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Kniha končí Sletem v r. 2018, jehož jsem se – jako aktivní spolupořadatel – zúčastnil. Byla
to akce, kterou jsem zakončil svou padesátiletou cvičitelskou činnost. Závěrem bylo ocenění
této mé činnosti Stříbrnou medailí ČOS 1. 12. 2018.
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Historie Sokola Olomouc

Úvod

Kurzívou můj text z r. 2009, normálním písmem citáty

Sto čtyřicet let od vzniku sokolské jednoty v Olomouci
v r. 1869 a také už téměř 15 let od posledního památníku
„K 125. výročí Sokola Olomouc“, vydaného v r. 1995, je
velmi vhodnou příležitostí k ohlédnutí za léty dávnými i nedávnými. Po nabytí svobody od dlouhodobé komunistické
totality byl v r. 1990 znovu obnoven i olomoucký Sokol.
Naděje do novodobého vývoje byly tehdy veliké. Některé se
splnily, ale bohužel mnoho jich až do zhruba konce roku
2006 zůstalo v říši snů. Přes mnohá úskalí však v naší
jednotě v poslední době opět nastupuje nezničitelná sokolská idea v nových iniciativách, ne nějakých chimérických,
ale zcela konkrétních, byť jenom prostinkých.
Jestliže si připomeneme Tyršovu myšlenku, že právě
v soustavné drobné práci a ne v okázalých slavnostech nebo
činech spočívá přesvědčivost, prostředek i cíl našeho sokolského snažení, pak současné drobné ale závažné činy, právě
v jednotě konané, jsou rozhodující i pro její dobrou budoucnost.
Jako dědictví od své tety Nely Frimmelové-Grossové,
dlouholeté náčelnici olomouckého Sokola, jsem – mimo jiné
– získal památníky k 20., 60, 75. a 100. výročí vzniku naší jednoty. Z těchto památníků,
a ovšem i onoho ke 125. výročí, teď budu čerpat a uvádět výběr zcela autentických článků,
v nich uveřejněných. Zájemcům o dějiny, členům naší jednoty a všem našim příznivcům tak
chci zprostředkovat nevšední pohled do starší i nové historie jednoty. Důrazy i celkové zaměření společnosti se měnilo a jenom autentické záznamy umí toto podat v nezkreslené podobě.
Současná preference hmotných zájmů ve společnosti, přecházející až do mafiánské
hrabivosti, nepřipravenost mnohých k opravdově lidské součinnosti včetně obětavosti a také
moje osobní vady, to všechno nemůže být překážkou v přispění k řádnému připomenutí sto
čtyřiceti let ušlechtilých snah a činů v jednotě zvané Sokol Olomouc.

Dva výňatky z prvního památníku
Lístek z pamětí sokolských
Ferdinand Dostál
Strýc Sotorník z Bukovan vyšli ze svého gruntu za humna. „Vehližite Sokole?“, optal se
jich mladý hospodář Zubaník.
…Rozhovor pokračoval, až strýc pronesl:
Nedopaluj s tém tělocvikem! Tělocvik, tělocvik! Debe te Sokole tak postavil s hrabicó do
žeta na deň, to be bel inši tělocvik! To króceni a te komšte ať nechajó komedejantom, ti
děťom polámó kosti hneď za mlada, abe se ohebale. – Sokoli ať se rač chetnó nejaké práce!“
Strýc Sotorník se Zubaníkem nedal přesvědčit a nakonec řekl:
Ech, dé mě svaté pokuj a se spolkem. Já bech našemo Jankovi rač desetkrát zakrótil krkem,
než bech ho postil na te hole. – Že jich pánbu netresce, tak si schválně lámať glide!“
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Dějiny „Sokola“ olomuckého
Karel Sojka, náčelník
…Počátkem června 1871 … Ruch panoval velmi čilý a kdo
do tělocvičny přišel, uzřel věkem pokročilé, namnoze i tělnaté
cvičiti na bradlech, která pod tíží těl nanejvýše prohnuta bývala.
…Těžká doba za námi a bohdá, že těžší nepřijde: nesmíme
však ruce skládati v klín. Za každým koutem čeká nepřítel,
buďme tedy ostražití, povždy k zápasu připraveni, tužme paže
své a nedejme se!

K prvním stránkám prvého památníku

Na fotce tehdejšího starosty Fr. Chytila si
můžeme všimnout, že šerpa, přehozená přes
starostovo pravé rameno, stejně jako u všech
ostatních tehdy žijících Sokolů, byla dvojbarevná, bíločervená. Bíločervený byl tehdy
i tehdejší národní prapor. Tak se rovnal polskému. Modrý střední pruh se na trikolóru
resp. modrý klín na vlajku dostal až po vzniku samostatné Československé republiky. Po
komunistickém puči v r. 1948 definitivně
zvítězil přesun červeného pruhu doprostřed
trikolóry s odůvodněním, že vedoucí složkou
ve společnosti je Komunistická strana
Československa, jejíž prapor je rudý.

Čtenáře teď odkazuji na první textovou stránku „Několik slov …“. Tento text, jak každý
může hned zjistit, napsala Karolina Světlá. Je psán tehdejší, pro nás už archaickou češtinou
a v duchu národního obrození, který je nám dost vzdálený. Avšak závěr vyjadřuje jednoznačně
stálý cíl Sokola: jsme tu ne pro sportovní či jiné primadony, ale právě pro ty obyčejné –
odstrčené z výnosných míst.

Následuje ofocená stránka z konce památníku
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Výňatky z památníku k 60. výročí
Jubilejní úvaha
Dr. Frant. Malinovský
Naše jubilejní vzpomínka nemá účelu jen historického,
nemá býti pouhou oslavou minulosti, neboť uznáváme
s Tyršem, že „žádná, ani ta nejskvělejší minulost, nýbrž jen
zdravá a činná přítomnost zaručuje národům budoucnost.“
Jak poválečné zkušenosti záhy dokázaly, nebylo doba
tím státní samostatnosti zajištěno našemu národu trvalé místo na slunci. Mladším pokolením zůstává čestný, ale zodpovědný úkol uhájit a zdokonalovati, co bylo vykoupeno
tolikerou prací, strádáním i krví. Přední povinnost připadá tu
ovšem mládeži sokolské. Přijímá-li s členským odznakem
heslo "Na stráž", musí si zároveň uvědomit, že je nutno býti
na stráži nejen proti vnějšímu nepříteli, nýbrž především
proti tomu, který ohrožuje nás z našeho vlastního nitra.
Bezpečnou oporou zůstaly i ve svobodné vlasti ideály
Tyršovy a Fűgnerovy, doplněné životním odkazem a dílem
Masarykovým. Vštěpovat je do srdcí i myslí všeho členstva
bude důležitým úkolem olomoucké Jednoty do dalšího deObálka památníku k 60.
sítiletí.
výročí jednoty
Bratr Malinovský jakoby předjímal chování některých
zrádců v době Protektorátu, ale také sobectví v letech
svobody od r. 1990. Avšak nyní si všimněme „technických“ záležitostí.
Šedesát let "Sokola" Olomouckého
V. Nešpor
S cvičením započalo se v Sokole 1. května 1871. Cvičení konala se dvakrát týdně, ale prvního samostatného
veřejného cvičení, které se konalo v Hejčíně u Sladkého,
odvážila se Jednota teprve 11. srpna 1878.
Finance jednoty nebyly valné, opravy a doplňování nářadí a nájem pohltily příspěvky, na výlohy zvláštní skládali se obyčejně členové výboru.
Roku 1871 přihlásila se Jednota k nově zřízené Župní
jednotě moravské. Později měla Jednota v župním výboru
dva členy. Spojení s Jednotou pražskou bylo velmi volné.
Přehlédneme-li vývoj Jednoty olomoucké, znamenáme
po začátečním rozmachu, který trval asi 5 let, dobu úpadPrvní útočiště Sokola
ku. Přehnaný lesk slavností a radostné opojení ustoupily
Olomouc bylo na dnešním
mdlobě, jejíž příčiny všeobecného úpadku tehdejšího
Dolním náměstí
života společenského a národního u nás v Olomouci,
tkvěly též v boji mladší generace se starší…, osobní spory
v malých českých poměrech, to vše brzdilo zdar podniků sokolských.
Výbor rozhodl se ... uspořádati oslavu 10. výročí Jednoty ... 7. a 8. září 1879. .... O 10.
hodině byla porada o věcech sokolských v městské redutě. Zde chopil se slova Dr. Mir. Tyrš
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a promluvil 2hodinovou řeč na téma tehdy akutní: „Co jest příčinou úpadku Sokolstva a jak
mu odpomoci?“ Tyrš nezakrýval přítomného stavu, ale odmítal domněnku, že myšlenka
sokolská je v úpadku, pobízel k nenáročné činnosti a v myslích posluchačů utkvělo zejména
jeho povzbuzení, že tam „kde alespoň šest mužů jest věrných sokolské myšlence, není věc
sokolská ztracena.“
Vzkříšení Jednoty zahajuje slavnostní večer dne 25. října
1884, pořádaný na památku úmrtí Tyršova. Ten, kterému se
nepodařilo za živa r. 1879, aby roznítil v olomoucké jednotě
porozumění, budí Jednotu svým tragickým skonem.
Cvičení konána od r. 1886 zase dvakrát týdně a průměrná
návštěva počáteční činila 10 cvičenců, kterýž počet později
poněkud stoupal přes stálé stížnosti vedoucích, že návštěva
jest liknavá.
Druhého sletu sokolského (1891) zúčastnilo se družstvo 8
bratří…. Třetího sletu sokolského r. 1895 zúčastnilo se 24
členů v kroji. 11 cvičilo prostná, 6 závodilo v družstvu.
Počet členů v r. 1897 - 1899 nevzrůstal, naopak členů
z různých příčin ubývalo, takže v r. 1899 bylo jich pouze
143…. Dvě nové myšlenky vynořují a uskutečňují se
v Sokole. Rozšířena vzdělávací činnost na základě resoluce
Svatováclavské, přijaté na Valném sjezdu České obce sokolské v r. 1895…. Druhá myšlenka, která našla záhy ozvu
Stará sokolovna v nynější
v Olomouci, bylo založení "dámského odboru".
Sokolské ulici
Valná hromada r. 1909 se usnesla doporučiti výboru zříditi
Družstvo pro vystavění a udržování tělocvičny…. Nový výbor neopomenul starati se o tuto
životní otázku Sokola, a když se naskytla záhy příležitost, aby tělocvična mohla býti
přenesena do středu města, zakoupil přičiněním bra Jungmannna a Dra A. Geislera 5. dubna
1900 dům čp. 586 na Bělidlech (Sokolské třídě) od manželů Reichterových za 57 000 zl.
Obrat k lepšímu jest patrný od r. 1900 po všech stránkách:
členstva přibývá, veřejné vystupování děje se v počtu hojném,
valné hromady jsou četně navštěvovány; nejvíce vysvítá
zlepšení z počtu cvičících a z přibývání nových oddělení;
nejvíce vysvítá zlepšení z počtu cvičících a z přibývání nových oddělení; zábavy jsou různotvárnější, činnost vzdělávací
intensivnější. Jednota vysílá členy nejen k veřejným cvičením
sokolským, nýbrž i za hranice do spřátelených organisací,
zvláště slovanských a francouzských.
Úprava městských hradeb
Na IV. slet sokolský přihlásilo se 40 členů. Diplomy pro letní cvičiště za starou
obdrželo 8 členů a jedno družstvo. Sletu V. (1907) zúčastnilo
sokolovnou
se 97 členů Sokola a 20 dvojic předvedlo hanácké tance. V r.
1912 zúčastnila se Jednota VI. sletu všesokolského a to jak veřejného cvičení, tak závodů:
prostná cvičilo 31 bratří a 20 sester, do závodů vyslána 2 družstva a 3 jednotlivci.
Po převratě vzrostl počet členů cvičitelského sboru na 26 a v ženském odboru na 16.
Z nejvýznamnějších událostí tělocvičných byl VII. a VIII. slet všesokolský v letech 1920
a 1926. Obou se zúčastnilo přes 100 cvičících členů.
Aby členstvo mohlo cvičiti pod širým nebem, pronajala Jednota krátce po převratě od
města zahradu na hradbách za starou Sokolovnou, kdež si členstvo upravilo hřiště a od
posádkového velitelství dostalo povolení ku cvičení na hřišti posádkovém.
Věstníku ČOS odebíráno 30 - 70 exemplářů. Nově založeného župního Věstníku přes 4008
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čísel. Ustanovil se též pěvecký a hudební kroužek … V r. 1901 založen byl Ženský odbor.
Jednota jest členem župy Severomoravské od r. 1898.
Nová Sokolovna otevřena slavnostním
způsobem dne 6. července 1928 u příležitosti krajského sletu. Na stavbu
přispělo Družstvo pro vystavění tělocvičny, stát, město, korporace, ale hlavně
členové: vypsána byla členská daň, odstupňovaná podle zámožnosti členů
a vyskytly se až dojemné případy, kdy
chudí jednotlivci věnovali i značné částky
na nový stánek sokolský. Celkem stála
Sokolovna s pozemkem i zařízením asi
Župní slet 1927: Cvičení starších bratří
2 200 000 Kč. Postavením nové rozsáhlé
Sokolovny octla se jednota v poměrech
daleko příznivějších, než v jakých kdy žila od svého začátku, což však jednotu tím více
zavazuje: udržet si nejen svůj hrad, ale růst také vnitřním životem zdravým, silným
a ušlechtilým.
Rok 1928 až 1930
Jednota má zvláštní odbory: házené, odbíjené, tennisový, turistický, lehkoatletický a lyžařský (jediný v župě). Cvičební osnovy zpestřeny a obohaceny o cvičení na novém nářadí,
kterým jsou obě tělocvičny vybaveny. Skoro 100 mužů a 30 žen má slavnostní kroj. Jednota
má dva prapory: Nový je dar žen u příležitosti položení základního kamene k Sokolovně.
Ruku v ruce jde činnost vzdělávací. Podporována je hlavně tím, že vzdělavateli jsou také
cvičitelé nebo vedoucí oddílů a mají možnost bezprostřední činnosti vzdělávací. …Uvedu
přehled takové práce za rok 1929: Celkem bylo 269 proslovů, 15 přednášek, 8 besed s proslovy, 22 rozhovorů, 6 divadel, 8 loutkových divadel, 2 ideové školy, kurs srbochorvatštiny,
5 oslav, 50 vycházek, 18 koncertů, 24 zábav, 3 akademie, všech podniků 434.
Nemalá péče věnována vybavení tělocvičen nářadím. Šatny vyplněny skříněmi a věšáky,
bufet opatřen nutným výtahem a zařízením kuchyňským a rovněž nářaďovna vybavena
výtahem. Započato s přípravami pro vbudování velké restaurace s budovou pro kino a zábavní
podniky. Darem Občanské záložny 500 tisíc Kč uskuteční se v nejbližší době další projekt
Jednoty: koupaliště.
Hrad svůj nejen udržíme, zabezpečíme, ale také zdokonalíme ve prospěch naší drahé věci
sokolské. Vždyť všichni dobře víme, že jen tam budoucnost je zajištěna, kde práce obětavá,
nenáročná, spojená je s láskou k věci.
Z článku Několik dat z válečné kroniky olomouckého Sokola od Dr. F. Malinského uvedu
prvý odstavec:
V první polovici r. 1914 čítala jednota 288 mužů a 133 žen. Za světové války (1913 –
1918) bylo povoláno do zbraně celkem 214 bratří (74,3%), z nich padlo 12 bratří a útrapami
válečnými zemřelo 8. Nepodařilo se přesně zjistiti osud 2 členů. Jednota ztratila celkem za
války 22 bratří. Z vojny vrátili se 192 bratří. Těžko se dá ovšem čísly vyjádřit, kolik vrátivších
se bratří bylo úplně zdravých a kolik odneslo si zárodky zhoubných chorob, ne-li již úplnou
nebo alespoň částečnou neschopnost k práci.
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V památníku k 75. výročí (z r. 1945 jsou přetisknuty některé články z památníku k 60. výročí.
Vybírám až z článku Vladimíra Novotného.
Dějiny „Sokola“ v Olomouci od roku 1930
Vladimír Novotný
A) Od roku 1930 do konce roku 1938
Jednota stává se také významným činitelem branné výchovy v olomouckém kraji.
Veřejného cvičení jednoty dne 1. června 1930, jímž zakončeny byly oslavy šedesátého výročí,
zúčastňují se olomoučtí legionáři a jednota dotvrzuje svoji spolupráci s legionáři v Olomouci
ve dnech 7, a 8. června 1930 vystoupením na akademii i na legionářské slavnosti na našem
stadiu. Příklad olomoucký měl vliv na styky Sokolstva s legionáři i v jiných místech ČSR.
Nová sokolovna – ač největší v Olomouci a širém kraji – brzy nestačí tělocvičnému ruchu
jednoty, je používána olomouckou sokolskou župou, školami, armádou, spolky, právě tak
jako sokolské stadion. U jednoty znamenají léta 1930 až 1938 stálý přírůstek a to jak ve členstvu, tak i v dorostu a žactvu.
Činnost jednoty rozrostla se do takových rozměrů, že kromě správního výboru
a cvičitelského sboru … pracovaly ještě vzdělávací sbor, stavební odbor, hospodářsko-finanční odbor, správa sokolovny, stadia a sokolské zahrady.
Činnost tělocvičná stále se rozšiřovala a prohlubovala. Kromě vlastního sokolského tělocviku pěstovala se lehká atletika, plavectví, lyžařství, odbíjená, táboření, turistika, atd.
B) Do boje za osvobození národa v letech 1939 – 1945
Když po atentátu na R. Heydricha nastalo hromadné zatýkání nejlepších synů a dcer
českého národa, byla také zatčena řada činovníků sokolské župy a olomouckého Sokola.
V zatýkání pokračovalo se v listopadu 1942, kdy činnost organisace Jindra byla prozrazena.
Celkem z olomoucké jednoty zatčeno 101 členů, z nichž popraveno a v koncentračních táborech zemřelo 37 bratří a sester.
Zatýkáním, zavíráním a popravením se
však podzemní sokolská akce nezastavila.
…Sokolské ženy … organisovaly podporování rodin nejen uvězněných sokolů, nýbrž
i nesokolů. Podařilo se jim soustřediti statisícové částky, které nenápadně byly rozdělovány potřebným, právě tak, jako potraviny, prádlo, šatstvo i jiné potřeby.
Dne 20. května 1945 schází se výbor
jednoty k prvé poválečné schůzi a činnost
Východní fronta Dolního náměstí. V domě
jednoty se rozbíhá do sedmdesátého
Občanské záložny (roh Kateřinské ulice)
šestého správního roku.
cvičil Sokol v prvním období své činnosti
V článku je uvedeno 37 jmen popravených a umučených bratrů a sester. Mezi nimi je např.
Látal Antonín a JUDr. Smrčka Otakar.
Mezi účastníky odboje v letech 1939 – 1945, členy Sokola Olomouc, je uveden Fajtl
František, generál letectva.
***
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Památník ke 100. výročí vzniku Sokola Olomouc vydala TJ Lokomotiva Olomouc v roce
1969. To ještě bylo možné vzpomínat na sokolskou minulost. Starší historie je v něm uvedena
nezkresleně, ale vývoj po r. 1948 je popsán v socialistickém duchu. Nemíním nic na vybraných
větách z tohoto období měnit. Měnit historii není správné.
Z článku Sokolská tradice a dnešek od Vladimíra Jochmanna
V tomto úvodním článku autor bohatě cituje vedle Tyrše a Masaryka také Gottwalda,
Kopeckého a Zápotockého. Přímo prorocký je citát dr. Vaníčka ze zasedání ČOS v prosinci
1920: „sovětismu je v republice odzvoněno“. Čtenář si udělá obrázek o duchu článku, když
budu citovat ze 7. (závěrečné) kapitoly:
Přejděme … k živým pozitivním elementům sokolské tradice. 1. Je to na prvém místě
antika, 2. … tradice husitství, 3. … tradice a ideály Velké francouzské revoluce, 4. …
národně osvobozenecké hnutí, ztělesněné Garibaldim … a tradice našeho revolučního roku
1848.
K těmto základním kamenům přidává pak Sokol … další:
1. … myšlenku a praxe protirakouského boje, 2. …účast na …
X. všesokolském sletu, 3. … sokolský odboj proti nacistickým okupantům.
Z jednotlivých prvků sokolské tradice považujeme za živé
především tyto:
I. Specifické pojetí poslání tělesné výchovy
1. jako významné společenské funkce, zajišťující zdraví
a fyzickou zdatnost národa. Odtud pak vyplývá požadavek
aktivní tělesné výchovy pro všechny členy společnosti,
zaměření na všechny příslušníky národa, nikoli pouze na
výkonnostní špičky.
2. jako důležitého předpokladu a nástroje branné funkce
národa. Toto pojetí vychází z dostatečně historicky ověřeného
faktu trvalého ohrožení národní existence.
Obálka památníku ke
3. jako neoddělitelné součásti všestranného harmonického
100. výročí jednoty
rozvoje člověka. Sokolská tělovýchova vychází z myšlenky
harmonického spojení výchovy tělesné s výchovou mravní, světonázorovou a estetickou.
II. Z této koncepce vyplývá pak:
1. pojetí tělovýchovné organizace jako organizace celonárodní, konkretizované v myšlence
jednotné tělovýchovy.
2. Požadavek ideovosti tělesné výchovy, její političnosti v celonárodním smyslu. Ideovost na
jedné straně pomáhá tělovýchově tím, že ji povyšuje na významnou společenskou hodnotu.
Na druhé straně se sama tělovýchova stává významným prostředkem ideové práce, mravní,
světonázorové a estetické výchovy.
III. Odtud se pak dále vyvozuje ideová náplň tělovýchovy: 1. vlastenectví, 2. odpor proti
utiskovatelům, 3. humanismus, 4. idea slovanství, 5. demokratičnost a lidovost, 6. národní
i individuální svoboda, 7. pokrokovost, 8. myšlenka národní jednoty, 9. kolektivismus, 10.
požadavek kázně, 11. praktické a činorodé vlastenectví (což autor uvádí už v bodě 1).
Až na „jednotnou tělovýchovu“ – podle sovětského vzoru – je všechno plně akceptovatelné.
A teď pozor – teď přijde to „pravé“. Dovolil jsem si vsunout několik glos. Prostě mi to
nedalo.
Sokolská tradice však neobsahuje pouze kladné elementy. Jako v každém historickém jevu
je v ní mnoho negativního. Některé záporné elementy vznikají degradací momentů ve své
podstatě a ve své době kladných, jiné jsou dány mezerami v ideovém základu Sokola, jiné
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vyplývají přímo z některých jeho falešných nebo aspoň překonaných východisek. Uveďme si
nejdůležitější z nich:
1. Nejzákladnějším nedostatkem, vycházejícím z historické omezenosti ideového základu
Sokola, je nedostatečný důraz na sociální problematiku. Odtud vychází na jedné straně
lhostejnost k sociální problematice, na druhé straně sklon k sociální demagogii. Za vhodných
podmínek přechází tento nedostatek až v antisocialismus, antikomunismus. Glosa: Bohudíky
za ten antikomunismus!
2. Z faktu vzniku svého vývoje obsahuje
Jan Welfík, starosta 1871;
sokolská tradice prvJ. Kosina, ředitel
ky přílišné vázanosti
Slovanského
gymnasia na buržoasii, příprvní místostarosta 1870 –
lišného sepětí s ní.
1872
Glosa: Každý nekomunista byl buržoasní element!
3. V důsledku toho
Karel Sojka, náčelník, 1881
zdravé myšlenky ná– 1892; Antonín Tichý,
rodní jednoty degenáčelník 1873
nerují (!) ve falešnou
(!) nadstranickost,
zastírající třídní rozdíly v národě a sepětí
Sokola s buržoasií.
Opět: díky za takoDr. Ant. Geisler,
vouto „degeneraci“,
místostarosta
1899 – 1900;
za nestranickost, za
Josef Jungmann, starosta
takové „sepětí“!
1896 – 1900
4. Tytéž příčiny
vyvolávají degeneraci (!) humanismu
a demokratičnosti
v humanismus a demokratismus abstraktní, omezený, buržoasní a jejich stavění proti
socialismu. „Degenerace“ se nejvíc projevila v pomoci sokolek zbídačeným sokolským
i nesokolským rodinám za nacistické okupace! Dále: Jak konkrétní byl „demokratismus“
v době totality jsme zakusili na sobě!
5. Již chybnými (!) východisky je dána možnost degenerace (!) sokolského v nacionalismus
až šovinismus (!!!) se silnými antiinternacionalitickými prvky. Např. proti „bratrské internacionální pomoci“ SSSR v srpnu 1968! Jen tak dál, Sokole!
6. Síla sokolské tradice se zákonitě projevuje přílišným důrazem na ni, přílišnou vazbou na
minulost. To je kořenem konzervatismu, projevujícího se jak v oblasti společenské a ideové,
tak i přímo v oblasti tělovýchovné. Asi se chce tímto říci, že třeba TGM byl hrozně konzervativní!
7. Tato síla tradice spolu s pevností organizační vedla pak často k tendencím uzavřenosti do
sebe, výlučnosti, sektářství (!!!). Tyto tendence přežívají jako prvek sokolské tradice dodnes.
Nejlepším projevem „výlučnosti“ a „sektářství“ Sokola je, že v roce 1862 měl 90 dobrovolných členů a v roce 1947 něco přes milion!!!
8. Podmínkami vývoje je dána i v minulosti častá degradace sokolského vlastenectví ve
vnější, bombastické hurá-vlastenectví, vnější okázalost, fangličkářství, formalismus. Tato
skutečná degenerace se tu a tam – nikoli často – projevovala. Už Tyrš proti ní bojoval!
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Ze závěru: Musíme si být ovšem jasně vědomi, že Tyrš jako buržoasní (!) demokrat byl
v chápání společenského vývoje idealista (!!!) a že jeho pojetí má řadu zásadních nedostatků
(no vida!). Následkem toho byla uskutečnění (!!) jeho myšlenek v kapitalistickém řádu
nemožné (!!!). Prvorepublikový kapitalismus – jakožto „buržoasní“ zřízení nemohl
uskutečňovat Tyršovy buržoasní myšlenky, zato v socialismu – poúnorovém tvrdém boji proti
jakémukoli náznaku „buržoasních“ tradic – to možné bylo, že ano!!!
Díky síle (!) Tyršových idejí a lidovosti členských mas však Sokol nikdy neztratil charakter masové organizace (!). Jak ukázal X. všesokolský slet a sokolský protinacistický odboj,
donesly členské masy Sokola … podstatu Tyršových idejí až do současnosti (!). 1. Tak co,
byly Tyršovy ideje správné nebo špatné? 2. Přenesení těchto idejí přes usilovnou demagogii,
nátlak, věznění, procesy – nejen do r. 1969, kdy sborník vznikl, ale až do dnešních dnů (do r.
2009) výrazně svědčí o skutečné síle těchto myšlenek!
Ve sborníku následují dva dlouhé články
Škola na Bělidlech (v nynější Sokolské
(„Olomoucký Sokol 1869 – 1918“ od Vladiulici), kde Sokol cvičil koncem 19. stol.
míra Lesáka a „V samostatném státě“ od
Miloše Trapla ) a jeden krátký („V boji proti
nacismu“ od Miroslava Čermáka). Tyto stati
lze považovat za velmi dobré a objektivní.
Zájemce ať si je s chutí přečte. Pro částečné
opakování fakt z minulých sborníků, pro značnou jejich detailnost a pro nutnou omezenost
zdejšího prostoru z těchto článků nevybírám
nic. Domnívám se, že jen skutečně zapálený
historik rád stráví uvedenou detailnost a že
valná většina čtenářů se zcela spokojí s mým
výběrem.

