. Pro srovnání v roce 1947 měl jenom Sokol Přerov ve 
svých řadách evidováno 3.234 příslušníků, jak to vyplývá z tehdejších výročních 
zpráv. Členská základna celé České obce sokolské (ČOS) k 1. 1. 2008 vykazovala 
180 817 členů a v posledních šesti letech tento počet nepřekročil číslo 190 tisíc. Je to 
dokladem velké vícekolejnosti českého tělovýchovného a sportovního hnutí 
v současné době. 
  
 O bývalé početní síle Sokola píše Jan Waldauf ve své knize „Sokol – malé 
dějiny velké myšlenky“, vydané v roce 2007 na straně 100: „Koncem roku 1947 
přesáhl Sokol prvně ve svých dějinách počet jednoho milionu svých příslušníků a 
Československá obec sokolská sdružovala v 3686 jednotách 1 004 987 příslušníků, 
z toho 569 217 členů (mužů a žen nad 18 let), 142 430 dorostu (od 14 do 18 let) a 
303 340 žactva (do 14 let). Vlastní budovy, sokolovny, mělo 1294 jednot a Sokol měl 
2200 vlastních hřišť“. 
 
                                                                                                            Jaroslav Skopal 
 
V tomto příspěvku autor vyuţil některé pasáţe ze své knihy „Proti proudu času“ 
vydané na jaře 2010. 
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Sokolský odbojář a vězeň režimu Richard Bdinka 
 
 Přerovský Sokol a naše Sokolská ţupa Středomoravská – Kratochvilova mají 
několik osobností, které si opakovaně připomínají v souvislosti s odbojem před 
vznikem a za okupace Československé republiky a také za existence pozdějšího 
komunistického reţimu. Patří k nim zejména Slavomír Kratochvil, Rudolf Lukaštík, 
František Skopal či Sylvestr Pleva. Byli však i další, o nichţ se sice vědělo a ví, ale 
moc se o nich z různých důvodů zatím nepsalo. Jedním z těch dalších je např. 
Richard Bdinka. Loňský rok 2010 v jeho případě k tomu přímo vybízel. Vţdyť 20. 
ledna 2010 uplynulo 100 let od jeho narození a 3. září 2010 to bylo 40 let, kdy jeho 
ţivot předčasně po protrpěných obdobích vyhasl. Doţil se šedesáti let. 
 
 Richard Bdinka byl sokolským činovníkem v Tělocvičné jednotě Sokol Přerov 
v těch nejhorších časech, kdyţ v roce 1940 působil jako její náčelník. Sokolu zbýval 
uţ jen rok do ukončení činnosti vynuceného německými okupanty. Náčelníkem byl 
ještě v roce 1945, kdy se Sokol a celá republika stavěly po válečných letech znovu 
na nohy. V roce 1946 byl ještě veden jako aktivní cvičitel. 
 
 Po mnichovském diktátu koncem září 1938 se naše okleštěná republika 
alespoň v některých organizacích začala připravovat na nejhorší. Tak tomu bylo 
zejména v Sokole. Československá obec sokolská připravila na leden 1939 dva běhy 
třídenního školení pro vedoucí branných škol v sokolských ţupách. Jak uvádí Karel 
Rosmus v dobové tiskové zprávě pro regionální noviny, do prvého běhu byli za 
Sokolskou ţupu Středomoravskou – Kratochvilovu posláni právě Richard Bdinka a 
Karel Rosmus. Jejich účast dokládá i společná fotografie účastníků branné školy 
ČOS. Druhého běhu se pak měli zúčastnit Vincenc Křístek a F. Bláha. Je 
pravděpodobné, ţe skrytým obsahem školení byla schopnost připravit sokolské akce 
v případě záboru zbytku republiky německými vojsky, i kdyţ oficiálně program hovořil 
o branných prvcích cvičení. 
 
 Krátce po obsazení zbytku republiky německou armádou a vzniku 
Protektorátu Čechy a Morava dne 15. března 1939 se zapojil do odboje v Obraně 
národa, kterou organizovala generalita bývalé čsl. armády, a která stála hlavně na 
bývalých důstojnících. Šlo tedy o vojenskou organizaci odboje. Protoţe značná část 
důstojnictva byla organizována v Sokole, měla Obrana národa hodně blízko 
k sokolskému odboji, do kterého se zapojovali další členové Sokola, dokonce i ţeny, 
jako např. Anna Řezníčková, někdejší náčelnice Sokola Přerov i Středomoravské 
ţupy. 
 
 Účast sokolů v odbojové činnosti na Přerovsku v období okupace byla obšírně 
popsána ve Sborníku Státního okresního archivu Přerov 2000 a to v příspěvku Pavla 
Kopečka o Obraně národa a sokolském odboji. Z něho vyplývá, ţe sokolský odboj se 
v Přerově začal formovat jiţ v prvních dnech okupace. Jeho vedoucími osobnostmi 
byli místostarosta Sokola Přerov František Skopal a starosta Sokolské ţupy 
Středomoravské – Kratochvilovy Rudolf Lukaštík. Richard Bdinka se zúčastňoval 
schůzek ještě s dalšími členy Sokola jiţ od samého počátku. Předpokládal se brzký 
konec války a organizačně se vytvářela „podzemní armáda“. Vedením Obrany 
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národa v Přerově byl pověřen právě poručík v záloze Richard Bdinka. S Marianem 
Motáněm připravovali mobilizační plány pro případ ozbrojeného vystoupení. 
 
 Předpoklad poměrně brzkého konce války se nenaplnil, naopak německá moc 
na území Protektorátu ostře pátrala po všech projevech odboje. Dokonce 
přistupovala i k preventivnímu zatýkání a tento přístup byl uplatňován právě na 
významných sokolských činovnících na celém území Protektorátu. Historik Pavel 
Kopeček k tomu v jiţ zmíněné práci uvádí, ţe v srpnu 1940 byl opětovně zatčen 
Marian Motáň a po jeho výsleších se přikročilo v průběhu srpna a září k zadrţení i 
ostatních členů okrskového vedení Obrany národa – Richarda Bdinky, Jana Paseky, 
Karla Rosmuse a Adolfa Svozila. Převáţný rozsah jejich činnosti v Obraně národa se 
podařilo utajit, přesto však po dvouletém vyšetřování stanuli tito odbojáři před 
Vrchním zemským soudem ve Vratislavi. Výsledné rozsudky z 26. srpna 1942 byly 
poměrně mírné. Richard Bdinka dostal tři roky káznice, Marian Motáň sedm let, Karel 
Rosmus pět let a Adolf Svozil s Janem Pasekou byli na konci roku 1942 bez soudu 
propuštěni. 
 
 Kdyţ Richardu Bdinkovi trest vypršel, coţ bylo ještě v době trvání druhé 
světové války, byl skutečně propuštěn a vrátil se domů. Při jednom z dalších zatýkání 
si však okupační moc pro něho znovu poslala. Jeho dcera Hana Švecová si ještě 
dnes vzpomíná na vyprávění své maminky Marie Bdinkové, ţe kdyţ si pro 
propuštěného tatínka znovu přišli, tak maminka se na ně odváţně obořila, ţe co to 
tam mají za pořádek, kdyţ manţel si svůj trest jiţ řádně odseděl. To prý zabralo a tak 
se opětovné zatčení nekonalo. 
 
 O uznávání Bdinkovy účasti v druhém odboji ještě v období 1945 aţ 1948 
svědčí mj. i jeho doloţený podíl na přípravě krajského sjezdu odbojové organizace 
Obrana národa a Sokolského odboje. Ten se konal 23. listopadu 1947 v přerovské 
sokolovně. Richard Bdinka se zúčastnil i vítání prvních rudoarmějců, kteří vstoupili na 
konci 2. světové války do Přerova, coţ ukazuje jedna dobová fotografie z archivu 
Jiřího Rosmuse. Je to doklad i o jeho vstupu do místní politiky. Vstupoval do ní jako 
funkcionář Čsl. strany národně socialistické. 
 
 Dcera Richarda Bdinky Hana si vzpomíná z vyprávění maminky, ţe 
v poválečném období zastával v Přerově funkci místopředsedy Místního národního 
výboru. Tehdejším předsedou MNV v Přerově byl Vojtěch Černík, který v té funkci 
působil od roku 1947 do roku 1950. Předsedou byl vţdy člen komunistické strany 
(KSČ), coţ vyplývalo z výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáţdění 
konaných 26. května 1946. V Přerově tehdy KSČ získala 4931 a za nimi druzí 
Národní socialisté 4337 hlasů. Lidovci a Sociální demokracie získali 2796 a 2637 
hlasů. Richard Bdinka byl ve své funkci místopředsedy MNV v Přerově přítomen téţ 
uvítání prezidenta Edvarda Beneše s chotí v Přerově při jeho návštěvě města 14. 
července 1946. Dokládá to jedna z fotografií, která se uchovala u jeho dcery Hany 
Švecové, dnes ţijící v Praze. 
 