*
K socialistické tělovýchově
Vladimír Jochman
Text je obsáhlý, vybírám prakticky jen závěry kapitol, jinak uvádím jen namátkový výběr
citátů. Doplňuji svými poznámkami.
Druhou stránkou …procesu je … boj o ideovou přeměnu staré sokolské jednoty v součást
socialistické tělovýchovy. Tyto dvě stránky vývoje – na jedné straně dříve nepředstavitelný
rozvoj sportovní činnosti v oddílech jako výsledek sjednocení tělovýchovy, na druhé straně
pak hluboká krize ideová, organizační, kádrová, zasahující právě jádro dřívější sokolské
tělovýchovy, základní tělesnou výchovu – charakterizující toto období.
Komunistické sjednocení tělovýchovy – vlastně násilné sloučení naprosto nesourodých
spolků spolu s tzv. vyakčněním (tj. svévolným vyloučením na základě třídním i ryze osobní
zášti) nejvěrnějších sokolek a sokolů – skutečně vedlo ke hluboké krizi.
Nespornou skutečností … na jedné straně je – a nespornou vinou všech, kdo na tom nesou
podíl – že Sokol, který dostal po roce 1948 sjednocením do rukou velký úvěr, zklamal a svůj
úkol vytvořit skutečně socialistickou tělovýchovu nesplnil.
Je dobře, že Sokol „zklamal“: Jak ovšem neměl, když byl zvenčí znásilněn a pokřiven! Na
místa ryzích a schopných se vedrali neschopní, kteří ovšem měli to tehdy podstatné, totiž
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„rudou knížku“ nebo aspoň silně kolaborovali. Pro vidinu osobní slávy i moci obětovali své
nejčestnější bratry a sestry. Vyloučili je ze Sokola (tzv. vyakčnili). Jiní schopní odešli sami.
Ve vývoji jednoty od r. 1945 jsou tyto čtyři hlavní etapy:
1. od osvobození v květnu 1945 do Února 1948 – období největšího rozmachu jednoty jako
Sokola buržoasního typu;
2. od Února 1948 zhruba do roku 1953 – sjednocení tělovýchovy a prudkých a hlubokých
organizačních zásahů;
3. asi od roku 1953 do poloviny roku 1963 – období postupné konsolidace už socialistické
tělovýchovy;
4. od poloviny
1963
(sloučení
s TJ Lokomotiva
Olomouc), … ryze vnitřní vývoj
jednoty
Celkově věnuji
zvýšenou pozorVlevo: Cvičitelský sbor 1900
nost právě revoVpravo: Družstvo Sokola Olomouc na V. sletu 1907
lučním“ obdobím
ve vývoji jednoty:
od roku 1948 do
roku 1953 a pak
zhruba do konce
padesátých
let.
Mám totiž za totiž
Vlevo: Župní slet r. 1938 na sokolském stadiónu.
za to, že toto obVpravo: Budování stadiónu
dobí je z širšího
vývojového hlediska mimořádně zajímavé a že má zvláštní význam vzhledem k tomu, že jde
o typicky městskou sokolskou jednotu.
Jednota byla plně sokolskou do února 48, potom – do r. 1953 existoval vrcholný orgán, tj.
Československá obec sokolská (ČOS), ale pouze formálně. Sokol už ovšem obsahoval násilně
vnucené organizace, čili došlo ke sjednocení tělovýchovy s formálním označením Sokol. Načež
došlo ke změně i názvu: Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV).
Již 20. května 1945 se poprvé sešel výbor jednoty, 23. května cvičitelský sbor žen a další
složky. Hned prvním bodem první schůze výboru se pak stala zásadní otázka osvobozené
tělovýchovy: sjednocení, vytvoření jednotné tělovýchovné organizace.
Požadavek sjednocené tělovýchovy je v této době obecně přijímán jako samozřejmý.
Nejdůležitějším bojovníkem za sjednocení se pak stává KSČ. A to diktátorským.
Když však mělo dojít k provedení požadavku sjednocení tělovýchovy, s nímž všechny
složky navenek horlivě souhlasily, dochází velmi brzy k vážným rozporům. Ostře se proti staví Orel a většina sportovních svazů, zvláště fotbalisté. Neurčité stanovisko zaujímá i DTJ.
A sám Sokol, kterému se tak poprvé v historii dostává reálné možnosti uskutečnit staré Tyršovo heslo „Co Čech, to Sokol“, je dalek toho postavit se plnou vahou za rychlé a organické
sjednocení, zaujímá podobně jako DTJ stanovisko neurčité, ve skutečnosti ovšem snahy
o sjednocení sabotuje. Fakticky pak pohřbívá myšlenku organického sjednocení, když
koncem r. 1945 zahajuje oficiálně samostatnou činnost a když v dubnu 1946 vydává
k sjednocení prohlášení, v němž je váže na řadu výhrad a tím fakticky znemožňuje.
Uvedené Tyršovo heslo nikdy nemělo znamenat mechanické („organické“) sjednocení
nátlakem, ale získávání lidí pro dobrovolné rozhodnutí na základě přesvědčivého programu.
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Čtenář může porovnat Jochmannův popis s líčením Marie Provazníkové v knize „To byl
Sokol“.
Nebylo by … správné zapomínat, že autorita Sokola v národě nesporně plným právem
velmi stoupla v důsledku jeho nesmlouvavého odporu k okupantům a v důsledku krvavých
obětí, které Sokol v boji proti okupantům položil. Vedle KSČ, skutečné páteře boje proti
okupantům, to byl právě Sokol, který vcelku nejdůsledněji ze všech nekomunistických
organizací proti okupantům stál a který také přinesl nejvíc obětí.
KSČ musela vždy být vedoucí silou v národě, děj se co děj. V prvorepublikových poměrech
nemohla být, to však později přecházela. Teprve po napadení SSSR nacistickými vojsky
změnila politiku a začala se angažovat: hlavně infiltrací do všech organizací. Patrně proto, že
Sokol stál v domácím odboji v čele, musel být jako zářný konkurent KSČ v protinacistickém
odboji po r. 1948 postupně zlikvidován.
Typickým příznakem politického a ideového charakteru jednoty je případ dr. Leopolda
Pospíšila, významného sokolského funkcionáře, člena předválečného župního předsednictva.
Pospíšil jako předseda správní rady Zory byl
komunisty obviněn z kolaborace a dokonce
z toho, že byl konfidentem gestapa. Přesto, že je
obviňován i z toho, že dal nacistům zprávu
o zatajovaném sokolském majetku, což mělo za
následek zatčení asi 17 sokolských pracovníků,
jednota se za něho plnou vahou staví. Když byl
Pospíšil potom v roce 1946 drtinovskou justicí
osvobozen, je vítán s velkou slávou, ihned
kooptován do výboru, navrhován na nejvyšší
vyznamenání apod.
Návrh byl ovšem motivován předválečnou
Poldovou činností, nacistickým vyslýcháním
Náčelnictvo odboru Sokola v r. 1969.
a deportací do koncentračního tábora, jakož
Místo dosavadního názvu odboru
i falešným obviněním! Justice byla tehdy ještě
Základní tělesná výchova (ZTV) se v r.
nezávislá a tak nemohla poslouchat ko1968 a 1969 prosadil název „Sokol“
munistické direktivy (jak tomu pak bylo po
r. 1948). Je podivné, že nacisti sokolský majetek u sokolů, kteří jej schovávali, nehledali.
Zatčení 17 sokolů bylo hlavně z nacistické zášti. Polda neprozradil nic!
Je …třeba rozlišovat falešnou nadstranickost, zastírající skutečnou službu buržoasní reakci,
a nadstranickost, vyvozovanou ze skutečně celonárodního charakteru Sokola, jak mu jej dává
především požadavek KSČ na sjednocení tělovýchovy.
To je protimluv, že? Vůči nekomunistickým stranám je nadstranickost v pořádku, ale vůči
KSČ je to jinak. Její požadavky (později direktivy) je nutno respektovat. Jinak…(viz níže).
Přes velkou rozpornost celého tohoto období – nebo naopak právě pro ni – znamenají léta
1945 – 1947 vyvrcholení celé dosavadní činnosti jednoty. Počet členstva velmi rychle roste.
… K 31. 12. 1947 měla jednota i s žactvem a dorostem celkem 2898 příslušníků. … V roce
1947 měl cvičitelský sbor celkem 52 členů. … Na vedoucích místech byli: Bořivoj Grác,
Alois Janeček, Miroslav Coufal, Miroslav Paloušek, Ondřej Bubla, Bohumil Paloušek,
Vladimír Vavrda, Karel Meninger, Alois Přehnálek, Miroslav Havel, Nella Grossová. Míla
Volková, Milada Leinerová, Marie Šmídová.
Na vedoucích místech výboru, kromě již jmenovaných funkcionářů byli: Alois Tesař,
Stanislav Opeslík, František Fiala, František Dvořák, Ludmila Pospíšilová, Leopold Pospíšil.
Po roce 1948 většina členů výboru odpadla nebo byla vyakčněna.
Shrňme … stručně období 1945 – 1947. Jednota v něm dosáhla největšího rozmachu ve
své historii. Jako celý Sokol však zůstává na pozicích buržoasního Sokola. V jednotě se však
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už v tomto období formuje zdravé jádro zvláště ve cvičitelském sboru mužů, z něhož po
Únoru vycházejí síly, které postupně jednotu mění v součást socialistické tělovýchovy.
Zleva: L. Geislerová, první
předsedkyně dámského
odboru 1902 – 1910; M.
Doskočilová, náčelnice 1900
– 1903; J. Raclavský,
náčelník 1918 –- 1923 a 1932
– 1923; Dr. F. Smrčka,
– 1927 –
F. Palacký, náčelník
1929; A. Tesař, pokladník,
později starosta; J. Dejmal,
náčelník 1925; Dr. O.
Smrčka, jednatel 1923,
později župní starosta