 Vysokou Bdinkovu angaţovanost u Národních socialistů potvrzuje i pamětník 
Karel Zejda mladší. Richard Bdinka se zúčastnil mj. s Vojtěchem Černíkem i 
slavnostního přijetí tehdejšího ministra zahraničních věcí Jana Masaryka při jeho 
návštěvě Přerova dne 14. února 1948. Janu Masarykovo bylo tehdy uděleno čestné 
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občanství města Přerova a pronesl při této příleţitosti i projev k přítomným 
představitelům města a hostům. Richard Bdinka musel po únoru 1948 ze své funkce 
místopředsedy MNV v Přerově odejít a našel si úřednické místo ve státním 
podniku NARPA v Blahoslavově ulici. 
 
 Domácí politika se po komunistickém únorovém puči přiostřila a začaly 
politické procesy s politickými odpůrci včetně „skalních“ sokolů. Někdy před 
vánocemi 1949 byl Richard Bdinka zatčen a obviněn z protistátní činnosti. Vězněn 
byl v Olomouci. Někdy na začátku padesátých let se pak konal proces s jednou 
skupinou, do které byl zařazen. Šlo o vykonstruovaná obvinění. Dostal jedenáct let. 
Moc se o tom záměrně po Přerově nemluvilo. Dokonce byly šířeny i smyšlené 
báchorky o nějakém hospodářském deliktu. 
 
 Bdinkova manţelka Marie po uplynutí poloviny trestu poţádala o jeho 
podmínečné propuštění. Ţádosti bylo vyhověno a tak se v červnu 1956 vrátil. Měl za 
sebou léta rizikové práce v uranových dolech v Jáchymově. Po návratu získal práci 
ve skladu přerovského pivovaru a později úřednickou práci v Montáţích Přerovských 
strojíren. Po jeho předčasné smrti bylo na pohřbu, jak uvádí jeho dcera Hana, tisíc 
lidí. Richard Bdinka byl evangelík a při pohřbu církevní část obřadu obstaral 
v Přerově tehdy krátce působící švýcarský evangelický farář Bernard Martin. Ten měl 
pronést v pohřební řeči nějakou naráţku na náš tehdejší komunistický reţim. Bernard 
Martin byl za tento „nevhodný“ a i jiné výroky z naší republiky vyhoštěn. Později se 
k nám vrátil, protoţe se během svého kněţského „hostování“ u nás oţenil. 
 
                                                                                                           Jaroslav Skopal, 
                                             starosta Sokolské župy Středomoravské – Kratochvilovy 
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Členové výboru Sokola Přerov v letech 2001 – 2011 
 
 
  Starostové     2001 - 2007   Jaroslav Skopal 
                2007 - 2011   Vladimír Tabery ml. 
  Místostarostové               2001 - 2011   Vladimír Tabery st. 
                2007 - 2011   Bohumil Domanský 
  Jednatelé                2001 - 2007   Olga Fárková 
                2007 - 2010   Ivan Fašánek 
                2010 - 2011   Martin Krejčíř  
  Náčelník                2004 - 2011   David Zbořil  
  Náčelnice                2001 - 2011   Helena Sedláčková  
  Předsedové odboru sportu             2001 - 2002   Ladislav Kuda 
                2002 - 2003   Petr Pospíšil 
                2003 - 2007   Richard Buček 
                2007 - 2011   Vladimír Futák 
  Zdravotnice               2001 - 2005   Blaţena Šonská 
  Hospodáři               2001 - 2007   Vladimír Tabery ml. 
                2007 – 2010   Jarmila Vrbová 
                2010 - 2011   Zora Horáková 
  Vzdělavatelé               2001 - 2007   Bohumil Domanský 
                2007 - 2010   Ludmila Kovářová 
                2010 - 2011   Miroslav Rozkošný 
  Předseda technické komise             2001 - 2011   Vladimír Tabery st. 
 