Únor zasáhl do vývoje tělovýchovy a přirozeně do vývoje naší jednoty jako prudká bouře.
Značně devastující.
I když stojíme plně na půdě socialismu, můžeme vývoj tělovýchovy v uvedeném období
hodnotit více nebo méně (nebo třeba zcela) negativně.
Toto je jasné slovo, „šikovně“ vsunuté mezi bláboly o správnosti poúnorového vývoje.
Autor pokračuje o něco níže:
Ne všechno negativní ve vývoji tělovýchovy je možno přičítat neuváženým a necitlivým
politickým zásahům zvnějška: např. základní tělesná výchova se vlastně zhroutila do značné
míry zvnitřka (byť pod silným vnějším nátlakem)…
Mechanická aplikace sovětských vzorů bez přihlédnutí k rozdílným podmínkám, hrubé
opomíjení našich národních tělovýchovných tradic (když byly „buržoasní“!) a značná necitlivost při zásazích do tak složitého organismu jako je tělovýchova, přinesly ovšem i řadu
negativních účinků, které rozvoj naší tělovýchovy značně zabrzdily.
Opět zcela jasné slovo – a pravdivé.
Do jednoty byly v roce 1948 začleněny tyto organizace: ČSS Olomouc, Klub českých
turistů, Lyžařský klub Olomouc, Klub českých velocipedistů Olomouc, ČLTK Olomouc, LTC
Olomouc, I. Kuželkářský klub číšníci, Klub českých alpinistů, Kuželkářský klub Blesk.
Sjednocením byla vytvořena v naší jednotě řada nových oddílů: oddíl kopané, oddíl
hokejový, cyklistický, tenisový, horolezecký kuželkářský, krasobruslařský.
Tím ovšem byla značně oslabena tradiční sokolská všestrannost a sporty nebo jenom
jednostranné zájmy začaly převažovat.
Hned začátkem března (1948) byl vytvořen (samozvaný) akční výbor jednoty. Pro
nesouhlas s osobou náčelnice Grossové však OAV NF (Okresní akční výbor Národní fronty)
akční výbor jednoty neschválil. Náčelnice sama prohlašovala, že v akčním výboru být nechce.
Teprve výbor, doplněný na doporučení (vl. nátlak) OAV NF Karlem Císařem jako místopředsedou (!) a několika dalšími členy (rovněž „nastrčenými“) byl v dubnu schválen. A teprve takto obnovený výbor na zákrok K. Císaře zbavil (!) manžele Pospíšilovy členství ve
výboru jednoty a doporučil jim, aby se zdrželi sokolské činnosti.
Rozhodnutím OAV NF byli z řad Sokola vyloučeni župní starosta dr. Malinský, jednatel
jednoty Fr. Dvořák, náčelnice Grossová a bývalý starosta jednoty Záhorský. Na odvolání
všech (!) postižených, podporované jednotou, vyhověl KAV odvolání dr. Malinského. Později
byl zbaven funkcí ještě župní náčelník Bubla. V květnu 1949 dal OAV NF souhlas, aby
Dvořák byl znovu přijat za člena. (Ostatní nemohli být znovu přijati, i kdyby chtěli!) Třem
členům jednoty byla na návrh OAV udělena důtka za nepřístojné vystupování na sletě
(Nechtěli se „poklonit“ Gottwaldovi).
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Přímým následkem očisty Sokola je prudký úpadek návštěvy ve cvičení v podzimním
období. Postupně odpadá řada cvičitelů a funkcionářů, kteří buď jsou skutečně reakční, nebo
pod vlivem dlouholeté sokolské tradice se nedovedou dobře orientovat v převratném
politickém dění.
Zůstávají buď zarytí komunisté, nebo také jiní, kteří doufají aspoň něco „udržet“ či
„zachránit“ v tajné naději, že komunismus brzo padne.
Tento proces zasahuje celý rok 1949 i 1950. Ani pak ještě není ukončen. Ještě v roce 1951
jsou např. potíže v oddílu odbíjené se starými sokolkami, které do normálního cvičení nechtějí
chodit a které činí vedoucí stálé potíže, dokonce vyhrožují, „že dostane přes držku, až bude
po všem“.
V srpnu 1949 byl utvořen … tělovýchovný sbor jednoty, který … měl toto složení: Bořivoj
Grác, Věra Hubová, Ladislav Chejlava, Alois Janeček, Míla Volková, Antonín Zbořil, Gusta
Heinzlová, Josef Grác a Karel Přeček.
Vytvoření tělovýchovného sboru mělo jistý konsolidační účinek. Ale nebylo už s to
zastavit rozklad sokolské základní tělesné výchovy. Zmatek v hlavách, zatížených sokolskou
ideologií, se bohužel nejasnil, stále více cvičitelů i cvičenců nemohlo nebo nechtělo porozumět smyslu přestavby našeho politického života i tělovýchovy, (jaksi se jim nelíbila praxe
akčních výborů a další praktiky KSČ) škodily (kdo škodil? – nesprávná gramatika je možná
záměrná: jakoby autor vynechal „praktiky KSČ – škodily“) přirozeně a odrazovaly i určité
nedosti citlivé zásahy a netrpělivost vůči minulému.
Situaci v základní tělovýchově charakterizuje na poradě technických pracovníků
jednoty 13. září 1950 s. (soudruh!) Grác takto:
„Poměry v naší jednotě po stránce tělovýchovné jsou nanejvýše neutěšené(!) … život
v jednotě upadá (!) … Pravidelné cvičení dorostu a žactva se zhroutilo na několik desítek
cvičících, které nikdo prakticky nevede (!!!) …
Mnohdy se zdá, že jsou bratři a sestry (ne
soudruzi a soudružky!), kteří lhostejně k toOtužilci TJ LOkomotiva
muto úpadku přihlížejí…“
Vezměme si otázku likvidace (!!) sokolské tělesné výchovy. Na jedné straně je tu
skutečnost, že do jednoty přicházejí sjednocením nové sportovní oddíly. …Na druhé straně je
tu pak stále postupující rozklad (!) sokolské základní tělesné výchovy, projevující se především rozvrácením (!!!) cvičitelských sborů a prudkým poklesem počtu cvičících (!!).
Ruší se všechna vedlejší (především kulturní) činnost. Po stránce náplně tělovýchovy se
plně opouští základní tělesná výchova v sokolském smyslu a veškerá tělovýchova se převádí
na linii sportů.
K tomuto převratu dochází na základě direktiv KSČ. Ta si dobře byla vědoma obrovské síly
právě všestranné tělovýchovy, určené pro „národ veškerý“ a nahradila ji specializací určené
jen pro mimořádně tělesně nadané jednotlivce. Dále veliký kulturní vliv Sokola musel být
zlikvidován (besedy, přednášky, kina, divadla apod.) a nahrazen komunistickou demagogií
eventuálně činností komunisty kontrolovanými a přímo řízených „kulturních“ institucí. Čtěme
však autorova vlastní slova:
Tato opatření …znamenají ve svém celku nesporně hrubý a necitlivý zásah (!!!) do
organismu tělesné výchovy a přinášejí … tělesné výchově mládeže nedozírné škody (!!!).
Naše jednota prošla v letech 1948 – 1953 skutečně bouřlivým přerodem. Tento přerod měl
za následek likvidaci základní tělesné výchovy vůbec. (!!)
Období od roku 1954 do roku 1958 je charakterizováno po prudkých zvratech období
minulého už plynulou vzestupnou vývojovou linií. Dochází k novému rozvoji základní tělesné
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výchovy, do níž se znovu přenáší těžiště jednoty. Také oddíly se konsolidují a dosahují
výborných sportovních výsledků. Charakteristickým rysem většiny oddílů je soustavná práce
s mládeží. V posledních letech je tato všestranná konsolidace provázena i soustavnou
výchovnou prací, takže ideový stav jednoty se dále lepší. Celkovým počtem příslušníků
jednota již přesáhla nejvyšší stavy předválečných let a zdálo se, že je na nejlepší cestě
k dosažení a překonání nejvyšších stavů členstva z let 1947 – 1948. Měla pro to všechny
předpoklady.
„Na hradě“ došlo k výměně: místo zavražděného (jak tvrdila jeho manželka) tvrdého
Gottwalda nastoupil lidovější a kulturnější Zápotocký. Politika KSČ se poněkud změnila.
Komunisté už byli přesvědčeni, že mají všechno v rukách (což byla pravda) a že tedy už není
nutný „zostřený třídní boj“ a tak se jejich sevření poněkud uvolnilo. Toto malé uvolnění mělo
následky ve společnosti a tedy i v jednotě. V tělovýchově došlo v r. 1953 ke konečnému účtování s „buržoasním Sokolem“. Místo Československé obce sokolské byl zřízen Československý
svaz tělesné výchovy, do něhož direktivně všechny jednoty přešly a byly nuceny i ke změně
svého názvu. Tak vznikaly (podle sovětského vzoru) Spartaky, Dynama, Rudé hvězdy apod.
Jednota Sokol Olomouc se změnila na Slovan Olomouc. I toto kompromisní řešení bylo
mocipánům trnem v oku. Viz níže.
Oslavy 90. výročí založení jednoty (1959) znamenají na jedné straně vyvrcholení
vzestupného vývoje, na druhé straně jsou už bodem zvratu. Už od konce roku 1958 se
objevují negativní příznaky, které postupně vyústí v hlubokou krizi celé jednoty. Její příčiny
je třeba hledat jak v personálních potížích osobního rázu, tak v necitlivých zásazích zvenčí,
prováděných pod titulem boje proti tzv. starosokolství, tak i v celkové situaci tělovýchovného
hnutí (!). Uvnitř jednoty zesiluje tato krize nejvíce základní tělesnou výchovu, z oddílů pak
oddíl lehkoatletický. Východiskem z krize má být sloučení s TJ Lokomotiva Olomouc.
Naprosto jasná „protistátní“ slova. Místo, aby se v jednotě „žilo lépe a radostněji“, jak
hlásala oficiální propaganda, nastává další krize! Do toho mělo zasáhnout „vyhánění čerta
belzebubem“: další sloučení s naprosto cizorodým tělovýchovným prvkem. Dokonce jednota
musela přijmout název přijímané složky!
Sloučení nezastihuje základní tělesnou výchovu v dobrém stavu – problémy jednoty se do
ní promítají nejsilněji. Na začátku roku 1963 přichází i silné narušení technického rázu,
dlouho se necvičí, protože tělocvičny nejsou v provozu (což se opakuje v příštím roce znovu);
způsobily to opravy, nedostatek paliva, šibřinky. Sloučení samo základní tělesné výchově nic
podstatného nepřineslo: v Lokomotivě v Pavlovických cvičí vlastně jen žačky, vedoucí
Spurná byla kooptována do náčelnictva. Navíc trvá, ba prohlubuje se napětí mezi ZTV
a vedením jednoty. Koncem roku to jde tak daleko, že ZTV není s to ani zvolit nové vedení,
k volbě dochází až začátkem roku 1964. Krizový stav se ještě prohlubuje v roce 1964,
pokračuje zbytek cvičících a hlavně cvičitelů (to postihuje hlavně žactvo).
Druhá krize je vystřídána třetí krizí. Je nutno poznamenat, že ZTV = základní tělesná
výchova se v nadějném roce 1968 začala nazývat „odbor Sokol“. To proto, že hlavní náplní
sokolské práce byla vždycky všestrannost. Sportovní oddíly byly až do komunistického
převratu podřízeny náčelníkovi (mužské složky) a náčelnici (ženské složky). Zápis cvičících do
sportovních oddílů byl podmíněn předchozí i průběžnou docházkou do oddílu ZTV
(všestrannosti). Navíc se ve všech sportovních oddílech prováděla všestranná průprava. Je
tedy jasné, že násilným sloučením s jednostrannými sportovními kluby muselo dříve či později
přinášet tradiční sokolské činnosti, uchovávané v oddílech ZTV, značné problémy. Poněvadž
byla stranou a vládou preferována právě zahleděnost do specializované činnosti a tím
roztříštěnost, skryté sokolství v ZTV muselo narazit.
Politické dění let 1968 a 1969 zasahuje do jednoty poměrně málo. Práce se soustřeďuje na
tělovýchovné a sportovní pole, jednota je vcelku stabilizována, není ti extrémů v žádném
směru. Nejvíce se samozřejmě jednoty – jak je to u staré sokolské (!!) jednoty pochopitelné –
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dotýká dění kolem Sokola. I zde si však jednota jako celek i ZTV zachovává velmi střízlivý
přístup a pohled, zůstává celkem v klidu, stojí pevně na pozicích sjednocené socialistické
tělovýchovy a socialistické společnosti vůbec. Vytváří se přípravný výbor Sokola (viz další
část historie, zejména vzpomínku J. Filipa), který dostává 300 přihlášek: mezi nimi však je
většina nečlenů jednoty (buď dřívější příslušníci jednoty, kteří od padesátých let necvičí
a nepracují, nebo vůbec cizí), z aktivních členů je zde velmi málo. Vedení jednoty i ZTV
nabízí nejužší spolupráci, otvírá dveře každému, kdo chce pracovat a cvičit, hlásí se – a nikoli
teprve nyní – k pozitivní sokolské tradici, ale odmítá extrémní, sektářské názory, směřující
k vytržení Sokola z celku socialistické sjednocené tělovýchovy. To vede až ke konfliktu mezi
vedením jednoty a ZTV na straně jedné a přípravným výborem Sokola na straně druhé. Na
schůzi v červnu 1968 vzniká dokonce ostrá kontraverze, pracovníci ZTV jsou i osobně
napadáni. Nakonec zakládá přípravný výbor samostatnou jednotu, odmítá nabídky na
společné cvičení a cvičí mimo sokolovnu. Žádá OV ČSTV o souhlas, aby mohl převzít název
Sokol Olomouc, s tím však jednota za podpory OV nesouhlasí, protože se považuje za
legitimní pokračovatelku olomouckého Sokola. (Viz avizovanou – čtvrtou – část historie
Sokola Olomouc, která byla popsána ve sborníku „Sokolská myšlenka za totality“) Když pak
vzniká Tělocvičný svaz Sokol, přejímá odbor ZTV zcela logicky název Sokol.
Název „odbor Sokol“ se bohužel udržel jen rok: i to „převálcovaly“ okupační tanky. Slovo
„Sokol“ se nejprve dostalo do závorky, když ještě v r. 1969 tomu bylo opačně – viz výše
umístěnou fotku „Náčelnictvo Sokola (ZTV)“ – a následně bylo zcela vynecháváno.
Kamufláží, zastírající toto odstranění, měla být změna názvu: Základní a rekreační tělesná
výchova (ZRTV).
(V letech totality existuje) výrazná ztráta pozice základní tělesné výchovy v pojetí
odvozeném od Sokola. Masová základní tělesná výchova v tomto smyslu nebyla zatím ničím
nahrazena a neexistují bohužel žádné příznaky, že by v dohledné budoucnosti něčím nahrazena byla. Zvláště v tělesné výchově mládeže je to stav skutečně kritický (!!!).
Budiž nám dovoleno vyjádřit přesvědčení, že ztráta této tradice (rozuměj: sokolské) by nebyla ničím pozitivním. Ale jak této ztrátě zabránit? Jak oživit základní tělesnou výchovu?
A jak zachovat to pozitivní ze sokolské tradice?
Jak??? Plně „sokolovat“!!!
Jednoty, zvlášť velké (např. TJ Lokomotiva), nejsou vůbec jednotami, integrovanými
pospolitostmi, většinou je to spíš jen volná federace oddílů. … Zdá se mi, že to není dobré.
Jednota není v mechanickém sloučení nesourodých prvků, jednota by neměla vycházet
z potřeb tělovýchovy samé, ne být čímsi shora nadiktovaným (!!!). Je nezbytně třeba nové
integrace – jak k ní dojít?
To jsou přímo kacířská slova, útočící proti „socialistickému sjednocení“!
Najde jednota, pokračovatelka olomouckého Sokola, síly, jak tyto problémy řešit?
Nepochybně najde. Život se nezastavuje a vždycky si řešení najde.
Řešení našla nově vzniklá jednota, o níž se autor zmiňuje. Nesla název Sokol Olomouc –
město. Odbor ZRTV Lokomotivy a mnohé jiné olomoucké jednoty se – právem – obdivovaly,
co tato jednota dokázala!
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Ze sborníku o sokolské činnosti v totalitě
Léta 1948 – 1990 v Sokole Olomouc popisuje pouze knížka
„Sokolské myšlenka za totality“. Jsem přesvědčen (stejně
jako mnozí jiní, kteří už ovšem bohužel nežijí), že skutečným
pokračovatelem Sokola Olomouc tehdy byla jednota Sokol
Olomouc-město, která vznikla v roce 1968. Činnost této
jednoty velmi dobře popisuje J. Filip ve svých následujících
článcích. Prvý z nich, napsaný r. 1994, byl zařazen do
sborníku „K 125 výročí Sokola Olomouc“, z něhož pak část
byla ještě jednou v „Sokolské myšlence za totality“. Já jej
zde přetiskuji celý, i když jeho první část popisuje historii
starší. Druhý článek tohoto skvělého autora – z r. 2002 – pak
následuje.

Obálka sborníku o činnosti
čtyř olomouckých jednot

Cvičím již 70 let
Josef Filip (1912 – 2009)

Jsem rodák z malé hanácké vesničky Strukova, kde nebyl tělocvičný spolek. Tělocvičnou
mi byla příroda. Nebylo stromu ani hladké telefonní tyče, na kterou bych nevylezl. Na
přeskoky byly ploty a postavičky mých kamarádů, kteří při mém přeskoku roznožmo
nemuseli ohýbat záda, ani klonit hlavu. Na zahradě jsem měl zatlučené v zemi kolíky s držadly, na kterých jsem dělal parádní stoje o rukou. Mezi stromy byla položena hůl na sušení
prádla. Pro mě to byla hrazda, na níž jsem dělal "břuchotoče" a "kolenotoče", třeba
i dvacetkrát za sebou. Pak přišla léta studia a mně jako venkovskému chlapci nezbýval čas na
tělocvičná skotačení, nehledě k tomu, že na střední škole nebyl tělocvik zaveden.
Když jsem v roce 1932 nastoupil úřednické místo v Olomouci, první má starost byla najít
tělocvičnu. Tou se stala tělocvična Sokola Nové Sady. Z mého bydliště na Povlu skoro denně
směřovala má cesta do Sokola. V této jednotě jsem prožil nejkrásnější léta svého života.
Nejenže jsme cvičili i třikrát týdně, ale hráli jsme divadla, pořádali tělocvičné akademie,
lehkoatletické závody i tance. Časté byly výlety se stanem. Konaly se pomahatelské a cvičitelské kurzy, kterých jsem se také zúčastnil. Vzorná byla příprava na X. všesokolský slet
v Praze, kterého jsem se zúčastnil jako cvičenec, a to v parádním novém sokolském kroji.
Pracoval jsem ve výboru jednoty a jako cvičitel. Tu dobu mi připomínají bratři, které jsem
vedl ve cvičení a s kterými se v tělocvičně potkávám i dnes (např. br. Jan Halíř).
Celý rok 1938 byl plný napětí z událostí v Německu. Nezapomenu na květnovou
mobilizaci, kdy při srazu cvičenců v hlavní sokolovně k nám promluvil župní starosta Otakar
Smrčka a vyzval nás, abychom ti, co jsme nevojáci, ihned nastoupili pomocnou službu
v armádě. Po tři dny jsem hlídal nebezpečné objekty v Závodech Milo se šesti bratry. Byli
jsme ozbrojeni starými puškami. Krásné období v novosadské sokolovně skončilo, když nám
Němci v roce 1940 zakázali činnost. Stále vzpomínám na náčelníka br. Mišáka a ostatní členy
výboru, kteří položili životy za sokolskou myšlenku. V roce 1945 se vrátil z koncentračního
tábora br. Fiala a ujal se opět vedení jednoty jako starosta.
V roce 1941 jsem se oženil a moje manželka, nadšená sokolka mě převedla po osvobození
v roce 1945 do jednoty Sokol Olomouc. První léta jsme v tělocvičně žili v pravém sokolském
duchu. Také přípravy na XI. všesokolský slet v roce 1948 byly důkladné. Jaký to byl slet,
může hodnotit ten, kdo tam byl. Rozhlas hlásal různé nesmysly a nepravdy. V Praze bylo
nadšení pro Masaryka a Beneše. Sokolové projevili odpor proti násilnému pokoření národa,
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jak nastalo po únoru 1948. Odpor proti vládnoucí moci se projevil, když začali zavírat známé
a vážené sokolské osobnosti. Přestal jsem proto chodit do cvičení. Naposledy jsem sokolský
kroj oblékl (ale i moje manželka a obě dcery) v roce 1949, když do Olomouce přijel starosta
ČOS br. Truhlář.
V roce 1953 jsem na výzvu svého nadřízeného
v podniku MILO nastoupil do cvičení v jednotě, která
podruhé změnila své jméno. Napřed na Slovan, pak
na Lokomotivu. Svým nadřízeným jsem byl ujištěn,
že se bude jen a jen cvičit – žádná politika, protože
můj postoj vůči vládnoucí moci dobře znal. Někteří
v jednotě uvěřili ve věčné přátelství se SSSR. Bylo to
trapné, ale my cvičenci jsme se snažili udržovat
přátelství mezi sebou a zpříjemňovat si život
cvičením.
Přišel rok 1968. Mnohým nám zasvitlo. Vzpomínám, jak jsem ve slavnostním kroji stál stráž u busty Tyršovy před sokolovnou, zatím co se v sále
Náměšť na Hané 26. 5. 1968
odehrávala bouřlivá debata o budoucnosti a obnově
Bratři Filip, Přehnálek a Dudík
Sokola, který byl v roce 1953 zrušen. Ti „pravověrní“
jako by tušili, že přijde pro ně něco spasitelného.
A také přišlo. 21. srpna k nám vpadli sověti a naše plány na obnovu Sokola byly ohroženy.
V této krátké svobodné době se konalo veřejné cvičení v Náměšti na Hané. Bylo naplněno
sokolským duchem. Ve slavnostním průvodu, v jehož čele šel praporečník br. Šnobl
z Drahanovic, šly všechny složky v kroji.
Lokomotiva byla závodní jednotou a její vedoucí činitelé se snadno přizpůsobili poměrům,
nastoleným KSČ. Naši dobří sokolové v čele s br. M. Palouškem se rozhodli založit novou
jednotu. Když jsem se toto dověděl, rozloučil jsem se s cvičenci v Lokomotivě a přestoupil do
nové jednoty. Jmenovala se Sokol Olomouc – město. Na členské schůzi, která se konala ve
škole v Kosinově ulici, bylo přítomno 168 členů. Bylo jednomyslně rozhodnuto, že budeme
pokračovat v sokolské práci, i když doba pro sokolstvo byla velmi nejistá. Na této schůzi jsem
byl navržen br. Dejmalem do funkce pokladníka a hospodáře, kterou jsem pak vykonával přes
20 let.
V Kosinově ulici jsme cvičili jen krátkou dobu, protože v budově školy se pak prováděla
velká adaptace. Ředitelem Králíkem nám pak byla dána k dispozici tělocvična ve škole na
třídě Svornosti. Pod vedením br. M. Palouška a dalších věrných jsme se pak vyžívali po
sokolsku řadu dalších let. Nezapomenutelné jsou všechny akce, jež vymyslel a řídil br. M.
Paloušek. Měl řadu ochotných pomocníků, takže některé akce byly neuvěřitelně obsáhlé.
Např. Dětské maškarní radovánky v pavilonu A Flory navštívilo 2800 hostů! Akcí bývalo
ročně až 25, jako podvečer jubilantů, šibřinky, výlet do neznáma aj. Rád vzpomínám i na
spartakiády, na nichž jsem cvičil v letech 1965, 1970, 1975 a 1980.
Po roce 1980 odcházeli z výboru jednoty Sokol Olomouc – město starší, dobří členové
a dosazováni byli noví a mladí. Z příkazu OV ČSTV museli být aspoň tři členové výboru
členy KSČ. Nejbolestivější byl odchod br. M. Palouška. Za předsednictví Miroslava Lavičky
se pokračovalo v tělovýchovné práci, jak nás to naučil br. M. Paloušek.
Rok 1989 znamenal v jednotě Sokol Olomouc – město velký převrat. Členové sokolského
Občanského fóra navštívili několikrát zasedání výboru jednoty a snažili se o její vstup do
ČOS. Já osobně jsem prosil předsedu M. Lavičku, aby připravoval přestoupení celé jednoty.
Na oslavě Mezinárodního dne žen v březnu 1990 byli všichni účastníci přesvědčeni, že
jednota bude brzy skutečně sokolská. Také účastníci sobotních vycházek slibovali, že budou
na připravované konferenci hlasovat pro přestup.
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Konference 26. května 1990, na které se jednalo o tom, zda jednota přestoupí do ČOS nebo
zda zůstane v ČSTV, se zúčastnilo 75 delegátů. Před hlasováním prohlásil předseda M.
Lavička, že kdyby přečetl dopisy, které dostal od dvou bývalých členů výboru, museli by
účastníci konference konstatovat, že „se nehodí ani na hnůj“.
Poněvadž předseda byl u členstva velmi oblíbený, mělo jeho
prohlášení vliv na výsledek hlasování. Nečtené dopisy byly
považovány za urážku všech. Hlasování dopadlo takto: pro
Sokol 12 členů, hlasování se zdrželo 7, zůstat v ČSTV si
přálo 56 členů. Na výsledku hlasování se nedalo nic změnit,
i když jsem veřejně upozornil na dvě zásadní chyby: na
konferenci nebyli pozváni zakládající členové, ale mladí,
kteří o Sokole moc nevědí, a za druhé, že na pozvánce
nebylo zdůrazněno, že se jednalo o osudu jednoty.
Pro mne byl výsledek hlasování šokující. Ihned jsem se
písemně vzdal všech funkcí (pokladník, hospodář, cvičitel)
a vystoupil z jednoty. I když jsem byl přesvědčen, že jednota
Sokol Olomouc – město pracuje vzorně, musel jsem zrušit
v ní své členství a přestoupit do obnovené Tělocvičné
jednoty Sokol Olomouc. Zde jsem se stal pokladníkem,
Župní slet 1994: Tehdy
cvičitelem a vedoucím turistiky. Úlohy s tím vším spojené
nejstarší cvičenci J. Filip
a M. Dostálová
vykonávám dosud a budu pracovat, pokud to zdraví dovolí.
Jsem nejstarším cvičícím mužem ve Věrné gardě. Při
společných veřejných cvičeních a na XII. všesokolském sletě jsem měl možnost se setkat se
svými dávnými přáteli ze cvičení jak z jednoty Olomouc – město, tak z Lokomotivy. Věřím,
že mnozí z nich, kteří dosud stojí mimo naše řady, najdou cestu do sokolské rodiny.
Sokol za totality
Josef Filip
1949 - 1967
Žil Sokol za totality? Po zastavení činnosti Sokola v r. 1953 se mnozí uzavřeli do
soukromí, jiní hledali cesty, jak pokračovat v tělocvičné práci. Bylo to těžké rozhodování.
Když jsem po pětileté přestávce vstoupil do téže tělocvičny, nyní „Slovanu Olomouc“, neměl
jsem dobrý pocit. Ten ale brzo přešel, když jsem mezi cvičícími našel své staré známé Sokoly. Cvičilo se stejně; o nějaké politice ani slovo. Časem jsem zjistil, že tam chodí proto, aby si
odpočinuli od politického usměrňování na pracovišti. Ve cvičení byla pohoda a někdy
i legrace. Již tehdy jsem cítil obdiv k br. Palouškovi, když v této době dovedl veřejně
vzpomenout br. Tyrše a Fügnera.
V následujících letech jsem se účastnil spartakiád (1960, 1965, 1975 a 1980). Nácvik na ně
byl vzorný. V těch létech se konaly také zájezdy na Slovensko (Žilina, Rožňava, Nitra).
V roce 1967 se již projevovaly v členstvu touhy po změně režimu. Zde zvlášť vzpomínám na
br. Heřmana. V r. 1968 se konaly v TJ Lokomotiva šibřinky s rázem „Ve znamení Dikobrazu“. Výzdoba provedená br. Stáhalem karikovala sovětské vojáky a okupaci podle obrázků
v tomto humoristickém týdeníku. V dalších letech se zde Šibřinky nekonaly pod záminkou, že
taneční zábavy do tělocvičny nepatří.
Nemohu pochopit, proč cvičenci Lokomotivy nehlasovali pro Sokol. Mezi cvičenci vládl
sokolský duch. O tom svědčí tato příhoda: Do Rožňavy v r. 1970 na veřejné cvičení jel jeden
bratr s velkým kufrem a cestou neprozradil, co v něm veze. V čele průvodu se pak objevil
onen bratr – v sokolském kroji. Občané Rožňavy jásali a my také.
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1968 - 1990
O jednotě Sokol Olomouc – město jsem přesvědčen, že žila sokolsky a hlavně tak
vychovávala mládež. Staří členové na členských schůzích nám děkovali, že udržujeme
sokolský plamínek. Za vedení br. Palouška jsme poznávali naši vlast od Šumavy až po Duklu.
Vyžívali jsme se po sokolsku: Ses. Volková a Hubová pravidelně zajišťovaly čtrnáctidenní
pobyt Sokolů v Bacově u Prostřední Bečvy (v rekreačním zařízení Hranických cihelen). Byly
to nezapomenutelné dny v přírodě. Jednoho dne přišla návštěva ředitele podniku Hranické
cihelny a jejich kádrovák. Když uviděli obrázek TGM s kytičkou květin v ubytovně pro muže,
věděli jsme, že bude zle. A také bylo. Byl to poslední pobyt v Bacově. K tomu také přispěly
stížnosti okolních chatařů, kterým vadilo vztyčování sokolské vlajky a zpěv sokolských písní.
Další léta jsme pobývali v chatě Brandýských strojíren v Horní Bečvě. O kulturní vyžití
v sokolském duchu se vždy postaral profesor Coufal zvaný Cifka.
Musím připomenout, že Sokol Olomouc – město byl komunistickým vládcům trnem v oku.
Aby jednota nemohla vybočit z povolené činnosti, byli do výboru dosazeni tři členové KSČ
a chodil tam hlídat (oficiálně jako metodik) soudruh Ježek z Okresního výboru strany. Bylo to
málo platné! Ani tento hlídač nenašel žádné politické závady. Kromě vynucení oficiálního
oslovování členstva a to jen na členské schůzi – soudruzi, soudružky, se nezměnilo nic.
Naopak: Ze začátku zdravil s. Ježek „Čest práci!“, zakrátko „Dobrý den!“ a po roce „Nazdar!“
Poslední oslava svátku žen se konala v březnu 1990. Na ní se zpívaly sokolské písně a vše
nasvědčovalo tomu, že jednota Sokol Olomouc – město vstoupí celá do ČOS. Nestalo se tak,
protože vedoucí pracovníci obnoveného Sokola ČOS (kteří 40 let v Sokole nepracovali)
zaujali nepřátelský postoj ke cvičitelům, kteří se snažili po 40 let udržovat sokolskou
myšlenku při životě. Obnovitelé Sokola tak v roce 1990 připravili ČOS o nejméně 1000 členů
(500 z TJ Lokomotiva a 500 z TJ Sokol Olomouc - město) a co je nejhorší - o nejlepší
cvičitele a cvičitelky.
Prostinká Jožkova slova svědčí jednak o něm samém, jaký to byl „krásný“ člověk“, jednak
také o nesmlouvavosti některých lidí, kteří se po r. 1989 „vybarvili“ tak, že svým chováním
zabraňovali celé řadě dobrých cvičitelů pracovat pro obnovený Sokol.
Teď však přetiskuji následující článek z daného sborníčku.
Sokol existoval i proti komunistickému úsilí
Václav Dostál
Po dvacetiletém období od tzv. „vítězného února“ 1948 se komunistický režim
opotřeboval. Lidé, a to i komunisté, měli už dosavadní praxe „strany a vlády“ jak se říká „plné
zuby“. Téměř všichni proto uvítali nástup „Pražského jara“ a začali svobodněji a volněji
„dýchat“. V této situaci viděli svou příležitost i mnozí Sokolové a Sokolky (ať už ti, kteří se
drželi stranou či byli z tělovýchovy násilím vyřazeni, nebo ti, kteří v rámci ČSTV pokračovali
v sokolské práci) a obnovili Sokol.
Moje teta, Nella Grossová - Frimmelová, se tehdy znovu stala náčelnicí obnovovaného Sokola v Olomouci. Poněvadž měla „sokolské srdce“, neváhala mě hned v počátcích obnovování této národní organizace vyzvat, abych do ní vstoupil. Poněvadž jsem ji měl rád, tak mi
stačilo jen několik jejích vřelých slov a do Sokola jsem se přihlásil. Přesvědčil jsem se, a to
velmi záhy, že si teta nevymýšlela, když tvrdila, jak je to v Sokole prima.
Dnes, po rocích zápasů o podobu Sokola vedených v létech 1990 - 2000, jsem se rozhodl
jaksi vyrovnat nepříznivé hodnocení poctivých cvičitelů a cvičitelek v tzv. „totalitní éře“ jako
kolaborantů. Proto jsem také (kromě redakce tohoto sborníku) „sáhl“ ke svému staršímu textu
„Medailon Miroslava Palouška“ v původní podobě před korekcemi, předcházejícími jeho
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uveřejnění ve sborníku „K 125. výročí Sokola“. Vybral jsem hlavně to, co se do sborníku
nevešlo. Text jsem doplnil o nové vzpomínky.
*
K čelným iniciátorům obnovení Sokola v r. 1968 patřil Miroslav Paloušek, který stal se
starostou (navenek předsedou) jednoty nesoucí název Sokol Olomouc – město. Schůze
výboru, besedy, šibřinky, oprava vstupu do tělocvičny, tábory, vycházky, výlety, cvičební
hodiny – to všechno on vedl. A jak! Bylo to skvělé!
Když jsem se v r. 1973 stal náčelníkem v této jednotě, překvapeně jsem zjistil, že náplně
jednotlivých schůzí výboru jednoty měly znaky pečlivosti a opravdu lidského přístupu. Do
schůze, které jsem se měl poprvé zúčastnit, jsem šel s obavami. Ze svého pracoviště jsem byl
zvyklý na „otravné“ a deprimující schůze. Po skončení té sokolské (a nejen té první) jsem po
hodině a půl hluboce litoval, že schůze už končí. Bylo to tak diametrálně odlišné! Průběh
jednání byl strhující. Nelze se pak divit, jak byly tyto schůze konkrétní. Z jednoho příkladu
(kdy se sestavoval program) to můžeme vyčíst:
Tělovýchovná jednota SOKOL Olomouc - město, Vzorná TJ
S c h ů z e v ý b o r u 1979
3. 1. 1. Dětské maškarní radovánky a šibřinky
Paloušek
2. Konference TJ - příprava
Paloušek-Příhodová
3. Plán výborových schůzí
Příhodová
4. Obhajoba titulu „vzorná TJ“
Zbořilová
31. 1. 1. Konference TJ - příprava
Paloušek
2. Příprava
a) šibřinek
Paloušek
b) turistického zájezdu za sněhem
náčelník - náčelnice
c) členské besedy k MDŽ
Paloušek
7. 3. 1. Příprava slavnostní člen. schůze k 10. výročí TJ Pospíšil
2. Veřejné závody v SG o přebor TJ
náčelník - náčelnice
3. Hodnocení výroční konference, šibřinek, MDŽ
výbor
4. Dětské radovánky a šibřinky - rozhodnutí
výbor
4. 4. 1. Příprava slavnostní členské schůze k 10. výročí TJ
Pospíšil
2. Podvečer jubilantů
Paloušek
3. Májové oslavy - 1. máj, veselice
Zbořilová, Paloušek
4. Zprávy náčelnictva
Dostál, Dostálová
2. 5. 1. Podvečer jubilantů - příprava
Paloušek
2. Májová veselice
Zbořilová, Paloušek
3. Turistický výlet
Paloušek
4. Akademie 1979
náčelník, náčelnice
6. 6. 1. Hodnocení májové veselice
Zbořilová, výbor
2. Turistické zájezdy mládeže
Paloušek
3. Setkání s minigolfem
Krejčí
4. Zprávy jednatelky, statistikářky
Krejčí, Grácová
28.6. 1. Hodnocení činnosti TJ za 1. pololetí
výbor
2. Turistika v červnu a červenci
Paloušek
3. Zprávy: náčelnictva
Dostálová, Dostál
hospodáře
Filip
revizní komise
Vrtal
5. 9. 1. Zahájení cvičebního období 79/80
náčelnictvo
2. Přehled činnosti TJ na 2. pololetí
Paloušek
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3. Radovánky, šibřinky 1980 - rozhodnutí
3. 10. 1. Hodnocení pobytu v přírodě
2. Setkání na kuželně - příprava
3 Zpráva zdravotníka
31.10.1. Členská beseda v prosinci - příprava
2. Dětské radovánky a šibřinky – námět
3. Návrh hlavních úkolů 1980
5. 12. 1. Tělovýchovná akademie 1979
2. Hlavní úkoly TJ na r. 1980 - schválení
3. Členská beseda - příprava
4. Zprávy náčelnictva, hospodáře, KRK
Ačkoli Mirek Paloušek byl hlavním
iniciátorem a organizátorem dětských
maškarních radovánek, šibřinek, besed, atd.,
nikdy nechtěl strhnout chválu nebo obdiv jen
na sebe, ale vždy uspořádal aspoň minibesedu
a nechal na ní promluvit ostatní. Zde
nezapomněl ocenit přispění všech vedoucích
jednotlivých úseků: pořadatelského, organizačně cvičitelského, odboru hospodyněk, atd.
Zato vždy zapomněl připomenout své vlastní
zásluhy. Dokonce o nich nerad slyšel a vždy
na slova ocenění odpověděl: „Generál
nemůže bojovat bez vojska. Kdyby nebylo
vás, bratři a sestry, ani já bych vlastně
neudělal nic.“ (Oslovení bylo v jednotě
běžné, i když se „vrchnost“ pro to zlobila).
Uvedu příklad pozvánky na hodnotící schůzku:

výbor
výbor
Volková
Neoral
Paloušek
výbor
předsednictvo
náčelnictvo
výbor
Paloušek

Hospodyňky jednoty se znaky „Sokol“ při
Dětských maškarních radovánkách
13. 3. 1970

Tělovýchovná jednota S O K O L Olomouc - město
V Olomouci, dne 15. 2. 1978
POZVÁNÍ
na besedu s miniobčerstvením, o tom jaké byly letos Dětské radovánky a jaké byly Šibřinky.
Koná se ve středu 22. února 1978 v bočním sále Klubu MŽ, Olomouc, Hynaisova 11.
Začátek v 16.30 h. - konec v 17.45 hodin.
Na účast pozvaných a jejich hodnotitelský příspěvek se těší výbor.
Za:
Kul. raz.
Paloušek Miroslav v. r.
Jednou z každoročních akcí byl Podvečer jubilantů, také jeden z podniků, které lze označit
za sokolské. Na něj výbor pozval členy dožívající se "kulatin a půlkulatin". V programu
kromě hostů (žáků Hudební školy nebo pěvců divadla) účinkovali členové výboru předáním
kytiček a recitací. Jedna z recitací zněla:
Ve jménu života
všichni
radosti
muži
i krásy!
ženy
Ta slova Vám dnes patří
1 muž
Vám sestry,
muži
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Vám bratři,
ženy
Vám sokolští jubilanti!
všichni
Za krásu života,
muži
za krásu pohybu,
ženy
za lásku sokolskou,
1 žena
úsměvy v tváři
1 muž
Vám ať stále září!
Všichni
Po recitaci Mirek nechal nastoupit členy výboru a dirigoval pěvecké vystoupení pro
jubilanty. Z členů cvičitelského sboru se na chvíli stali „mistři pěvci“, což přítomní oslavenci
kvitovali s potěšením.
V jednotě jsme nezapomínali na to, co je v Sokole hlavní - na cvičení. Iniciátorem veřejných vystoupení, autorem skladeb i režisérem vlastního vystoupení byl opět Mirek. Nikdy nezapomněl po ukončení na hodnocení. Na nácviky veřejného vystoupení zval takto:
Veřejné cvičení 1988
Sestro - bratře! - Počítej a uvažuj se mnou!
středa 9. 11. nácvik věty C - Pecháčkových prostných, 1. část
pátek 11. 11. nácvik věty C - 7 taktů, druhá část
středa 16. 11. nácvik věty D - 10 taktů - taneček a závěr
pátek 18. 11. cvičení skladby s hudbou - pilování
středa 23. 11. totéž, domácí generálka
čtvrtek 24. 11. 15.30 generálka a vystoupení
pátek 25. 11. 17.00 cvičební hodina hodnotitelská
Z přehledu je zřejmé, že jen pravidelná a dochvilná účast, posílená domácím opakováním
splní očekávaný úspěch.
K pozvánce Mirek přidával i vtip, jako zde:
Osobní pozvání
na mimo-řádnou cvičební hodinu a to všech cvičenek a cvičenců
Pátek 25. 11. v 17.00h - tělocvična. ZŠ tř. Svornosti.
Motto: "V jednom šiku"
Ved. hodiny: Sokolíček malý
Rozvrh:
Hodina: Předmět:
17.00 Nástup: záznam a přehlídka účasti
17.05 Rozcvička: A) rušná část - na značky úprkem prk
B) průpravná část: cvičení v sedu - paže, nohy, trup i pusa
17.10 Hlavní část: 1. střídání - lavičky v hupu, rovno - váha
2. střídání - kruhy bez hupu, hupy, dupy, šup
3. střídání - břemeno - zvedání do výše a na stranu
17.50 Uklidnění: Hra - na bábu a dědka
18.00 Závěr: Rozchod a pošpičkový domů příchod s rozjímáním o společně vykonaném díle.
P.S. Účast se nenařizuje, a proto je povinná a toužebně očekávaná. Omluvy ústní ani písemné
nevyhledávej - nepřijímají se. Cvičební úbor - jako doma. Za sokolskou společnou, obětavou
a jistě úspěšnou práci sokolský dík!
Dalším dokladem péče o rozvoj cvičební činnosti bylo organizování cvičebních hodin
a srazů pro cvičitele. Nebyly opomenuty ani tradiční vycházky, výlety a zájezdy. Tyto akce
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byly připravené do nejmenších podrobností, včetně osobní návštěvy místa srazu či výletu
předem a zajištění ubytování a stravy.
Obzvlášť zdařilými podniky byly Šibřinky a Dětské maškarní radovánky. Začínaly
námětem, návrhem a scénářem. Ráno v den konání Šibřinek jsme zahájili výzdobu sálu,
dovoz občerstvení a dalšího materiálu. Program byl řízený (podle scénáře). Obsahoval (mj.)
veselá tělocvičná vystoupení, zejména půlnoční maškarní cvičení mužů převlečených za ženy.
Přítomní diváci se smíchem „popadali za břicho“. Končili
jsme úklidem sálu a to takovým, že nám zaměstnanci
podniku, od nichž jsme sál měli propůjčený, dlouze děkovali. Sál jsme odevzdali v lepším pořádku, než v jakém
jsme jej před tím přebírali.
Pět let po sobě jsme se odvážili konat Dětské maškarní
radovánky v pavilonu A Flory Olomouc. Díky rozsáhlé
propagaci ve školách a školkách a díky dobrému „jménu“,
které jsme si udělali, se Dětských radovánek zúčastňovalo
skoro tři tisíce (!) dětí (s nezbytným doprovodem rodičů).
Pro děti z Olomouce a okolí jsme měli také připravený
program. Cvičitelky a cvičitelé se po celou dobu konání
podniku dětem věnovali. Také domácí cukroví bylo
hodnoceno jako vynikající. Veškerou práci cvičitelskou,
pořadatelskou, hospodyněk, úklidovou i hodnotící jsme
Veřejná cvičební hodina
dělali zadarmo. Nelze se pak divit, že do pokladny po
Dětských maškarních radovánkách jednoty (podle svědeSokola Olomouc-město
ctví tehdejšího pokladníka J. Filipa) rázem přibylo
z prodejny vstupenek 21 tisíc, ze dvou bufetů a prodejny kávy dalších 20 tisíc, celkem 41 000
korun, což byla částka, která tehdy převyšovala celoroční dotace Okresního výboru ČSTV
jednotě (které činily 3 000) asi třináctkrát. (Je nutné odečíst pronájem pavilonu, odměnu
hudbě i vystoupivším umělcům, které ale byly za režijní ceny).
V nastoupeném duchu pokračovala jednota i po r. 1990, i když v rámci ČA SPV (České
asociace Sport pro všechny). Současná náčelnice Květa Dostálová (není to přízeň), která byla
náčelnicí už od r. 1973, to často vyjadřuje slovy: „My pořád děláme palouškiádu“. Tím chce
říci, že pokračují v tom, čemu je naučil Mirek Paloušek, tj. v sokolství.
Do ČOS tato jednota – po znovuobnovení Sokola – nevstoupila. Příčin asi bylo více.
Největší roli hrály osobní antipatie. Ze strany znovuobnovovatelů Sokola to bylo až moc
laciné odsouzení i poctivých, dobrovolných tělovýchovných pracovníků, jak se o tom zmiňuji
v úvodu a jak píše i Jožka Filip.
Samozřejmě, že nebylo všechno ideální. Např. ve
středu 7. 3. 1984 na výborové schůzi byl až příliš
rychle zvolen novým předsedou Sokola Olomouc město Mirek Lavička. Stalo se tak sice po opakovaném oznámení Mirka Palouška, že ze své
funkce odstoupí, ale k této „výměně stráží“ došlo
během jediné minuty, bez zaváhání - bez zamyšlení
nad jeho nespornými zásluhami i jeho dalšími možnostmi a schopnostmi. Po skončené schůzi výboru
Mikulášská cvičební hodina
TJ se jeho členové k obvykle následujícímu poSokola Olomouc-město
sezení rozdělili do neobvyklých dvou skupin.
Jednota pod novým vedením ovšem pokračovala v nastoupené cestě. Jedině díky tomu
získala výborné jméno v celém okrese. Markantně se to projevovalo (a projevuje dosud)
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v účasti na Šibřinkách. Vedení jednoty bylo nuceno vstupenky na tuto akci prodávat
v předprodeji. Účast veřejnosti na každoročním tělovýchovném vystoupení jednoty v hale
Dukly Olomouc je také velmi vysoká. TJ pořádá i méně viditelné podniky: vycházky, výlety,
srazy a jiné tradičně sokolské akce.
Z „probíraného“ sborníčku vynechávám texty jiných činovníků o jiných jednotách:
Olomouc – Bělidla, Olomouc – Nové Sady a Olomouc – Chválkovice. Do almanachu Sokola
Olomouc se nehodí. Jen připomenu, že i v jiných olomouckých jednotách se cvičitelé
a cvičitelky snažili udržovat sokolský duch, i když to nebylo jednoduché, i když se to
soudruhům nelíbilo. Tomu se nelze divit. Avšak bohužel to vadilo i některým znovuobnovovatelům Sokola po r. 1989, zejména těm, kteří v době totality stáli mimo cvičební
činnost.
Ze sborníčku zařazuji závěrečnou kapitolku:
Místo závěru
Václav Dostál
Všechno je zneužitelné. Tento fakt stavím jako protiargument ke tvrzení, že chválou
tělocvičné a společenské činnosti jednot, zařazených do socialistické tělovýchovy, nahráváme
přímým podporovatelům minulého režimu. Do řad poctivých a obětavých cvičitelů se mohou
„vehrát“ dodatečně i špatní lidé, kteří v době vlády jedné strany aktivně zlo uskutečňovali.
Často právě ti, tehdy nejaktivnější, budou dnes, rychle „přemalovaní“, jevit nejméně studu
a naopak se budou tvářit jako ti nejlepší. Tato skutečnost, ostatně v historii mnohokrát se už
opakující, nemůže ale být tak závažnou, aby zabránila pozitivním vzpomínkám. Kvůli
takovým nepěkným lidem přece nelze minulost zamlčovat nebo měnit.
Obraťme list. Při náhodném rozhovoru se svou bývalou kolegyní jsem jí musel dát za
pravdu, když mluvila o nedůležitosti příslušnosti té které TJ pod nějaký „střechový“ orgán.
Mnohem více, ba nesrovnatelně více záleží na tom, jak se chovají cvičitelé či jiní vedoucí.
Jsou tito rozhodující pracovníci obětaví, skromní, slušní a přitom zásadoví? Či jsou arogantní,
bohorovní, netolerantní, samospravedliví? Rodičům dětí, které svěřují do péče určité TJ,
nezáleží na tom, zda jednota je začleněna v ČOS nebo ČA SPV nebo ČSTV. Záleží jim však
na tom, kdo vychovává jejich děti. Když si mohou vybrat, nevybírají si podle toho, co kdo
proklamuje, ale podle toho, co dělá.
Některým členům Sokola záleží více na formě, na vnější příslušnosti k ČOS, než na vnitřní
„atmosféře“ v jednotě, na vlastnostech lidí uvnitř jednoty (což se zákonitě projevuje
i navenek). Forma je pochopitelně také důležitá, dokonce někdy hodně důležitá. Ale při
rozhodování, při kterém bychom si mohli vybrat buď jenom formu, nebo jenom obsah, bych
se přikláněl na stranu výběru obsahu.
Kromě čestnosti je důležitá ryzost nebo opravdovost. Pravost neopravdová je sice nesmysl,
ale vyskytuje se ve společnosti hojně. Je jistě nedobré být „správný“ a přitom se nepřidat
k tradici a nezačlenit se do spolku či sdružení s nádhernou historií. Ale ten, kdo do takového
společenství vstoupí, by mu neměl dělat ostudu.
Ne, arogance, bohorovnost, intolerance, soběstřednost a bezpáteřnost do Sokola nepatří!
Ohleduplnost, obětavost, charakternost, střídmost, spravedlnost, udatnost - to do Sokola nejen
patří, ale je to přímo jeho program.
Hoj vzhůru, pestrý Sokole, hoj vzhůru na svou stráž!
Nad nejvyšší hor vrchole, ó leť, co síly máš!
NAZDAR!
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Několik mých pozdních vzpomínek
Prožitky z let 1968 – 1989 v Sokole Olomouc – město se mi stále jeví velmi pěkné. Musím
ovšem předeslat, že každý člověk, tedy i já, si na minulost uchovává jenom pěkné vzpomínky,
kdežto ty nepěkné spíš zapomíná. Jak ovšem mám vysvětlit, že mé vzpomínky na činnost
obnoveného Sokola Olomouc v létech bezprostředně následujících jsou většinou nepěkné?
Snad zachovám aspoň trochu objektivity, zejména když se budu snažit popsat několik fotek,
které si z let, kdy ve společnosti probíhala tzv. normalizace, uchovávám. Kdykoli se na ně
podívám, tehdy mi až vrhknou slzy do očí: jaká krása (tedy morální krása) byla navzdory
normalizační skutečnosti možná!
Zcela unikátní je fotokopie pozvánky na ustavující členskou schůzi. Nejprve zde vidíme, že
přípravný výbor uvažoval o obnově Sokola Olomouc. Změna názvu jednoty na Sokol Olomouc
– město byla jednotě vnucena, neboť výbor Lokomotivy Olomouc trval na názoru, že jen oni
jsou pokračovateli olomoucké sokolské jednoty a tento názor díky mnoha komunistům
z výboru Lokomotivy byl prosazen. Dále musel přípravný výbor dlouho čekat na stanovisko
OV ČSTV a hlavně komunistické buňky, a tak se ustavení jednoty protáhlo. Zatřetí: Ustavující
členská schůze se konala „na Kosince“, kde řediteloval bývalý Sokol Áda Doležel. Ten
nakonec umožnil jednotě, aby zde bezprostředně zahájila cvičební hodiny dospělých. Bývalý
dorostenec Mirka Palouška, Králík jako ředitel ZŠ Třída Svornosti zařídil na své škole cvičení
žactva a dorostu. Potvrdilo se pořekadlo „Sokol všude bratry má“.
Další vzpomínka se týká zájezdu Sokola Olomouc – město do Dolního Žlebu. Zájezd se
uskutečnil 22. 9. 1971. Na první fotce jsou zleva: Náčelnice Nella Frimmellová, roz.
Grossová, místonáčelnice Míla Volková, členka výboru Marie Šmídová, Fanda Pospíšilová
a Lída Továrková. Na fotce dole náčelnice předcvičuje „na značkách“ nastoupeným ženám.
Je vidět, že ani zájezdy se bez cvičení neobešly. Prvá dvě uvedená jména jsou uvedena
i v článku ze sborníku ke 100. výročí Sokola Olomouc.
Třetí fotku si účastníci zájezdu s radostí prohlíželi, je tajně propašovaná fotka náčelnice
ČOS Marie Provazníkové na náčelnickém můstku Sletu v Torontu 1971. Už jenom vlastnictví
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takové fotky bylo v tehdejší době silně nebezpečné. Bohudíky z účastníků zájezdu se nenašel
nikdo, kdo by „na patřičných místech“ tuto skutečnost prozradil!