  Členové výboru               2001 - 2007   Zdeněk Kočara 
                2001 - 2004   Milan Mlejnek 
                2004 - 2007   Alena Miklíková 
                2007 - 2011   Jaroslav Skopal 
                2007 – 2010  Martin Krejčíř 
                2010 - 2011   Ivan Fašánek 
                2010 - 2011   Rostislav Machalík 
                2010 - 2011   Jakub Navařík 
 
  Kontrolní komise    2001 – 2004   František Simon ml. 
                2001 - 2004   Vojtěška Weigelová 
                2001 - 2004   Ivana Nároţná 
                2004 - 2010   Jiří Tomešek st. 
                2004 - 2010   Dana Zajícová 
                2004 - 2007   Marie Pospíšilová 
                2007 - 2011   Martina Šaratová–Vlková 
                2010 - 2011   Alena Hrazdírová 
                2010 - 2011   Jiřina Pungeová 
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Starosta Sokola Přerov Vladimír Tabery ml. při projevu na náměstí TGM 
28. října 2010, foto Vojtěch Podušel 

 

 
 

Skupina přerovských sokolů u památníku přerovských obětí z konce války po 
skončení pietního aktu v Olomouci Lazcích 30. 4. 2010, foto Vojtěch Podušel 



 
 

Návštěva Jana Masaryka v Přerově 14. února 1948, 
zleva Vojtěch Černík, Jan Masaryk a Richard Bdinka; foto archiv Hany Švecové 

 

 
 

Na krajském sjezdu Obrany národa v listopadu 1947 v přerovské sokolovně,  
zleva Richard Bdinka, Jan Paseka a Adolf Svozil; foto archiv Jiřího Rosmuse 



 
 

Návštěva prezidenta Edvarda Beneše s chotí v Přerově 14. července 1946,  
Richard Bdinka v pozadí uprostřed; foto z archivu Hany Švecové 

 

  
 

Vítání prvního rudoarmějce – důstojníka, který 8. května dorazil do Přerova,  
Richard Bdinka na spodním pravém obrázku vpravo, z archivu Jiřího Rosmuse 



 
 

Účastníci školení České obce sokolské v Praze 22. – 25. ledna 1939  
pro vedoucí branných škol v sokolských ţupách; osmý zleva v druhé řadě sedí 
Richard Bdinka, za ním vpravo stojí Karel Rosmus, oba jsou označeni tečkou; 

foto z archivu Jiřího Rosmuse 
 

 
 

Z počátků házené v Sokole Přerov; skupina házenkářek Sokola Přerov 
 a Chropyně v Přerově nebo Chropyni v červenci asi roku 1928;  

Ludmila Chytilová sedí vlevo s kapitánskou hvězdou, vpravo sedí Milada Sýkorová,  
vpravo stojí Anna Řezníčková, která druţstvo Přerovanek vedla 



 
 

Rudolf Lukaštík s generálem Bohuslavem Ečerem, Přerov 1945–1948; 
archiv Sokola Přerov 

 

 
 

Otevření nové sokolovny v Přerově 23. 9. 1936, archiv Sokola Přerov 



 
 

Příleţitostí k připomínce obětí okupace z let 1939 aţ 1945 i z řad přerovského 
sokolstva bývají vzpomínkové akce v Den vítězství 8. května; 

na snímku Vojtěcha Podušela z roku 2010 jsou na přerovském hřbitově zachyceni 
starosta jednoty Vladimír Tabery ml., Eva Zajícová a Zdeněk Matyáš 

 

 
 

Se sokolskými prapory 28. 10. 2010 u pomníku Jana Gayera,  
nejslavnějšího sokolského legionáře, který zemřel v Rusku 7. června 1918  

na následky těţkého zranění v bitvě u Lipjagu; foto Vojtěch Podušel 



 
 

Z valné hromady Sokola Přerov 19. 2. 2009, foto Jaroslav Skopal  
 

 
 

Naše loutkové divadlo často vystupuje i mimo Přerov; snímek je z Velehradu,  
kde naši loutkáři vystoupili 15. srpna 2010 u příleţitosti poutě na svátek  

"Nanebevzetí Panny Marie" ve stejnojmenné bazilice; archiv loutkového divadla 



 
 

Před startem Běhu Terryho Foxe 20. 9. 2003, foto František Jemelka 
 

 
 