V jednotě jsme se nejen zúčastňovali spartakiád,
ale dokonce jsme své místní organizovali. Veřejná
vystoupení jednoty, která se konala každoročně
v červnu – jako přehlídka toho, co jsme naučili
„naše“ děti a co jsme se také naučili sami, byla
doplněna účastí na Československých spartakiádách. Z jedné z nich, z r. 1980, se mi uchovala
barevná fotka. Na ní jsou nahoře zleva: Luboš Franc
řečený Texas, Helenka Šišková, Jožka Filip, já
(vedoucí), Franta Bednář st., dole: Tomáš Grác
(nynější předseda TJ Olomouc - město), ?, Franta
Bednář ml., Ivoš Vik. Této spartakiády se účastnili
i muži ze Sokola Vídeň.

Na druhé fotce této řady je záběr
z průběhu spartakiádní skladby, cvičené
na hřišti ZŠ Tř. Svornosti, kde naše
jednota „sídlila“. V levém zástupu útvaru
za Jarkem Pospíšilem je nikdy nechybějící
Jožka Filip. Spolu s naší osmičkou cvičí
osmička z Velkého Újezda. Této jednotě
jsme, jak to bývalo vždycky zvykem, jejich
účast oplatili. To dokládá další fotka. Zde
právě předvádíme „vyhazovačku“ a cvičíme v dešti, jak je vidět v pozadí. Jiná
fotka z průběhu tohoto cvičení je na obálce sborníčku „Sokolská myšlenka za totality“.
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Účast na spartakiádách a dokonce aktivní pořádání těchto akcí mohou někteří členové
současného Sokola považovat za kolaboraci s
režimem. My jsme tehdy nic takového v úmyslu neměli, chápali jsme to jako určité
vyvrcholení naší dobrovolné činnosti, podobné účasti na Sletech. V panujícím režimu nebyly Slety možné.
K předchozímu je nutné dodat: Nácvik
spartakiádní skladby pro učňovskou mládež
na škole, kde jsem učil, probíhal zásadně
v době vyučování a učni pro nácvik byli
direktivně stanoveni. Nácvik byl přerušen
pouze jednou „řádnou“ vyučovací hodinou,
v níž učni napsali písemku. Potom šli znovu nacvičovat. Nacvičovali „do zblbnutí“ 5 hodin
denně, od pondělka do pátku. Vidina, že nemusejí sedět ve třídě a být zkoušeni, jako i vidina,
že pojedou v červnu místo vyučování do Prahy na spartakiádu, to učně poměrně lákalo, takže
rádi nacvičovali. Pochopitelně, že veškeré náklady (oblek, ubytování, strava aj.) jim byly
hrazeny. Moji kolegové – tělocvikáři byli ze svých běžných vyučovacích hodin uvolňováni,
které jsme my ostatní učitelé museli neplaceně suplovat. Ke svému normálnímu platu pobírali
mimořádné odměny a na konci školního roku dostali věcnou odměnu a navíc i písemnou
pochvalu. Já jsem skladbu pro muže nacvičoval ve svém volném čase – v dobrovolných
cvičebních hodinách, na svůj osobní nácvik jsem docházel nebo dojížděl o volných sobotách
nebo nedělích. Nejen, že jsem ke svému platu žádnou mimořádnou odměnu nedostával, ale
nebyl jsem ani z „nezbytných“ „pedagogických“ „porad“ ani o minutu uvolňován. Tak tak,
že jsem z porady doběhl do cvičební hodiny, v níž jsem vedl nácvik. Na konci školního roku
jsem – ovšem od tělovýchovného orgánu (OV ČSTV) – dostal Čestné uznání. Na cvičební
úbor, ubytování a stravování v Praze mi nějakou částku přispěl jen tento orgán. Část nákladů
jsem (podobně jako ostatní muži) hradil „ze svého“.
V r. 1973 došlo k „výměně stráží“ na „postech“ náčelníka a náčelnice. Pro velmi vážné
onemocnění stávající náčelnice Nelly Frimmellové-Grossové nastoupila na její místo Květa
Dostálová a na místo dosavadního náčelníka Jendy Benýška jsem pak nastoupil já – synovec
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N. Frimmelové (a ne příbuzný s náčelnicí K. Dostálovou). Starosta (oficiálně předseda) Mirek
Paloušek zorganizoval fotografování výboru. Na takto získané fotce jsou stojící zleva: Karel
Přeček, Luboš Neoral, Miloš Janíček, Fr. Stejskal, Jarek Pospíšil, Franta Ženožička, já,
Jaromír Vrtal, Jožka Filip. Sedící zleva: Marie Zbořilová, Zdena Skokánková, Míla Volková,
Mirek Paloušek, Květa Dostálová, Slávka Grácová, Věra Hubová. Některá z jmen se opět
opakují z Památníku ke 100. výročí Sokola Olomouc. Jsou zaznamenáni i dva pozdější
(posametoví) zastánci „nekolaborace“, kteří tedy společně s „kolaboranty“ spolupracovali
(nehanlivě „kolaborovali“) na „roli národa dědičném“.
Další fotky zachycují běžnou část činnosti Sokola Olomouc–město. Do sborníčku
„Sokolská myšlenka za totality“ se nevešly. Na první fotce je zachycena krátká pauza, při níž
cvičenky a je navštívivší cvičenci v sedu poslouchají nezbytný „proslov“ Mirka Palouška.
Následující fotka zachycuje rej dětí a přihlížející rodiče na Dětských maškarních radovánkách
10. 2. 1973 v Pavilonu A Flory Olomouc. U sloupu s úsměvem přihlíží nedávno odstoupivší
náčelnice Nella Frimmellová-Grossová.

Fotokopie pozvánky na odpolední část šibřinek dokládá, že tuto tradičně sokolskou veselici
pořádal výbor nadvakrát: od 14,00 hod. pro starší, kteří už nemohli přijít večer a od 20,00
pro dospělé, kteří si rádi přišli „zašibřit“. Po výborně poveselené sobotě se cvičitelé a cvičitelky věnovali následující neděli od 14,00 hod. dětem na Dětských maškarních radovánkách.
Pochopitelně všichni zadarmo! Navíc mnohé ženy dodávaly výborné domácí cukroví – rovněž
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zadarmo! Muži zase (jak jinak než zadarmo) vyzdobili sál a po skončení akcí – tentokrát
společně se ženami – sál vzorně uklidili. Sál jsme předávali v mnohem lepším stavu, než
v jakém jsme jej před akcí
přebírali. Byl čistý jako
zrcadlo! Nájemce byl z toho
„na větvi“.
Následují záznamy z výletů
„Hádej kam“. Na šibřinkách
v r. 1987 „přišel“ Mirek
Paloušek s tajným nápadem,
co bych řekl, kdyby se tajný
výlet toho roku ukončil na mé
chalupě. Nadšeně jsem souhlasil. Nikomu dalšímu jsme
nápad neprozradili. A tak ani
jeden z účastníků zájezdu
nedokázal na tradiční soutěžní otázku „Hádej kam“ odpovědět správně. Autobus úmyslně zastavil asi 400 m od „místa
činu“. Účastníci pochodovali po silničce za zpěvu sokolských pochodů! Po samozřejmém
úvodním nástupu a hlášení Mirkem jsem v sokolské košili a
sokolské čapce vztyčil sokolskou vlajku (!). Následovalo
předání „cvičebního“ nářadí (motyky, hrábě, košťata,
vidle, atd.). Účastníci nastoupili na „značky“ (položené
placaté kameny) a cvičili podle mého vedení. Mezi
připravenými židlemi začal tanec „mužožen“ kolem
„májky“. Potom následovalo nezbytné pohoštění, přinášené Karlem Přečkem a nezbytná beseda se zpěvem
sokolských a národních písní.
K fotce umístěné níže: Akce se – samozřejmě nečekaně –
opakovala další rok. 27. 8. 1988 jel zájezdový autobus
zcela jinou trasou a teprve na poslední chvíli zabočil opět
do Vikantic, do místa, v němž mám chalupu. Ta byla
slavnostně vyzdobena, což dokládá první fotka. Na ní se
vedoucí zájezdu „Hádej kam“ Mirek Paloušek zdraví
s mou paní, čemuž přihlíží moje mama a já. Záhy po
příjezdu jsme my dva převlékli do sokolského kroje. To účastníci zájezdu obdivovali, např. viz
druhou fotku. Na ní je v pozadí plakát Dětských maškarních radovánek, který jsem před léty
pro tuto příležitost zhotovil. Naneštěstí drobně
pršelo. Proto se museli účastníci posadit
v místnosti 4x4 m: bylo až s podivem, jak se tam
asi 40 lidí vešlo! Když trošičku déšť povolil,
zorganizoval vedoucí zájezdu pochod. V čele
zástupu, pochodující v jednoduchých maskách
přes mou zahrádku a kolem jejího plotu, jsem
nesl sokolskou vlajku – tentokrát druhou,
vypůjčenou, poněvadž ta první znovu vlála na
stožáru – podobně jako předchozí rok.
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Při pochodu
se sokolskou
vlajkou v čele
malého sokolského útvaru
v r. 1987 jsem
pochopitelně
nemohl tušit, že
si svou roli zopakuji a to
dokonce
při
příležitosti
Krajského sletu. Ten se
konal 18. 6.
2006.
(Viz
barevnou fotku
vlevo dole).
Sokolská
vlajka na tentýž stožár vystoupala i potřetí. To už
bylo v r. 1993,
kdy se 24. 7.
konalo „Posezení pod modřínem“. Tento
třetí podnik na mé chalupě se měl původně konat už v r. 1992, avšak byl tehdejší v Sokole
Olomouc rozhodující osobou v zárodku (při návrhu) zmařen. Sice pouhým „Pche“, ale přesto
akci nešlo uskutečnit. Fotku vztyčení sokolské vlajky onoho července 1993 pořídila Zdena
Tripp roz. Pospíšilová (vnučka Poldy Pospíšila, o němž je zmínka v památníku ke 100. výročí
olomouckého Sokola), 1909 E, 17th Avenue Eugene, Oregon, 91403 U.S.A. Bohužel jiné fotky
z tohoto podnik nebyly pořízeny.
Závěrem k části Historie Sokola Olomouc, reprezentované vzpomínkami na činnost Sokola
Olomouc-město, mohu už jenom dodat několik poznámek. První: Při účasti na kterémkoli
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podniku této jednoty jsem nepomýšlel na nějaké
zaznamenávání. Byl jsem tak hluboce „uvnitř“
každé z nich, že mi to ani nenapadlo. Druhá
poznámka: Mohly by se vyskytnout různé
námitky proti mému ztotožnění sokolské
činnosti s činností Sokola Olomouc – město.
Např., že to žádný Sokol nebyl. A to jenom
proto, že neexistoval vrcholný sokolský orgán –
ČOS. Výše uvedené fotky takového formalistu
usvědčují ze lži! Třetí poznámka: Jinou námitkou by mohlo být, že „příliš“ „vyzvedávám“
svou vlastní osobu. Např. podrobnějším líčením
o zájezdech do neznáma z r. 1987 a 1988, kde jsem hrál významnou úlohu. Já jsem ovšem
takovouto roli hrál v daleko širší míře. To si každý může ověřit v celoročním programu z r.
1979, uveřejněném v „Sokolské myšlence za totality“ a také výše. Jsem tam uveden jednak
jmenovitě, jednak jako „náčelník – náčelnice“ a také jako „náčelnictvo“. Takový program se
uskutečňoval ve jmenované jednotě každoročně. Tisícovky cvičebních hodin, které jsem vedl,
a stovky hodin osobní angažovanosti pro uskutečnění uvedeného programu podniků v něm
zaznamenány být nemohou. Čtvrtá poznámka: Vytěsňování „mé maličkosti“ v posametové
činnosti Sokola Olomouc mohlo být (a i nadále může být) zapříčiněno docela „obyčejnou“
závistí.
Co nepříznivého řekne můj předpokládaný odpůrce (podle poznámek, v minulém odstavci
naznačených) k následující části Historie Sokola Olomouc?

Můj vlastní pohled na novodobý vývoj Sokola Olomouc 1990 –1996,
doplněný několika výňatky z památníku „K 125 výročí Sokola Olomouc“
K úvodu
Snad ve všech minulých vzpomínkách byl brán za rozhodující r. 1869. Aspoň tomu tak bylo
v případech vydání památníků k 20., 60., 75. a 100. výročí
vzniku jednoty. Je ovšem hodně pravděpodobné, že vyšly
památníky i k jiným výročím. Vycházely také Výroční zprávy.
Prvotní myšlenka obsahu sborníku ke 125. výročí byla ta,
jež se uskutečňuje až nyní k 140. výročí: vybrat některé pasáže
ze starších (výše uvedených) a sborník doplnit o zprávu za nezachycené nové období. Nakonec se ujal redigování a sepsání
stěžejních článků Vilém Klega. Osobnost Mirka Palouška jej
přes krátkou známost s ním zaujala natolik, že nezapomněl na
jeho Medailon. Nezapomněl také na vzpomínky nejstarších
členů jednoty.
Postupem doby mi stále více chyběla historie Sokola
Olomouc z let 1948 – 1989. Tuto mezeru jsem se pokusil
zaplnit vydáním sborníčku „Sokolská myšlenka za totality“,
který vyšel v r. 2002, zatímco sborník „K 125 výročí Sokola
Obálka památníku
Olomouc“ vyšel v r. 1996.
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K vývoji Sokola Olomouc
V. Klega po delším studiu historických materiálů pečlivě a přehledně popisuje nejstarší
a starou historii naší jednoty. Nebudu se zde touto historií zabývat, protože je už obsažena
v předchozích částech tohoto Almanachu. Všimnu si jen období 1990 – 1996.
K obnovení Sokola Olomouc … došlo v úterý 27. února 1990. … Výbor … byl zvolen ve
složení: Miloš Janíček - starosta, Lubomír Neoral a Vilém Klega – místostarostové, Jaroslava
Neoralová – jednatelka, Václav Dostál – náčelník, Míla Volková – náčelnice, Miroslav
Paloušek – vzdělavatel, Zdena Benýšková – pokladní, Věroslava Hubová – matrikářka, Eva
Šašková – archivářka, Jaroslav Žádník – zdravotník.
Některá jména jsou uvedena už potřetí. Tak byla svým způsobem zachována kontinuita od
předválečných dob přes léta Sokola Olomouc-město až k současnosti.
Bohužel před ustavením naší jednoty nedošlo k dohodě s vedením TJ Sokol Olomoucměsto. Chyby se staly na obou stranách. Zmiňuji se o tom já, zmiňuje se o tom Jožka Filip –
v předchozí části tohoto památníku. Nakonec jsme přikročili k založení – vlastně obnovení
Sokola Olomouc – bez mnoha cvičitelů a cvičitelek uvedené jednoty, s nimiž jsme až do této
doby úzce spolupracovali.
Obnovený Sokol Olomouc zahájil svou práci. Kromě slibně
započaté cvičební činnosti však – vinou rozhodující osoby ve
výboru – bylo vlastně jediným stále projednávaným bodem
výborových schůzí získávání majetku.
Tato osoba přímo chrlila záplavu „úkolů“ se „získáváním“
různého bývalého sokolského majetku v celém okrese Olomouc
Nebylo nutné spěchat! Spíše bylo nutné místní cvičitelky a cvičitele získávat – nějakými upřímnými debatami. A ne jim „vzít
vítr z plachet“!
Předání a převzetí olomoucké sokolovny se nedálo dobrou
cestou. Byly učiněny dva pokusy o dohodu. Nejprve výbor
Lokomotivy neakceptoval výzvu Sokola Olomouc, ale později –
počátkem r. 1992 – sám poslal svůj písemný návrh dohody.
Odpovědní sokolští činovníci jaksi „na oplátku“ návrh
nepřijali. Tak došlo k soudnímu jednání. Nakonec – v r. 1994 –
naše jednota (rozhodnutím soudu) získala přesně ten majetek,
který Lokomotiva nabízela o dva roky před tím.
Jako vlajkonoš na
Péče o „zděděný“ majetek potom byla jen na vyhovující
župním
sletu 1994
úrovni. Teprve díky úhradám pojišťovny za záplavami
zdevastovanou budovu v r. 1997 se začaly větší úpravy. Také
se příliš nedařila cvičební činnost. Zatímco plynule pokračující oddíly lyžařský a skoků na
trampolínách měli velmi dobrou úroveň, odbor všestrannosti začínal vlastně z ničeho.
Rozchod s TJ Olomouc – město a rozchod s všestranností Lokomotivy měl negativní vliv.
Dlouho se nedařilo získat činnou náčelnici, později náčelníka, cvičitelky a cvičitele.
Cvičební hodiny obnoveného Sokola Olomouc probíhaly zpočátku převážně v ZŠ Helsinská.
Konaly se ve všech odděleních 2x týdně. Cvičili předškoláci, mladší žáci, mladší žačky, starší
žačky, dorostenky s dorostenci a samostatně lyžaři. Trampolinisté cvičili v sokolovně. Po získání
sokolovny bylo cvičení všestrannosti rozporně odpovědnou osobou soustředěno na pondělky. Před
cvičením vlastních složek byly upřednostňovány pronájmy cizím cvičícím organizacím.
K plánování rozvrhu cvičebních hodin nebyli naše cvičitelky a naši cvičitelé přizváni.
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Docela dobře začala práce vzdělavatelská, v získané sokolovně probíhaly už pravidelné
podniky. Mezi ně patřily např. podvečery jubilantů, besedy čili Tyršovy – později sokolské –
kluby, poznávací vycházky po městě apod. Bylo jich opravdu hodně.
Mezi vzdělavatelské podniky patřila i účast krojovaného Sokola a Sokolky při vzpomínkách
na výročí TGM a vzniku republiky u pomníku TGM na Žižkově náměstí. Postupem doby se
vzpomínky stávaly stále formálnějšími. V r. 2001 došlo i k pořádání lampiónového průvodu,
jež byl veden stejnou snahou jako za totality při oslavách VŘSR – totiž snahou takto nalákat
malé děti a jejich rodiče. Při jednom z nich šel v čele nepoučený mladík, který nesl na žerdi
naši vlajku obráceně – červenou nahoru. Proslovy byly hodně formální. Také kladení věnců
bylo jak když vystřižené z oslav komunistických „svátků“. Všechna tato fakta, kromě silného
pocitu kontroly jedním ze sokolských činovníků, mne vedla k opuštění mé prvotní nadšené
účasti v sokolském kroji.
Naprosto
bezkonkurenčně
vzorně pracoval oddíl turistiky
vedený Jožkou Filipem. Jenom
díky tomuto skvělému cvičiteli se
naše jednota i župa každoročně
zařazovala v pobytu v přírodě
mezi prvých pět v rámci ČOS.
Měl jsem tu čest zhotovovat
definitivní verze programů vycházek – podle Jožkova rukou
psaného podkladu: Něco tak
přesného jsem neviděl u žádné
jednoty, kterou jsem znal.
Na tomto místě doporučím
Žactvo lyžařského oddílu při příjezdu do Jeseníků
čtenáři důkladně si přečíst stať
Viléma Klegy v památníku k 125.
výročí olomouckého Sokola. Původně jsem chtěl některé věty této stati komentovat. Uvědomil
jsem si, že bych tím – naprosto nechtěně – mohl Viléma „shodit“. Musím respektovat, že
Vilém přistupoval k sepsání své stati hodně odpovědně. Na uvedeném památníku jsem také
spolupracoval. Proto „musí“ stačit moje výše uvedené odstavce.
Pro dokreslení obrazu nejnovější historie jsem vyzval vedoucí všech našich oddílů, aby
sepsali nejnovější historii svého oddílu. Níže, v další části, použiji několik svých dobových
reakcí, jež byly až dosud – a mnohé zůstanou asi navždy – „v šuplíku“. Po pročtení článku
V. Klegy tak čtenář získá plnější obraz novodobé historie Sokola Olomouc.
Ve sborníku je báseň F. Kožíka „Tvoje tvář“, podrobný popis prvého porevolučního
župního sletu od I. Jeništové, Medailon M. Palouška, jehož autorem jsem já, báseň J. Seiferta
„Pozdrav sokolstvu“, Fiktivní rozhovor s M. Tyršem, který připravila I. Jeništová, Vzpomínky
nejstarších členů T.J. Marie Dostálové (mojí mamy), Milady Rychlé (ve formě básně) a Jožky
Filipa a můj závěr „Díváme se do budoucnosti“.
Z uvedených statí vyberu některé citáty z fiktivního rozhovoru.
M. Tyrš hovoří k dnešku
Fiktivní rozhovor, který s využitím stejnojmenného textu Věnceslava Havlíčka, významného
sokolského činovníka, vzdělavatele a publicisty, připravila Ivana Jeništová
Vracíme se do Evropy. O jakou pozici v ní máme usilovat?
O takovou, k níž dospěly jiné, šťastnější národy už před námi. Nepočetný národ, jakým jsme,
může očekávat jen dvojí osud. Pokud bude netečný, musí vyhynout, nebo, chce-li žít,
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potřebuje vynikat. Vyniknutí ovšem znamená ocitnout se v popředí vzdělanosti a osvícenosti.
Je nedůstojné se podceňovat, avšak nebezpečné si lichotit a podléhat sebeklamu, uspokojit se
s málem tam, kde jen svrchovaný skutek vynese k nejvyšším vrcholům. Kdo méně chce, jakoby nechtěl nic.
Snažíme se, aby národ byl vzdělaný, hospodářsky a politicky vyspělý. Je to dostatečné
v soutěži s ostatními?
Ani dobrá ekonomická situace, ani vzdělání nezaručují, že národ ve své životní roli obstojí.
Soukromý i veřejný život – to je ustavičný tvrdý zápas. Potřebujeme vzdělání, potřebujeme
dobrou ekonomiku, avšak i to, co je obhájí: neoblomnou vůli, preciznost, mravnost i tělesné
zdraví pro celý národ.
Tělesnou výchovu sokolskou jste postavil zásadně a cele do služeb národa a vlasti.
Nestačilo by jen využití tělocviku pro vlastní osobní zálibu, osvěžení a vypěstování
zdatného těla či pro vlastní sportovní slávu? Tento pohled na sport je v dnešní době
zcela běžný.
Je přirozené, že tělocvik, či posilování vábí mládež, v níž vzbuzuje soutěživost. Ve starém
i novém světě – antickém i moderním – na této půdě vyrůstala a dospívala právě láska
k vlasti. Kde tento všeobecný mravní základ ze zpustlých srdcí vymizel, sport se změnil
v prázdnou hru, v marnivou kratochvíli bez hlubšího významu. Svoboda Řecka klesá v téže
době, v níž se řecký tělocvik rozpadává, všeobecná účast na něm mizí a olympijské hry mění
se v představení zištných a vychloubačných atletů.
Jak souvisí tělesná výchova s životem mimo tělocvičnu?
Sokola má zdobit především přesnost a mravní čistota. Jako zpustlý Babylon, tak každý
zhýřilý národ upadl v zaslouženou porobu.
Co v demokracii znamená svoboda a jak se má uplatňovat?
Svobodu si sami určujeme tím, že si stanovíme nutné řády a jim se dobrovolně podřizujeme.
Být svoboden ve společnosti znamená dobrovolně se podrobit jejímu zákonu. Vzpouzíme se
toliko proti zákonům vnuceným. Svobodou slova budiž šetřeno, každý ať je k vyslovení svého
názoru vybízen a nikoliv od něj odrazován.
Sokol vždy usiloval a řídil se myšlenkami demokracie. Potřebujeme kritiku?
Kritizujme všechno, co se závažného v Sokole děje. Ale tato kritika ať je věcná, ať pomíjí
nepodstatné věci a hledí vždy k celkovému prospěchu. Rozumnou kritiku však také snášejme
s rozumem, ba i slovo ostřeji pronesené, jestliže není zlomyslné, pomiňme mlčením. Dvěma
věcem je třeba se vyhnout: surové bezohlednosti a přílišné přecitlivělosti. Obě zapomínají, že
každý člověk má své chyby. A komu se nějaká chyba vytkne, neměl by se proto urážet. Nikdo
není neomylný, ani ty ne, jenž chyby vytýkáš. Nezapomeň na to a řiď se tím v řeči a v celém
svém chování.
Díváme se do budoucnosti
Václav Dostál
Po čtyřicetileté nadvládě komunizmu přinesl konec roku 1989 novou naději. V oněch
nedávno uplynulých dobách totality se mnozí naučili sobectví, odrážejícího se jak v oblasti
materiální, tak duchovní. Sokol v protikladu k tomu razí zásady „Ni zisk - ni slávu“, „Jedinec
nic - celek vše“, „Přeskoč, přelom, přelez, ale nepodlez“. Tyto vysoce morální zásady musí
nakonec vždy nabýt vrchu. Věříme společně s naším prezidentem Václavem Havlem, že
„Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“.
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Předválečné snímky: sokolovna a sbor žen

Náčelnice
Nella Grossová –
občanské foto
a karikatura

Hodně omezený výběr z mých starších textů
Každý člověk má své dobré, ale také své špatné stránky. Argumentovat mými špatnými
stránkami při odsudku toho, co jsem napsal výše a co uvádím níže, by nebylo poctivé. Každý
kritik by podle mého soudu měl uznat, že i on se může v popisu a hodnocení činnosti novodobého Sokola Olomouc velice mýlit.
Také námitka, že uvedením nepěkných skutečností uškodím dobrému jménu jednoty, je
falešná. Jestliže se takové „věci“ skutečně přihodily, pak jejich neuvedení je vlastně
zatajováním a „přemalováváním na růžovo“. Ale teď uvedu výběr svých starších dokumentů.
OPIS
Výboru Sokola Olomouc
V Olomouci, dne 3. 11. 1999
Sestry a bratři!
Za krátkou dobu si připomeneme už deset let ode dne, který tak pronikavě změnil náš
život. Dnem 17. 11. 1989 nám spadla svoboda „do klína“. Desáté výročí takové významné
události nás přímo nutí k úvaze, co jsme za tu dobu udělali dobrého a co nedobrého.
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O něco níže se zaměřuji na ideovou „stránku“. Nebylo by poctivé, kdybych vynechal onu
„materiální základnu“. Kdo ví, v jakém stavu jsme převzali sokolovnu (a v jakém byla po
záplavách) a kdo nyní na vlastní oči se může přesvědčit, v jakém stavu je teď, musí konstatovat, že výbor naší jednoty udělal kus práce. Oprava suterénu je provedena na skutečně vysoké úrovni. Nesporný úspěch v opravě suterénu sokolovny je podle mého soudu bohužel
zastíněn mnoha negativními skutečnostmi.
Pozn. při opisování 27. 12. 2001: Toto „šmajchlování“ mi nebylo nic platné. Když jsem
skutečnost „poopravil“, aby byla další část textu „stravitelnější“, tak to stejně nebylo k ničemu. Takže nyní pravdu: Nic zvláštního výbor neudělal a mám silný dojem, že nepořádně
pouze splnil svou povinnost. Ani neplatí, že úpravy byly provedeny na vysoké úrovni. Úroveň
byla jenom střední, místy byla práce „odfláknuta“. Dále uváděné „stíny“ jenom snižovaly nevalnou materiální hodnotu suterénu, a to podstatně.
Každý z nás, kteří se pojmenováváme sokolskými činovníky, by měl zpytovat své
svědomí, zda svými činy spíše mnohé neodradil, zda se mu podařilo vytvářet alespoň korektní
(když ne přátelskou či bratrskou) „atmosféru“, zda kladl na prvé místo sokolské ideje.
Nedopouštěli jsme se (zde se s viníky ve výboru solidarizuji - pozn. 27. 12. 2001) jistých podcenění či dokonce odsudků vůči zdánlivě nepřátelsky orientovaným lidem z jiných jednot,
které nepřešly do ČOS nebo dokonce vůči nadšeným a aktivním členům vlastní jednoty?
Myslím, že je „na čase“ položit si otázky: proč řada našich cvičitelů odešla do ústraní, proč
někteří vznášejí velmi kritické připomínky, proč nemůžeme pořádat veřejná vystoupení
jednoty, proč se nelze orientovat na vzdělavatelskou a zábavní činnost pro co nejširší veřejnost. Je za tím, co nám „svazuje ruce“ jenom obecná netečnost či dokonce odpor nebo také to,
že naše cíle jsou v rozporu s našimi činy? Pozn. 27. 12. 2001: Veřejnost nás bere jako jednotný celek. Nikoho nezajímá, že u nás existuje „opozice“.
Koncem letošního června jsem si vypsal několik vět z časopisu Sokol č 6/99. Z nich
vyjímám myšlenku Jariny Žitné, náčelnice ČOS: „… mezilidské vztahy ... nejsou dobré .....
ani mezi členy Sokola. Jsem přesvědčena, že právě negativní vztahy jsou největší brzdou naší
práce.“ (Zvýrazněno mnou). Je otázkou, zda téměř výlučná soustředěnost na majetkové
záležitosti není jednou z hlavních příčin navození nedobrých vztahů v Sokole Olomouc Pozn.
27. 12. 2001: Ano tak to bylo. Tehdy ovšem platilo a dosud platí: Úplně tou nejhlavnější příčinou byly a dosud jsou: arogance, bohorovnost a šikana jisté „kliky“, hlavně vedoucí osobnosti tohoto uskupení. „Aby se Sokol rozvíjel, kladl si vysoké cíle a dosahoval (!) jich“ (jak
píše Dr. A Prell, místostarosta Sokola Pražského) je podle mne bez cvičitelů nemožné. Opět
se nabízí otázka, kolik nových (aktivních!) cvičitelů jsme získali a kolik starších jich
„otráveně“ odešlo jinam.
Mnou „nadhozené“ otázky byste mohli řešit několika způsoby:
a) pousmáním či dokonce výsměchem a „smetením ze stolu“
b) pozváním mé maličkosti „na koberec“, kde byste mi „dali co proto“ (nebo něco ještě
horšího),
c) vážným zamyšlením každého nad sebou i společně, a vyvozením důsledkům z toho.
Jsem přesvědčen, že prvé dva způsoby nepovedou k ničemu dobrému ani pro toho, kdo by
je chtěl uplatnit. Samozřejmě, že ani jejich variace nebo kombinace.
Závěrem poznamenávám, že jsem dnes přepracoval své původní texty z 11. 10. a z 26. 10.
1999, starou, hodně „ostrou“ připomínku z února toho r. jsem zcela pominul a že tedy podávám jistou kritiku v umírněné podobě. Myslím si, že moje kritika je vyvážená (oním
„šmajchlováním“ - pozn. 27. 12. 2001)
Nazdar!
Václav Dostál
Dodatek 24. 11. 99 (psaný původně rukou):
Kopii tohoto textu jsem dal výboru T.J. Ten zvolil variantu a).
Pozn. 27. 12. 2001: nynější řešení je b)
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Zasahování do kompetence jiného činovníka
a co jinak dělá jistá Osoba i s čím můžeme „počítat“
Napsáno 26. 1. 2002
Delší dobu byl na mě činěn nátlak, abych dal na vrátnici seznam členů Věrné gardy.
Nejprve (asi před 2 roky) zněl požadavek „výboru TJ.“, aby cvičitelé po skončení cvičební
hodiny zaznamenávali i prezenci do tohoto seznamu. Později (asi před rokem) už stačil jenom
seznam. Požadavek jsem zpočátku dostával zprostředkovaně přes sokolníky. Teprve koncem
r. 2001 se mi dostalo jasnějšího „vysvětlení“. Nechávání seznamu na vrátnici bylo zdůvodňováno možností kontroly neurčitými činovníky (členy výboru). Po mých námitkách, že
kompetentní činovníci (starosta a náčelník) přece mohou a mají zajít o několik schodů výše
a přijít kontrolovat docházku i průběh hodin osobní hospitací v hodinách jsem byl „poučen“,
že přece musím respektovat rozhodnutí výboru, i když se mi nelíbí.
Stále jsem přesvědčen, že kontrolu cvičení (tedy i kontrolu prezence v hodinách) mohou
provádět (např. u Věrné gardy) pouze starosta a náčelník. Nikdo jiný nemá nahlížet do nějakého seznamu cvičenců. Jenom matrikářka má právo a dokonce povinnost si při kontrole
placení členských příspěvků vyžádat od vedoucího (cvičitele) seznam cvičenců, kteří zaplatili.
To však je jiný seznam než ten první.
Zdůvodňování rozhodnutí o ponechávání seznamů na vrátnici tím, že do cvičení (některých
složek) chodí nějací cvičenci „načerno“, tedy, že je vedoucí řádně neeviduje, popř., že v jisté
složce neexistuje žádný vedoucí - je (podle mne) falešné. Umístěním seznamu kdekoliv se takové nešvary nevyřeší. To je možné pouze osobní kontrolou starosty a náčelníka (nebo
náčelnice) přímo ve cvičební hodině. Když tito činovníci zjistí takový nepořádek, zjednají
okamžitě nápravu: napomenou vedoucí (vedoucího) nebo v krajním případě cvičební hodinu
zruší. Cvičení bez vedoucího vůbec neumožní. Toto všechno bylo provedeno, ale s velkým
otálením (přičemž ovšem byli potrestáni i nevinní) a na požadavek umisťovat seznam na
vrátnici to bohužel nemělo vliv.
Také jiné zdůvodnění onoho rozhodnutí nebylo (a není) v pořádku: Že se tím odhalili
cvičenci chodící do cvičení „načerno“ to jaksi nesedí. Měli být odhaleni onou osobní kontrolou. Ale prosím, když umístění seznamů na vrátnici mělo tento pozitivní výsledek, tak je dobré - ale jenom po určitou dobu. Tedy: ke konci roku a na začátku dalšího. Když už byli
„černí“ cvičenci odhaleni a byl nastolen pořádek (a když bylo shledáno, že ve cvičení Věrné
gardy už vládl), pak rozhodnutí o ponechávání seznamů na vrátnici ztratilo své opodstatnění
a mělo být zrušeno.
Proč někdo stále trval na onom rozhodnutí? A to po celé dva roky? Ve skutečnosti chtěla
jistá Osoba soustavně kontrolovat. A to přesto, že k tomu neměla a nemá kompetenci. Tato
Osoba po několik let vehementně vyžaduje, aby se nikdo nepletl do jejích činovnických
kompetencí. Sama sobě však přisuzuje právo kontrolovat matrikářku (a cvičitele). Vzala si
z vrátnice seznamy cvičenců a doma je kontrolovala - buď konfrontovala s kopií matriky či
s osobní kartotékou nebo prostě jen tak prohlížela.
V hlášeních, odevzdávaných župnímu předsednictvu se pak vyskytuje dvojkolejnost.
Hlášení matrikářky (a cvičitelů) se neshoduje s hlášením oné Osoby. V tom druhém hlášení
jsou zřejmě zahrnuty „mrtvé duše“ a tak nadnesen požadavek na přidělení dotací. Když
předsednictvo župy rozhodlo, že dotace se budou rozdělovat (na základě hodnocení župním
náčelnictvem) podle činnosti (podle počtu dětí a mládeže a hlavně podle účasti na akcích např. na soutěžích), pak si Osoba stěžovala. Obrátila se však na předsednictvo (a tím i na
náčelnictvo) župy. To své rozhodnutí nezměnilo. (I já jsem pro hodnocení podle činnosti).
Předsednictvo výboru jednoty zmíněné Osobě „sedlo na lep“. Tato Osoba šikovně prosadila svou: Chtěla (a chce) mít rozhodující moc. Chce rozhodovat o tom, kdo v jednotě bude
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a kdo ne. Když se to nemůže důsledně dařit, tak aspoň když může kontrolovat (matrikářku,
cvičitele, sokolníky, cvičence). A to i v případech, kdy jí to nepřísluší. Zasahovala i do náplně
cvičebních hodin a ráda by to dělala i nadále.
Osoba dále znemožňovala návrhy činovníků, i když byly dobré. Jakýkoli návrh,
přednesený někým, kdo jí „nevoněl“, byl špatný. Vždyť přece jenom nápady oné Osoby jsou
správné! Znemožňování se dělo různě: někdy stačilo „pche!“, jindy použila zesměšnění navrhovatele, jindy křiku, jindy vyhrožování, jindy intriky. Poněvadž neuměla vyniknout jenom
svou pílí a svou skromnou obětí celku, chtěla (a chce) vyniknout tím, že ponižuje jiné. Mít
moc nad jinými jí způsobuje přímo fyzickou rozkoš. Ono je to tak opojné mít možnost
manipulovat lidmi a hýbat jimi jako figurkami na šachovnici!
Ve svých nohsledech vytváří zdání, že také o něčem rozhodují. Když tito „spolupracovníci“ působí na některé činovníky tak, že jim ubližují, když někteří poctiví činovníci
odcházejí (rezignují na své funkce a jdou raději do jiné jednoty nebo se stáhnou do soukromí),
má z toho Osoba radost. Neboť takto ubývá „opozičníků“ a její moc se upevňuje.
Co asi může následovat – pokud bude nadále vládnout v TJ tento „trend“? Když už Osoba
nebude mít možnost „trefovat“ se do „opozičníků“, bude chtít odstranit své (v jejích očích už
ne) spolupracovníky. Kdyby se jí podařilo odstranit všechny cvičitele (i jiné činovníky), tak
bude sokolovnu pouze pronajímat nesokolským organizacím či jednotlivcům. Nepohodlní
lidé (cvičitelé aj.) zmizí. Zůstanou lhostejní vedoucí cizích cvičenců. Ti nebudou do rozhodování o jednotě zasahovat. Jenomže pak už Osoba nebude mít komu poroučet. A to bude
její definitivní „konec“.
Budeme my, kteří jsme se nepodřídili takovému cíli, my, kteří jsme se „nedali“, budeme
čekat až na takový konec? I v těch, kteří odešli, je skryta odpověď na šikanu a to jiná, než
skromné „stažení“. Nikdo, žádný „opozičník“ ale nemusí a nebude nic organizovat – žádné
„spiknutí“ se konat nebude. Ono totiž platí: Jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá. Kdo seje
vítr, sklízí bouři. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Kdo jinému
jámu kopá, sám do ní padá. Pýcha předchází pád. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
Nazdar!
Václav Dostál
P. S. Jméno zmíněné Osoby (alespoň za daných „okolností“) neprozradím. Dokonce vybízím i jiné, aby toto jméno nevyslovovali (aspoň po určitou dobu). Pokud nejsou přímé
důkazy, jednalo by se (při vyslovení jména) o osočení. A uspořádat jakýsi soud (s jakýmsi
předvoláním svědků) - to není zrovna to nejvhodnější a nejsprávnější.
V. D.
Zajisté, že nebylo úplně všechno špatné. Vkládám několik fotek, které svědčí o jiném trendu
v naší jednotě.
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Otázky
7. 2. 2003
Celý tento můj text by měl být chápán jako žádost nebo prosba. Kdybych chtěl použít
nátlaku, postupoval bych zcela jinak.
Při mé konkretizaci úvahy na schůzi výboru s cvičiteli mi nešlo o podněty, čili proč byli
někteří činovníci šikanováni. Přesto se mi dostalo (nedávno i dříve) na tuto otázku přibližně
odpovědi: Někteří (některé) udělali (y) tu nebo onu chybu či se dopustili jakéhosi prohřešku.
Slyšel jsem tyto důvody: Br. Šafařík st. na žáky křičel, ses. Pelíšková M. nechala několikrát
v tělocvičně žačky chvíli bez dozoru a párkrát nepřišla vůbec, br. Hansman několikrát nesplnil
nějaký úkol, dvě trenérky gymnastiky za svou práci braly odměnu. K tomu namítám: 1. Nikdo
však velmi pravděpodobně u nich nezkoumal příčiny: rodinné a osobní problémy či problémy
v zaměstnání, jež způsobily určité selhání v tom či onom. 2. Podnět nemůže být důvodem, tj.
určité selhání nemůže být důvodem k šikanování. 3. „Proces“ je nutno vést aspoň korektně
(když už ne v bratrském duchu, jak by to mělo v Sokole být). Jinak řečeno: Než dojde
k potrestání, je nutno vyčerpat všechny prostředky k dosažení dobrovolné nápravy provinilcem. 4. Odpovědi byly proneseny jaksi mimoděk.
O podnětech, které způsobili jiní (jiné) jsem zatím neslyšel nic. Zůstává otázkou, proč byl
činěn nátlak (a někdy hodně hrubý) na ses. Surmovou, br. Šafaříka ml. a jeho paní, br.
Bradáče, br. Klegu, ses. Pelíškovou, br. Šanovce, ses. Frydeckou, br. Touška, Zaorala a na
mne?? Udaný důvod, že pracovníci župní kanceláře chtěli na pozemek Sokola Olomouc
umístit nějaké prodejce bez vědomí výboru jednoty, byť by byl pravdivý, lze chápat jen jako
podnět k pomstě. Co bylo důvodem u mne? Snad ne mé „rozčilování“, tedy křik při určitých
příležitostech? To přece nelze uvést, když k této mé reakci došlo až o hodně později než
k mému šikanování! Ale dejme tomu, že si šikanování „zasloužím“. Ale co ti další (Surmová,
Klega, E. Pelíšková, Bradáč, Šanovec)?? U těchto lidí chyběl i podnět!
Přitom jsem ty, kteří se (podle mne) na nátlacích „podepsali“ nejmenoval. Nechci je jmenovat ani teď. Bez svědectví jiných by to bylo vykládáno jako osočení. Mohl bych vést spor,
obdobný soudnímu procesu. To se mi však protiví. Takový postup nechci použít.
Mnohem vhodnější metodou (než je nátlak) k dosažení nápravy nějakého přehmatu nebo
provinění je pobesedování, rozebrání podnětů a příčin a pak hledání pomoci dotyčnému
provinilci - některé(mu) z výše i na schůzi jmenovaných.
Na závěr schůze výboru s cvičiteli jsem několikrát zdůraznil, že nikoho neobviňuji, že
chci jenom žádat některé odpovědné činovníky o zpytování svědomí. Dále jsem zdůraznil, že
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pokud nechtějí něco takového udělat, ať tak tedy nedělají. I toto teď opakuji. Ale kladu (sobě
i jiným) otázky: bude to správné?, bude to moudré?, nebude to jenom vyhýbavé?
A tak nyní opakuji svou žádost či spíše prosbu., tentokrát takto: Při jakémkoli
rozhodování se člověk může dopustit omylu nebo dokonce prohřešku. I když tím způsobí někomu třeba jenom zármutek, ještě se dá chyba - aspoň částečně - napravit omluvou nebo v závažném případě (tedy u prohřešku) žádostí o odpuštění. Není tento postup aktuální ve výše
popsaném případě?
(Jenom pro doplnění: Když jsem poznal, že jsem chybil, tak jsem se omluvil. Např. 24. 11.
1999 jsem napsal a rozšířil text „Širokému okruhu mých spolupracovníků“, v němž jsem takto
– tedy veřejně – své prohřešky přiznal a všechny, jimž jsem list adresoval, požádal o odpuštění. Nepíši to proto, že bych se chtěl povyšovat, ale proto, abych sdělil, že jsem si takto
vyzkoušel, jak to účinkuje. Mohu každého ubezpečit, že výborně.)