Prezentace Běhu Terryho Foxe 20. 9. 2003, 
vpravo ţupní náčelnice Blanka Zelingerová; foto František Jemelka 

 
 



 
 

Činovníci Běhu Terryho Foxe 20. 9. 2003,  
uprostřed ţupní starostka Blaţena Šonská, v té době probíhala  

oprava fasády sokolovny; foto František Jemelka 
 

 
 

Turistika a poznávací činnost se spojily v jedno při zájezdu Sokola Přerov  
k mohyle Milana Rastislava Štefánika na Bradle v září 2008; foto Jaroslav Skopal 



 
 

Nástup historických praporů při slavnostní akademii k 90. výročí vzniku 
Československa, 24. 10. 2008, přerovská sokolovna; foto Jan Čep 

 

 
 

Zahájení akademie, 24. 10. 2008, přerovská sokolovna; foto Jan Čep 



 

Z vystoupení rodičů a dětí, 24. 10. 2008, přerovská sokolovna; foto Jan Čep 
 

 

 

Oddíl karate ukázal něco ze svého 
bohatého repertoáru, 24. 10. 2008, 
přerovská sokolovna; foto Jan Čep 

 

Oddíl sportovní gymnastiky předvedl 
ukázky z akrobacie, 24. 10. 2008, 
přerovská sokolovna; foto Jan Čep 



 

 

 
 

Vystoupilo i nejmladší ţactvo, 24. 10. 2008, přerovská sokolovna; 
foto Jan Čep 

 

 
 

Ţactvo a dorost při přeskoku, 24. 10. 2008, přerovská sokolovna; 
foto Jan Čep 



 
 

 
 

Ţeny předvedly skladbu s kuţely, 24. 10. 2008, přerovská sokolovna; foto Jan Čep 
 

 
 

Závěr vystoupení dorostenek, 24. 10. 2008, přerovská sokolovna; foto Jan Čep 



 
 

Muţi předvedli část sletové skladby Chlapáci II, 24. 10. 2008, přerovská sokolovna; 
foto Jan Čep 

 

 
 

Vztyčování státní vlajky při ţupním sletu 10. 6. 2006, foto Jan Čep 
 
 



 
 

Nastoupené prapory při ţupním sletu 10. 6. 2006, foto Jan Čep 
 

 
 

Diváci na ţupním sletu 10. 6. 2006, foto Jan Čep 



 
 

Mladší ţákyně vystoupily na ţupním sletu 10. 6. 2006 ve skladbě Rozkvetlá louka, 
foto Jan Čep 

 

 
 

Ze skladby Korálky pro rodiče a děti na ţupním sletu 10. 6. 2006, foto Jan Čep 



 
 

Starší ţactvo doplněné mladšími dorostenkami vystoupilo ve skladbě Trampolínky,  
ţupní slet 10. 6. 2006; foto Jan Čep 

 

 
 

Skladba Počítadla pro mladší ţactvo 1. – 2. třídy byla koedukovaná,  
ţupní slet 10. 6. 2006; foto Jan Čep 



 
 

Tyto předškolní děti, zachycené při slavnostním nástupu,  
vystoupily aţ v druhé polovině programu, ţupní slet 10. 6. 2006; foto Jan Čep 

 

 
 

Tento obrazec vytvořili cvičenci Věrné gardy v závěru své skladby Ta naše písnička 
česká, ţupní slet 10. 6. 2006; foto Jan Čep 



 
 

Salto předváděli někteří cvičenci ve skladbě pro muţe a dorostence Chlapáci II, 
ţupní slet 10. 6. 2006; foto Jan Čep 

 

 
 

Několik ţen Sokola Přerov vystoupilo i ve skladbě Léto, ţupní slet 10. 6. 2006;  
foto Jan Čep 



Detail ze skladby  
Výlet s aerobikem  

na ţupním sletu 10. 6. 2006,  
foto Jan Čep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Odchod praporů při zahájení 
ţupního sletu 10. 6. 2006,  

foto Jan Čep 
 

 



 
 

Ţupní vedoucí nácviku a někteří členové sletového výboru převzali ocenění 
od úřadujícího ţupního starosty Františka Jemelky a senátorky Jitky Seitlové, 

ţupní slet 10. 6. 2006; foto Jan Čep 
 

 
 