Doplnění otázek
Můj pohled na problematiku, kterou jsem nastínil ve svých „Otázkách“
7. 2. 2003

Lidé jsou důležitější než majetek. Proto nyní pomíjím nesprávné hospodaření a materiální
škody, způsobené odchodem některých aktivních činovníků. Jde mi o zdůvodňování nátlaku.
Když se jedná o nátlak na nějaké provinilce, tak jej lze připustit nebo při působení na zločince
dokonce doporučit. Avšak když se jedná o dobrovolné pracovníky, kteří dělají nějakou
dobrou činnost (ve prospěch celku) nějak nešikovně či s určitými přehmaty nebo dokonce
ojedinělými selháními, pak nátlak na takovéto lidi je velice zlý. Když pak jde o nátlak na
dobrovolníky, kteří se nijak neprovinili (které jsem v „Otázkách“ nazval „dalšími“), pak je to
děs a hrůza!. Podnětem šikanování těchto lidí by snad (!) mohla (!) být jejich aktivita - ve
prospěch celku, tedy vlastně závist šikanující osoby, že není něco podobně pěkného dělat
ochotna. (Pozor: osoba může být obecně - ale i zde – rodu mužského nebo ženského nebo
dokonce středního!!)
Při nastolení „atmosféry“ nedůvěry a nátlaku v jednotě se nelze divit, že se nic nedaří. Nedobré „ovzduší“ je (i v přeneseném slova smyslu) příčinou špatného „dýchání“. Lidé se „dusí“. Důsledky se pak objeví i v hospodářském výsledku za kalendářní rok.
Zastíráním nedostatků a přeháněním drobných kladů se nic nespraví. Jestliže se někdo
bude tvářit a dokonce prohlašovat, jak je všechno v pořádku či dokonce jak je to skvělé a ve
skutečnosti všechno bude aspoň nedomrlé, nejen, že tím nepomůže ničemu a nikomu, ale
dokonce tím uškodí, a to i sobě samému.
Fakt momentálního nárůstu nějakých cvičenců ještě neznamená nic. Stačí počkat do jara,
zda náhodou mnozí z nich „nezmiznou“. Zdůvodňovat šikanování činovníků zvýšením počtu
cvičících, je nemorální. Nadto jde o dodatečné zvýšení, po delším čase po nátlaku. Takové
zdůvodnění vypadá asi takto: „Nic se nestalo, když někdo pro nátlak na sebe opustil místo,
my máme jiné“. Navíc: tito „jiní“ pouze cvičí, ale jako činovníci nepracují. Rovněž
nemorální je zdůvodnění nesprávného působení na (mnou uvedené) činovníky jejich vyšším
věkem. I kdyby byli kdovíjak senilní. Všichni jednou budeme staří!
Je docela možné, že za svou snahu budu potrestán. Nebo aspoň budou činěny pokusy o mé
potrestání (např. jiným než dosavadním šikanováním). Nu což, to už je „riziko podnikání“. Je
však možné, že tomu tak nebude! To je má naděje.
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Šikanování a jeho následky v konkrétním příkladě
8. 2. 2003
Vracím se k nedobrému působení na pracovníky župní kanceláře. Řeč o úmyslu těchto lidí
jako reakce na přednesení faktu přemístění kanceláře lze chápat jako přiznání k nátlaku.
Zdůvodnění nátlaku na župní činovníky, které jsem slyšel, je možno vyložit takto: Potrestáme
je za jejich úmysl. To je něco příšerného! Žádný zločinec nemůže být potrestán (uvězněním)
za svůj úmysl – pokud čin (zločin) neprovede, nikdo si netroufne jej ani obžalovat! V případě
nátlaku na župní pracovníky – zdůvodněného jejich údajným úmyslem - ovšem nešlo o potrestání zločinců, nýbrž o pomstu na sokolských činovnících, na lidech, kteří svůj čas trávili
a tráví prací pro Tělocvičné jednoty v župě! Lidé, kteří se „baví“ prací ve prospěch jiných
jsou potrestáni a to jenom za svůj údajný úmysl.
Občasné využití stávající ubytovny nedává předpoklady k soustavnému využívání jejího
rozšíření. Kdo (který konkrétní člověk!) bude správcem? (Kdo se bude starat o lůžkoviny,
evidenci ubytovaných, hospodaření?) Na rozšířený počet lůžek nebude stačit stávající
hygienické zařízení: Jen dva záchody a dvě výlevky na chodbě. Tento důvod znemožňuje
i využití prostor jako bytu. Podobně to platí pro eventuální komerční využití, např. pro
nabídku nějaké reklamní či jiné agentuře. Žádná agentura nebo s. r. o. kvůli nevyhovujícím
hygienickým podmínkám nabídku nepřijme.
V tomto roce (a v budoucnu) lze při setrvání v dosavadním trendu se dá reálně předpokládat, že prostory bývalé župní kanceláře nebudou využity nijak. Finanční příjem
z nájmu, placeného župou, byl malý – no to je pravda. Jenže: Teď nebude žádný! Místo aby
došlo ke zlepšení, dojde ke zhoršení. Snaha vylepšit finanční situaci jednoty formou nátlaku
vede ke ztrátě vyjádřitelné finanční částkou (konkrétně 20 000,- Kč). Navíc vede ke ztrátám,
které se nedají tak snadno vyjádřit. Umístění župní kanceláře mimo centrum města ztrácí
kancelář atraktivitu, na možnostech propagace a spojení s jinými organizacemi. Jednota tím
ztrácí totéž. O amoralitě jednání vůči (župním) obětavcům jsem psal výše.
Nebylo lepší seznámit župní činovníky se snahou výboru jednoty o zlepšení finanční
situace T.J. a následující žádost (ale mírná!) o dobrovolné zvýšení nájemného? Jsem
přesvědčený, že by nabídka župních činovníků zněla na 40 000,– Kč, tedy na dvojnásobek
částky minulého roku. Ale i jen 20 000 je víc než nula!
Zde je důkaz, jak způsob jednání ovlivňuje i finanční hospodaření!
Nátlak spočíval v „nabídce“: Buďto bude župní kancelář platit trojnásobek současného
nájemného nebo se přestěhuje do jiných - daleko menších a tedy nevyhovujících místností. Při
jednání byla odmítnuta nabídka platit dvojnásobek s následovním odůvodněním: Tělocvičná
jednota potřebuje stávající místnosti pro rozšíření ubytovny. Jindy: Potřebuje je pro nájemní
byt. Teprve poté župní pracovníci jednali s T.J. Sokol Olomouc - Nové Sady.
Zde je důkaz, jak způsob jednání ovlivňuje i finanční hospodaření!
Pozn.: Ubytovna, pravda, fungovala, když ji spravovala sestra Neškodová – jinak také
sokolnice. Avšak nikdy nebyly zapotřebí prostory, o které byla ošizena Župní kancelář!
Docela stačily do té doby dvě volné místnosti! Zisk z místností tedy nebyl nulový, ale hodně
malý, rozhodně ne 40 000,– Kč!
Hygienické podmínky ovšem zůstaly naprosto nevyhovující!
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Seznam šikanovaných v letech 1990 – 2004 v T.J. Sokol Olomouc
26. 3. 2004
ses. Surmová
br. Šafařík starší
br. Šafařík mladší
ses.Šafaříková
br. Suchánek
br. Heřman
br. Dostál
ses. Pelíšková
ses. Zhorová
br. Bradáč
br. Hansman
br. Klega
br. Šanovec

vzdala se funkce vedoucí předškoláků, funkce vedoucí zájezdů
a vedoucí zábavních akcí, stáhla se do soukromí
vzdal funkce vedoucího mladších žáků a začal pracovat mimo Sokol
vzdal funkce vedoucího mladších žáků a začal pracovat mimo Sokol
vzdala se funkce cvičitelky mladších žáků a stáhla se do soukromí
vzdal se funkce vedoucího technické komise
vzdal se funkce vedoucího mužů, setrval na čas jako trenér v oddíle
skoků na trampolíně
vzdal se funkce náčelníka T.J., ale pracuje jako vedoucí Věrné gardy,
jako člen župního náčelnictva a v ČOS
vzdala se funkce náčelnice i vedoucí ml. a st. žactva v TJ, ale pracuje
jako místonáčelnice župy a jako cvičitelka v Sokole Chválkovice
chce se vzdát funkce i členství v T.J.
vzdal se členství ve vzdělavatelském sboru a stáhl se do ústraní
vzdal se funkce náčelníka T.J., nyní je vedoucím rekreačního florbalu
v župě a náčelníkem Sokola Hodolany
vzdal se funkce starosty T.J., ale pracuje jako župní vzdělavatel
přestal docházet do schůzí výboru a vzdal se členství v T.J.

„Umění vládnout se zakládá na moudrosti a ne na síle, na opatrnosti a ne na úskoku.
Neboť povaha lidské přirozenosti nemůže být horší než zvířecí: a vůl, pes, kočka a kterékoli
jiné zvíře nedovolí, aby se s ním nakládalo krutě, a když je podrážděno, hned kope, kouše, trhá nebo (může-li) prchá.“ (J. A. Komenský v knížce Jedno potřebné – Unum necessarium).
Takto seznam platil už v době napsání, tj. 27. 1. 2002.
Bylo šikanováno celkem 20 sokolů a sokolek. Všichni to „odskákali“ – byli poznamenáni
v psychickém stavu. Někteří pak v celkovém zdravotním stavu. To – a mnohé další – má na
svědomí jistá osoba (v jednotě). Spoluzodpovědnost nesou také její přímí spolupracovníci.
Důležitá věta: Kdyby odešli dva – mohla by to být jejich vina, ale u dvaceti to nelze tvrdit. Na
tom nic nemění případné získání jiných.

Digitalizace matriky
Výboru jednoty 14. 10. 2004
Uvedu nejprve svou definici: Digitalizace je převedení (převádění) dat z klasické formy
(např. napsané psacím strojem) do formy číslicové (digitální), tak jak je provedena (prováděna) na elektronických nosičích (discích a disketách).
Digitalizace vyžaduje získat tzv. třetí gramotnost, tj. seznámit se s počítači a s Internetem,
jakož používat těchto znalostí v praxi. Znamená to „vysedávat“ u svého (či půjčeného) počítače, něco na něm psát nebo počítat nebo kreslit, sem tam si přečíst nějakou stránku
z Internetu, posílat a přijímat elektronickou poštu, sem tam si také zahrát nějakou počítačovou
hru, popřípadě nějakou vlastní internetovou stránku založit a obnovovat.
Uvedené činnosti jsou v dnešní době docela běžné. Pro své výhody (jak jsem se pokusil je
jmenovat v minulém odstavci) nelze docela dobře se jim vyhýbat. Na druhé straně je třeba být
opatrný. Nejen před možností napadení nějakým počítačovým virem, nejen před nebezpečím
sedavého způsobu života, popř. kombinovaného zářením monitoru, ale hlavně před možností
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dost snadného zneužití. Digitalizace může totiž být záminkou. Může sloužit ke zvětšení
formalismu a tím i zvýšení byrokratičnosti. Dává také možnost povyšování „znalců“ (či ponižování lidí s počítači neseznámenými).
Možná se budete divit, proč vám vše uvedené píšu, když to všechno znáte. Neuvádím to
proto, abych vás poučoval (i když to patří k mé „profesionální deformaci“), ale proto, abych
vymezil své vlastní myšlení či abych objasnil, jak „věc“ chápu já.
*
Až dosud jste se mnou patrně souhlasili. Následující řádky však budou pro vás
pravděpodobně kontroverzní. Nicméně je dobré, když budete znát i mé kritické poznámky,
alespoň proto, abyste se mnou mohli polemizovat. Narážím tak na známou Masarykovu větu
„Demokracie je diskuse“. Jsem si přitom vědom, že (byť maličkou) citací TGM dávám
možnost nepříznivému hodnocení následujících odstavců ve smyslu „nevhodného“ „ohánění
se“ Masarykem.
U někoho může vyvolat odpor už uvedení možnosti formalismu, ba dokonce povyšování.
Tuto možnost jsem uvedl jako obecnou, jen skutečně možnost. V určitém případě se však ono
uvedení stane pohoršením. To bude u toho, kdo takto (byť mnohdy skrytě) jedná. Ten, kdo
takto nejedná, samozřejmě nepocítí nějakou narážku.
Teď přejdu k „ostřejšímu tónu“. Rozhodli jste, členové výboru, že provedete digitalizaci
matriky jednoty. To je v pořádku, ba dokonce je to chvályhodné. Avšak k tomuto kroku vyžadujete podání „druhé přihlášky“ a to od všech stávajících členů. V písemném dokumentu je
uvedeno jako důvod tohoto podání právě digitalizace matriky. To už je podle mého soudu
falešné.
Kdybyste požadovali vyplnění „druhé“ přihlášky psacím strojem nebo tiskacím písmem,
musel bych vám dát za pravdu, že to značně pomůže. V tomto případě byste mohli použít skeneru, čímž by se přenos dat značně urychlil. Vy jste však o formě vyplnění přihlášky neuvedli
nic. Digitalizaci přihlášek budete tedy provádět „ručně“, tj. přepisem rukou psaných dat do
elektronické formy. Někdo tedy bude vysedávat u počítače a „mlátit“ do klávesnice. Budete
postupovat zcela stejně, jak byste postupovali při přenosu dat z „prvních“ přihlášek.
V některých originálních („prvních“) přihláškách mohou být chyby (např. chybí některá
data). Oprava (nebo spíše náprava) by se však týkala jen některých přihlášek. Plošná kontrola
vyžádáním „druhých“ přihlášek je nejen zbytečná, ale je také trestem pro členy jednoty i pro
toho (či pro ty), kdo bude (budou) digitalizaci provádět. Tento člověk (tito lidé) by totiž
neměli pominout originální („první“) přihlášky. Bude (budou) tedy muset „nahlížet“ do dvou
různých textů. Není mi jasné, co udělá (udělají) v případě, že se texty (přihlášky) budou od
sebe značně lišit. Dá (dají) přednost „nové“ přihlášce s odůvodněním, že je čerstvá nebo té
staré s odůvodněním, že se člen nyní zmýlil? A co se stane, jestliže některý člen „novou“
přihlášku nepodá? Máme totiž několik „nových“ členů, kteří přistoupili „těsně“ před
požadavkem podání „druhé“ přihlášky. Ti budou považovat toto podání za zhola zbytečné.
A budou mít pravdu. Dále se možná vyskytnou i „starší“ členové, kteří „druhou“ přihlášku
nepodají proto, že to budou považovat za naprosto nevhodné, odporující stanovám. Konečně
se najdou členové, kteří prostě zapomenou „druhou“ přihlášku podat. Co s těmi členy (ze
všech skupin) uděláte?
Neoficiální důvod – odstranění „mrtvých duší“ – je také použit nesprávně (podle mne).
Přesvědčení, že „mrtvá duše“ nemůže podat „druhou“ přihlášku a že tudíž „konečně bude
v matrice pořádek“ je scestné v následovním smyslu. Ti „činovníci“, kteří až dosud z nedbalosti (nepořádnosti) či s úmyslem zvyšovat členskou základnu pro zvýšení dotací podávali
hlášení, v němž „mrtvé duše“ uváděli, tak budou – z týchž důvodů – dělat i dál (i když ne třeba hned, ale až po nějaké době).
Správnou kontrolou stávající matriky je placení příspěvků a pravidelná hlášení všech
zodpovědných vedoucích popř. pomocníků výboru (desítkářů). Každoročně se počátkem roku
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vybírají příspěvky. Vedoucí oddělení (cvičitel, trenér) předává matrikářce jmenovitý seznam
členů spolu s jejich příspěvky. Totéž pravděpodobně činí pomocníci výboru. Matrikářka
v ojedinělých případech chodí po bytech a vybírá příspěvky individuálně, přičemž ovšem
kontroluje data na přihlášce. Jestliže některý člen během roku zemřel, pak se nemůže v seznamu objevit. Naopak, vedoucí oddělení by měl výslovně takovéhoto člena – pod seznamem,
v poznámce – uvést. Matrikářka si pak snadno ověří zprávy příbuzných z dřívější doby
(během roku). Pokud příbuzní takovou zprávu nepodali (pro zármutek), pak má příležitost
opravit matriku alespoň při této lednové činnosti.
Na tomto místě dosvědčuji, že dřívější matrikářka, sestra Bohunka Zhorová, všechno výše
uvedené poctivě dělala. Mohu to dosvědčit na základě vlastní zkušenosti, že jsem Bohunku
při tom (pochopitelně náhodně a neúmyslně) viděl „na vlastní oči“. Bylo tedy naprosto scestné působit na B. tak nevhodně, že nakonec přestoupila do jiné jednoty. Ale to je už něco trochu jiného, vracím se k digitalizaci matriky.
Jestliže vedoucí oddílů nepodávají náčelníkovi (náčelnici) nebo sportovnímu referentovi
pravidelná hlášení, pak je potřeba tyto vedoucí napomenout a důrazně je požádat, aby to dělali. Pochopitelně přitom podat řádné vysvětlení či odůvodnění takového požadavku. Jestliže
vedoucí (či pomocník výboru) pravidelná hlášení, nebo alespoň lednový seznam členů, kteří
zaplatili příspěvky, nechce podat (podávat), pak je na místě zvážení, zda takový vedoucí nemá
být nahrazen někým jiným či zda v případě, že se jiný nenajde, nemá být oddíl (oddělení) zrušeno a členům (kteří velmi pravděpodobně vůbec nic neplatí) vstup do tělocvičny znemožněn.
Můžete nyní namítnout, že „pořád“ jenom kritizuji. Proto připisuji svůj pohled, jak jste
měli (podle mého soudu) postupovat. Matrikářka (ve spolupráci s dalším členem výboru,
popř. prostým členem jednoty) mohla matriku „projít“ a „podezřelé“ přihlášky přeřadit do
prozatímní „složky“. Podle dřívějších hlášení vedoucích nebo (v krajním případě!) pátráním
zavolat dotyčného člena (popř. k němu zajít, když jde o nemohoucího) a nesprávné nebo
chybějící údaje s ním vyplnit či doplnit. Nebo alespoň: poslat takovému členovi (pouze) onu
„druhou“ přihlášku (klasickou poštou nebo raději přes vedoucího či pomocníka). Tím by se
omezila byrokratičnost na patřičnou míru. Jestliže však vyžadujete „druhé“ přihlášky plošně,
přidáváte práci (podle mne naprosto zbytečně) také sami sobě.
Abyste nyní požadovali nějaké „třetí“ přihlášky (ať už plošně, ať už individuálně), to jaksi
nepřipadá v úvahu. Co ovšem potom máte dělat v rozporných případech, to nevím.
Podotýkám, že jsem „druhou“ přihlášku podal!
Využívám vaší (nepřímé i přímé) výzvy používat počítač. Posílám vám – samozřejmě
jenom (!) vám – svůj text z cizího počítače (veřejného), který je připojen k Internetu. To můj
osobní počítač (pro svou „zastaralost“) bohužel neumožňuje.
Nazdar!
Václav
V naší jednotě došlo v poslední době k významnému zlepšení „situace“. Ta se postupně,
ale výrazně změnila hlavně díky Oldřichovi Jarošovi. Oldřich se stal nejprve místostarostou,
později pak jednatelem a nakonec starostou. Vlastně on sám pak se stal, svou obětavou prací
při jasném vymezení se od praktik, které jsem výše popsal, vůdčí osobností naší jednoty.
Působil a působí dosud velmi dobře jak navenek, tak i směrem dovnitř jednoty. To se ukazuje
i v mých textech, jak sami můžete zaznamenat:
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Co nám vzkazuje Masaryk
27. 8. 2007
Za několik dní budeme vzpomínat 70 let od smrti třetího nejvýznamnějšího Sokola (jestliže
za prvního budeme považovat Tyrše a za druhého Fügnera), prvního prezidenta našeho
novodobého samostatného státu. Podle mého soudu jsou následující slova velmi významná
nebo dokonce rozhodující či určující, takže bychom je mohli považovat za vzkaz pro sebe.
První část vybírám z textu prof. Josefa Borovičky, významného prvorepublikového
myslitele: „Kdežto většina státníků se vyčerpává v denních starostech o politické aktuality,
president Masaryk jako pravý filosof nepřestával myslet na konečné cíle veškeré politiky
a lidského života.“
Druhý citát je z článku Jar. Šedivého „Palachova výzva českému pojetí pragmatismu“:
„Rys české povahy …, jak … v krizových situacích … po vrcholu euforie vycouvat z dané
situace … bych nazval českým pojetím pragmatismu. Masaryk to v rozhovoru s Karlem Čapkem řekl takto: "… dnes naplno bouříme, zítra to chceme zakřídovat poddajností, a jedno
i druhé je stejně neupřímné." “
Jestliže bychom měli stanovit podle Masaryka, co není cílem lidského života, pak zcela
určitě to bude běžné „proplouvání“, opatrnická snaha „nezadat si“.