Druhý záběr z pokračujícího oceňování, ţupní slet 10. 6. 2006; foto Jan Čep 



Petr Douda a Jakub Navařík 
(vpravo) jsou představiteli 

mladé generace sokolského 
loutkového divadla  

Přerovský kašpárek;  
snímek je z roku 2006; 

 archiv loutkového divadla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sestra Marie Veřmiřovská 
(druhá zprava)  
nazvala snímek  

současných i bývalých 
loutkářů z roku 2005  

v Muzeu Komenského 
„Setkání generací“;  

archiv loutkového divadla 
 

 



 
 

Slet pod Ještědem v červnu 2008 navštívila i velká skupina Sokola Přerov, 
 foto archiv Sokola Přerov 

 

 
 

Z cvičení ţen s kuţely na Sokolském Brnu 2010, foto Martin Krejčíř 
 
 



 
 

Záběr z dětských šibřinek 2009 v přerovské sokolovně, foto Jaroslav Skopal 
 

 
 

Cvičenky skladby pro seniory po zkoušce na Sokolských tělovýchovných slavnostech 
v Trenčíně koncem června 2010, foto Jaroslav Skopal 



 

 

  
 

Gymnastický závod v přerovské 
sokolovně rok před přestupem oddílu 

do Sokola Přerov, 1988; 
 

 

Galerie přerovské sokolovny a závod 
sportovních gymnastů, 90. léta; 

foto archiv gymnastického oddílu 

 
 

Soutěţ všestrannosti, gymnastická část, ţačka Tereza Krejčířová se připravuje k 
závodu, přerovská sokolovna 24. 3. 2010; foto Jaroslav Skopal 



 

 

 
 

 

Chvilka klidu na Sokolském Brnu 2010, 
zleva stojí Zbyněk Harašta, Zita 

Zbořilová, Martin Krejčíř, dole David 
Zbořil; foto Vlasta Krejčířová 

 

Soutěţ všestrannosti, atletická část, 
stadion Spartaku v Přerově, 

15. 5. 2010, 
foto Martin Krejčí

 
 

Soutěţ všestrannosti, plavecká část, měření času v cíli 25 m, bazén v Přerově, 28. 3. 
2009; foto Vlasta Krejčířová



 

 

 
 

Muţi Sokola Přerov hrají v košíkové oblastní přebor; snímek je z jejich souboje 
s druţstvem Nového Jičína v přerovské sokolovně 10. 10. 2009; foto David Klein 

 

 
 

Trénink oddílu karate v předsálí přerovské sokolovny 7. 12. 2010,  
foto Jaroslav Skopal 



 

 
 

Malá skupinka s japonským mistrem na praţském semináři, archiv Vladimíra Futáka 
 

 
 

Účastníci semináře v Praze - Bohnicích 28. 9. 2010 vedeného ředitelem IKKO a 
dvounásobným mistrem světa Akioši Matsuiem, mezi nimiţ byli i sokolští karatisté 

z Přerova; archiv Vladimíra Futáka 



 
 

Jiří Svačina (vpravo) proti Michalu Bilakovi, Praha 2008; archiv Jiřího Svačiny 
 

 
 

Jiří Svačina (vlevo), nový vedoucí oddílu boxu zaučuje svého partnera, předsálí 
sokolovny 8. 12. 2010; foto Jaroslav Skopal 



 
 

Snímek z utkání extraligových muţstev házené Sokola Přerov (v černém)  
a Jiskry Třeboň 25. 2. 2009 v hale Spartaku Přerov, foto David Klein 

 

 
 

Utkání házené mezi Cementem Hranice a Sokolem Přerov (v černém)  
se hrálo v hale v Hranicích 5. 12. 2010 a zvítězili v něm domácí, foto Jan Rotrekl 



 
 

Z činnosti oddílu capoeiry v přerovské sokolovně, březen 2007;  
foto archiv oddílu 

 

 
 

Tomáš Šenovský a Zbyněk Lukáš z oddílu capoeiry při tréninku akrobacie,  
předsálí sokolovny, 2010; foto archiv oddíl



 
 

Z besedy s Karlem Zejdou 25. 3. 2009, Karel Zejda hovoří s Lídou Chytilovou;  
foto Vojtěch Podušel 

 

 
 

Pohřeb Karla Zejdy 19. 11. 2010, foto Vojtěch Podušel 