Tři sokolské zásady
18. 9. 2008
Od vzniku Sokola se v něm uplatňuje harmonie těla a ducha, dobrovolnost s nezištností
a práce pro všechny („pro národ veškerý“). To jsou tři základní pilíře Sokola. Podle sokolského přesvědčení mají co říct i dnešku. Posuďte sami:
Stálý cíl Sokola: Ve zdravém těle zdravý duch!
Ve svých cvičebních hodinách a trénincích rozvíjíme nejen zdravé tělo, ale současně
pěstujeme pěkné vzájemné vztahy, ohleduplnost, kulturnost, odpovědnost, dobré mravy a další vlastnosti, které bývají kladně hodnoceny i vyloženými zločinci.
Podrazy, korupce, zištnost, bezohlednost a podobné záporné vlastnosti jaksi s krásným
a zdravým tělem nejdou dohromady!
V Sokole nerozvíjíme napřed tělesnou zdatnost a nečekáme, že se žádoucí mravní vlastnosti potom jaksi samočinně dostaví! Víme, že toto je falešná představa a proto se snažíme
pěstovat zdravé tělo i zdravého ducha současně!
Přijď i Ty mezi nás! Nazdar!
Stálý cíl Sokola: Ani zisk, ani slávu!
Zatímco tenisové, fotbalové nebo hokejové primadony nevědí kolik tisíců euro mají za
svou „reprezentaci“ požadovat, sokolští cvičitelé a trenéři vedou své svěřence zadarmo! Ve
své cvičitelské či trenérské práci vidí smysl života. Neusilují ani o soustavné omílání svého
jména v různých hromadně sdělovacích prostředcích.
Navazujeme na své sokolské předchůdce, kteří neváhali v zápasu o znovunastolení
svobody a demokracie za druhé světové války nasazovat i své životy, aniž za to cokoli požadovali! Snažíme se tedy podle jejich vzoru uskutečňovat nejen nesobeckost, ale přímo
lásku. Láska se ničím nedá nahradit, nejméně penězi!
Nevěříš? Přijď se přesvědčit! Také, že je naše práce „na úrovni“! Nazdar!
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Stálý cíl Sokola: Jsme tu pro všechny!
V Sokole máme i vrcholové sportovce, kteří se účastní např. olympiád. Avšak nepěstujeme
jenom tyto od přírody nadané jedince, ale věnujeme se i těm méně šikovným! Víme, že lidé
mají různé talenty a nemohou všichni vynikat na sportovním poli! Záměrně soustřeďujeme
i ty, kteří se jeví jako méně zdatní, méně obratní a méně tělesně talentovaní. Po čase,
samozřejmě až delším – zpravidla po několika letech – se „najednou“ ukáže, že ten bývalý
„nešika“ předčí onoho nadaného, ale obvykle líného!
Rádi uvítáme ve svých řadách i různě handicapované, nejen tělesně, ale i duševně. Při
jejich vytrvalosti lze pak dosáhnout naprosto nečekaných úspěchů!
V Sokole mohou cvičit nebo trénovat nejmladší děti (spolu se svým rodičem), předškoláci,
školáci, dospělí, senioři a seniorky. Máme pro každou skupinu vhodný program! Od dob
vzniku platí „rovnice“: Sokol = program pro každého!
Přijď i Ty a přesvědč se o pravdivosti těchto slov! Nazdar!
V Olomouci, dne 19.7. /24. 8. 2009

NOVĚJŠÍ NÁVRHY (OD R. 2010)
Slavnostní shromáždění k 140. výročí jednoty – Ocenění
Od Kamily Petrové jsem se ve středu 24. 2. 2010 asi v 9.00 oficiálně dověděl, že na
Slavnostním shromáždění mám být oceněn bronzovou medailí. Své ocenění jsem začal tušit
po první a současně poslední schůzi vedoucích všestrannosti zabývající se oslavami 140.
výročí jednoty, která se konala ke konci roku 2009. V rámci požadovaného textového
podkladu pro vystoupení Seniorů jsem přidal také svou žádost o „ztopení“ udělení nějakého
svého ocenění – ať už diplomem či čestným členstvím či dokonce medailí. Naznačil jsem, že
bych za mnohem vhodnější považoval zlepšení činnosti jednoty podle aspoň jednoho z mých
návrhů.
Je pravda, že jsem podal návrhů až příliš mnoho a že se mohou jevit mírně nebo silně
kontroverzní. Všechny však vycházely z mých dlouhodobých zkušeností: z vedení různých
sokolských činností, vynikající atmosféry a přístupu činovníků Sokola Olomouc-město a silně
negativního přístupu dřívějších činovníků Sokola Olomouc.
Byl bych rád, kdyby mi někdo otevřeně řekl, co je špatného např. na návrhu konat členské
besedy se všemi členy – všech oddílů současně, tedy jak sportovních tak všestrannosti. Dále
např. v čem (v kterých konkrétních bodech) je špatný můj návrh Jednacího řádu jednoty nebo
také např. v čem jsou špatné mé návrhy průběhu oslav 140. výročí jednoty. Debatu nebo lépe
řečeno rozpravu na tato a podobná témata, a ovšem praktické činy z ní vyplývající, včetně
mých vlastních – to bych považoval za adekvátní odměnu mé maličkosti. A ne udělení
jednorázové „pochvaly“, byť veřejně.
Slavnostní předání medaile mě je osobně jaksi jenom formalita, které je lépe – vůči mně –
raději se vyhnout. Do konce svého života mně bude mrzet nedocenění více jak sedmdesátileté
cvičitelské činnosti Jožky Filipa pouhou bronzovou medailí! Stejným stupněm jsi byl ty, V. –
za jenom řekněme desetileté vykonávání funkce vzdělavatele (nejprve v jednotě, pak v župě).
Práce, kterou vykonal Jožka a Ty, jsou nesouměřitelné alespoň v délce jejich činnosti!
Mimořádně jsem se snažil o opravu udělením stříbrné medaile Jožkovi (když jsem přistoupil
na kompromis ze svého požadavku o zlatou). Sice se při mém zaujetí kompromisního

50

stanoviska zdálo, že bude učiněna náprava, ale pak při mé opakované žádosti o udělení
stříbrné medaile Jožkovi jsem nedostal žádnou odpověď. I když zodpovědný činovník slíbil
nápravu, nedošlo k tomu! Od té doby jsem na udělování medailí našimi činovníky pohlížel
jako na znevážené oceňování! Mohla by se vyskytnout námitka, že medaile uděluje ČOS. To
je sice pravda, avšak na návrh zdola!! Oficiálně ze župy, neoficiálně z jednoty! Tedy vina je
u našich činovníků.
Snažil jsem se objasnit svůj pohled. Je mi jasné, že má slova mohou být chápána všelijak.
Třebas jako silně kontroverzní. Někdo může pojmout podezření, že požaduji stříbrnou
medaili, že jenom jakýmisi nepříliš vhodnými slovy uhýbám a že vlastně chci docela něco
jiného, než píši! Není to pravda! Ovšem kdybych toto ujištění opakoval i tisíckrát, stejně mi
někdo nebude věřit! Je však možné se „podívat“ do mých dřívějších návrhů, které jsem podal
písemně: Tam si každý může přečíst, co opravdu chci! Jistá maličká část mých „výplodů“ se
nachází na mých webových stránkách, mnohé z nich by měly být v archivu výboru jednoty
a všechny mám pečlivě uloženy na flešce – odkud je mohu kdykoli komukoli poskytnout. Je
jich však až příliš mnoho. Bude někdo chtít aspoň něco?? Také takový požadavek by mě
potěšil!
Sokolská župa Olomoucká – Smrčkova
Zpráva o semináři „Aktivní v každém věku V“,
pořádaném Fakultou tělesné kultury UP v Olomouci
Už počtvrté jsem se zúčastnil daného semináře, který rovněž počtvrté organizovala Mgr.
Hana Bednářová. Druhého ročníku jsem se zúčastnil na výzvu jmenované asistentky, která
vyzvala náčelnictvo ČOS – ústřední cvičitelský sbor seniorů. Tehdy jsem dostal úkol se za
ČOS seminář absolvovat jako místní občan. Zde jsem byl pasivním posluchačem
a cvičencem. Avšak po vzoru ses. Pařízkové, která si pro tento seminář připravila teoretickou
přednášku a vedla praktické cvičení, jsem v následujících dvou letech také něco přednesl.
Dále jsem do čtvrtého a letošního pátého ročníku uvedl „své“ cvičence: loni předvedli skladbu
„Levá-pravá-pochod“ (jejímž autorem je Zdeněk Svoboda) a letos „Správní kluci v důchodu“
(kde autorem je Bohuš Roubal). Na minulé ročníky (II., III., IV.) jsem také donesl propagační
materiály. Letos to byly skládačky „Sokol – 150 let v pohybu“ a několik kusů knížky
„Sokolská myšlenka za totality“ Vůbec mi nepřipadlo špatné, že jsem uvedenou knížku
(v několika výtiscích) předal už potřetí.
Seminář začal ve čtvrtek 11. 11. nezbytným zápisem. Následovalo: přednáška Doc.
PaedDr. M. Blahutové, Ph.D. – z FSS MU Brno „Pohyb a kvalita života seniorů“, praktické
vystoupení žen z Domova seniorů POHODA Chválkovice vedené paní Hanou
Kloboučníkovou, přednáška „Výchova ke zdraví v Akademickém centru zdravého životního
stylu na PF JU v Českých Budějovicích“ od Mgr. Z. Komatovské a praktické cvičení „Vliv
rozvoje sebekontroly a sebeúcty na snižování nadváhy seniorů prostřednictvím jógy proti
bolestem zad“, vedené Mgr. M. Pospíšilovou. Po přestávce bylo: přenáška JUDr. M.
Němčákové „Senioři v ČASPV“, přednáška P. Dvořákové – mluvčí Městské policie Olomouc
„Nové trendy v oblasti bezpečnosti seniorů“, přednáška Mgr. L. Nejedlé z FSS MU Brno)
„Univerzita třetího věku na MU a VUT“, přednáška Z. Rusnokové z Gracentu – vzdělávacího
a poradenského centra „Grafologie“. Následovala večeře a posezení v restauraci Gól.
V pátek 12. 11. jsme zahájili my (senioři Olomoucké župy Smrčkovy) vystoupením se
skladbou „Správní kluci v důchodu“ doplněného předvedením skladby „Levá – pravá –
pochod“, pak bylo praktické cvičení „Jóga pro seniory“, vedené RNDr J. Tillichem, CSc.
Z KEF (katedry etiky fyziky) PřF UP Olomouc, přednáška nutriční terapeutky Mgr.
I. Millerové „Zásady vyváženého stravování seniorů, praktické cvičení Mgr. J. Čihounkové
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z FSS MU „Průpravné úpoly pro populaci vyššího věku“. Po obědě potom bylo: praktické
cvičení M. Havrlantové a PaedDr. D. Růžičkové z ČASPV „Balanční plochy – trénink
stability“ a praktické cvičení Mgr. D. Jonášové z KTV PdF MU „Relaxace a vyrovnávací
cvičení pro správné držení těla“.
Všechny přednášky a praktická cvičení dobře uskutečňovaly Tyršovo heslo „Ve zdravém
těle zdravý duch“, o němž padly tři zmínky.
Pro náš příští oblastní sraz bych si vybral vynikající „Úpoly“ pod vedením Mgr.
Čihounkové, ovšem ten už bude zaměřen na nácvik naší skladby.
Pozvánka
na sraz cvičitelů – cvičitelek seniorů a seniorek
Termín: Neděle 14. listopadu 2010 (! V sobotu to nešlo!)
Místo: Sokolovna T.J. Sokol Olomouc, Tř. 17. listopadu 1
Dopravní spojení: Z vlakového nádraží tramvají č. 1 nebo 7 na zastávku Tržnice a pěšky
kousek zpět nebo pěšky po Třídě Kosmonautů (kolem Alberta, podél tramvajových kolejí
těchto linek, ne č. 2 a 4 do centra) – asi 20 min.
Presence: od 8.00 v sokolovně
Zahájení: 9.00
Program: Využití pádové techniky (lektorka Dr. Čihounková, asistentka UP)
Hlavní myšlenky nové sletové skladby seniorek a seniorů „Jen pro ten dnešní den“, průpravné
cviky pro ni a její obtížné části (Obě autorky, sokolské sestry Kocmichovy!)
Zahájení a Ukončení (V. Dostál)
Ukončení: Předpokládané v 14.30
Pomůcky: Cvičební úbor a obuv, psací potřeby
Jízdné: Hradí vysílající organizace nebo účastník/účastnice sám/sama
Stravování: Z dovezeného občerstvení, zajištěna káva
Návratka: Mailem na adresu tom.dostal@centrum.cz nebo na adresu Václav Dostál,
Heyrovského 2, do 4. listopadu 2010
Sraz je určen nejen pro vedoucí (cvičitele/cvičitelky), ale také pro prosté cvičence a cvičenky. Z každé župy by se měly zúčastnit dvě ženy a jeden muž. Takový je poměr i ve
skladbě. Kromě odborné lektorky z UP se srazu zúčastní obě autorky a nové sletové skladby!
Ty v (původně předpokládanou) sobotu 13. 11. nemohou přijet, ale v neděli 14. 11. ano.
Na akce (školení, doškolování) Ústřední školy musejí účastníci zaplatit vstupní poplatek.
Naše srazy jsou bez povinného poplatku. Bylo by velmi vhodné, kdyby každý účastník
a každá účastnice přispěl – přispěl/a dobrovolnou částkou jako darem hostitelské TJ. To by
bylo místo úhrady (za pronájem sokolovny), zasílávané z Ústředí.
Také – už dnes – uvažujte, kdo by měl doplnit Ústřední cvičitelský sbor. Ten bude organizovat náš nácvik a naše vystoupení na Sletu!
Bohumír Roubal v.r.,
Václav Dostál v.r.,
ved. sboru seniorů
garant srazu
Beseda VG
V úterý 13. 12. 2011 se na závěr kalendářního roku konala beseda Věrné gardy, seniorek
a seniorů, nacvičujících skladbu „Jen pro ten dnešní den“. Na tuto besedu jsme pozvali
i hosty, jednak z řad už nenacvičujících, jednak z řad nesokolských. Nejvýznamnějšími hosty
byli Dr. Pavel Majer, dirigent Moravského mužského pěveckého sdružení, který doprovázel
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náš zpěv na klávesy (keyboard) a pan Ševčík, manžel „naší“ Dáši Ševčíkové, který nás
doprovázel na kytaru. Třetím hudebníkem byl Honza Matonoha, člen Sokola Velká Bystřice,
který hrál na harmoniku. Naše ženy, tedy členky naší Věrné gardy, pro nás připravily bohaté
pohoštění svými zákusky. Na stolech se také objevily 4 lahve vína a jedné lahve slivovice,
kterýmižto nápoji jsme si mohli připít. V družném besedování a zpěvu jsme strávili pěkné dvě
hodiny. Tak jsme významně upevnili naše společenství nebo sounáležitost a snad i tolik jinde
chybějící bratrství.
Když jsme besedu plánovali, padly i návrhy, zda bychom neměli spíše zajít do hospody,
tedy objednat jídlo i pití předem a tak nepřipravovat domácí zákusky. Naštěstí tento názor
nezvítězil.
Vzpomínka
V době mého náčelníkování v TJ Sokol Olomouc-město, před konáním Dětských maškarních radovánek, v jejich průběh v pavilonu A Flory Olomouc, ale i potom, vládl stejný duch
obětavosti, tehdy zhodnocený bohatou návštěvou dětí spolu se svými rodiči. Jenom veliká
obětavost sester a bratrů, pro ně ovšem samozřejmá, přinesla do pokladny jednoty částku,
která patnáctkrát převýšila tehdejší dotace „shora“. Tohle je podle mého soudu možnost,
kterou stojí za to využívat. Přitom nejde jenom o finanční zisk, aspoň ne prvořadě, ale způsob
řešení, o přístup „k věci“. Výsledek upevňování bratrství se musí projevit i materiálně.
Zdá se, že v dnešní době není takovéto řešení ani trochu vhodné. Výsledek ve formě výše
uvedené besedy VG však mluví jinou řečí.
Návrh – jak by bylo také možno ocenit práci župních vedoucích
nebo obecně různých angažovaných lidí v Sokole

Milý T.,
nejprve Ti sděluji, že jsem pochopil, co by některým župním vedoucím (členům župního
náčelnictva) mohlo vadit, když odmítám finanční ohodnocení své „maličkosti“: zdá se jim
pravděpodobně, že jsem nezdvořilý nebo dokonce pyšný, poněvadž nechci přijmout dar.
Přinejhorším se nemá „darovanému koni hledět na zuby“, je to výraz neslušnosti: tak nějak asi
někdo může můj postoj hodnotit. Okolnost obdarování a slušnosti přijetí tohoto daru jsem při
svém odmítání finančního ohodnocení neuvažoval. Napříště (pokud by mě zase někdo chtěl
takto obdarovat) nevím, jak bych postupoval, jsem ve velkých rozpacích: Práce, kterou
vykonávám s láskou a z lásky a bez nároku na jakékoliv hmotné ocenění nebo ohodnocení –
versus přijetí daru a nepohrdání těmi, kteří se snaží finančním darem tuto práci ocenit nebo
takto „vyslovit“ své uznání. Jsou to hodnoty, které jsou i v mém žebříčku hodnot aspoň
přibližně stejně vysoko.
A nyní přecházím ke svému návrhu nebo námětu. Ten může zůstat zcela neznámým pro
jiné, tedy jenom mezi námi dvěma. Myslím, že by aspoň stál za uváženou. Na podzim tohoto
roku jistě vyvstane otázka, co udělat pro ty, kteří nějakou sletovou skladbu nacvičovali.
Myslím, že nejvhodnější formou by bylo pořádat Besedu. Zde by zlatým hřebem bylo předání
pěkně upraveného „diplomu“ manželkám nebo manželům, popř. jiným rodinným příslušníkům cvičitelů – vedoucích nácviku jakož i technických pracovníků nějak zabezpečujících
slet. Tedy slavnostní předání písemného Poděkování za uvolňování manželky-manžela z domácích a rodinných povinností neboli za výraz díků za oběti, kterou manžel–manželka
cvičitelky-cvičitele dává! Další „body takovéto Besedy by se podobaly jiným besedám: živá
hudba, tanečky, zpěv, pohoštění (ovšem mírné!) jakož povídání „jen tak vzájemně mezi
sebou“ (to jedno o čem).
Je mi jasné, že pořádání takovéto akce je dost náročné. Docela samozřejmě se hlásím jako
hlavní organizátor či hlavní vedoucí! Takových akcí jsem ve své praxi konal už dost velký
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počet a myslím, že dovedu zařídit všechno potřebné, tedy „od A do Zet“. Tj. návrh a výrobu
Poděkování, sehnání hudebníků, (mírného) pohoštění, dalších účinkujících – ve všech
„bodech“, zabezpečení sálu, (malé) výzdoby, celého průběhu akce jakož i nutné finanční
zabezpečení (které by ovšem bylo naprosto minimální). O tom, že bych byl hlavním organizátorem, dokonce můžeme vědět jenom my dva a já můžu zastávat „funkci“ pomocníka
v každé oblasti (výše uvedené) zvlášť: tzn. znám jenom dalšímu jednotlivému „účinkujícímu“: Např. bych se zeptal Luboše Touška jako speciálně pověřený činitel zajišťující
kytarový doprovod, zda je ochoten. Podobně by to bylo při zabezpečování dalších potřebných
„bodů“. Vždy by o tom jednotlivém bodu věděli jen tři lidi: já, ty a onen „účinkující“.
Oficiálním hlavním vedoucím bys byl Ty.
Takovýmto postupem bychom se vyhnuli podezření, že se chci já zviditelnit nebo že chci
nějak kohokoli ponižovat. Celou akci bych si ovšem vzal na starost a Tobě bych předložil své
podrobné návrhy jednotlivých kroků. Byl bych tedy něčím podobným jako v případě už
dávného Setkání seniorů v Černovíru, které jsi mně svého času svěřil. Byly by tady jisté
rozdíly: 1. zůstal bych před akcí, během ní a po ní utajen; 2. akci bych se nažil udělat na vyšší
úrovni (což by bylo aspoň částečně splněno předáním písemných Poděkování rodinným
příslušníkům vedoucích nácviku).
V každém případě Tě žádám, abys můj návrh zvážil a výsledek svého rozhodnutí mi sdělil.
Samozřejmě, že formu sdělení si budeš volit sám: a) šeptem např. na schůzi župního
náčelnictva, b) slovně na zvláštní schůzce jen nás dvou někde „bokem“, c) mobilem, d)
mailem, e) kombinací dvou nebo více způsobů.
Podle mého soudu je takováto forma poděkování velmi vhodná, protože dává najevo naše
uznání rodinným příslušníkům našich cvičitelek/cvičitelů! Akce by byla jakýmsi vyvrcholením naší účasti na sletu a také připomínkou, že 150. výročí Sokola je jenom jednou za
150 let! Další vhodnost spočívá v odstranění jakéhokoliv podezření, že svou dobrovolnou
práci tj. bez nároku na finanční odměnu přece jen finančně oceňujeme, čímž se jaksi
dostáváme do rozporu. O této výhodě nebudeme (aspoň zatím) mluvit s někým třetím, stejně
jako o mé „maličkosti“ – o tom, že jsem návrh podal já, popř. jak jsem už uvedl, že v tom
„lítám“ až do „přetrhnutí“.
Přeji radostné prožití svátků, mnoho sil, zdraví, a hlavně víry a naděje, že slet dobře
dopadne!
Návrhy výboru TJ. po Valné hromadě
7. 3. 2012
Vybírám:
1. Klíč od mříže v Malém sálu bude pouze pro naše cvičitelky a cvičitele, školám se půjčovat
nebude. Školy si mohou půjčovat nářadí pod balkonem Velkého sálu (kam se popř. něco
z nářaďovny za mříží Malého sálu přemístí). Tlustý koberec bude v Nářaďovně za mříží
Malého sálu, nikoli v malé místnůstce s náčiním. V této místnůstce cvičitelé a cvičitelky
urovnají náčiní, které se neprodleně zaeviduje do „evidenční knihy“ včetně očíslování
a stanovení ceny. Mnoho náčiní totiž není vůbec evidováno! Bude zhotoven nákres (plán)
uložení náčiní a nářadí. Cvičitelky a cvičitelé budou vracet nářadí a náčiní na místo podle
zhotoveného plánu (nákresu). Nezačneme-li prvou větou tohoto bodu, není možné řádné
uskladnění nářadí a náčiní a v nářaďovně (za mříží) a náčiňovně (v místnůstce) není možný
dobrý pořádek (který by měl být výborný)!
2. Všechny členy výboru a jejich prostřednictvím všechny trenéry, trenérky, cvičitele
a cvičitelky srdečně zvu na návštěvu „mých“ cvičebních hodin: kterýkoliv čtvrtek (nejlépe
8.3. a 12.4. – kdy budou přítomny cvičenky z Doloplaz a cvičenky i cvičenci z Velké
Bystřice) nebo kterékoli úterý (s výjimkou 13.3. a 24.4.) od 15:00 hod do Malého sálu.
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Jednak tím potěšíte cvičenky a cvičence Věrné gardy, jednak se seznámíte s náplní našich
cvičebních hodin, a ještě navíc zahájíte vznik mezioddílových svazků! Toto pozvání (které
jsem na VH sdělil ústně) by mohlo zahájit spojování všech aktivních členů naší jednoty do
jedné velké „rodiny“ a mohlo by pokračovat nějakou besedou uvedených činovníků: nejlépe
v listopadu t.r.! Sokol vždy kromě těla pěstoval i ducha: tedy i vytváření svazků mezi členy
různých oddílů!
Až se nám podaří uskutečnit zlepšení pořádku a vznik vzájemných vztahů mezi oddíly,
budeme přemýšlet co dál. Některé podněty už mám – např. k šatnám, k brigádám, k průběhu
Valné hromady, ke každoročním (červnovým) veřejným cvičebním hodinám. Tyto náměty
však prozatím ponechejme stranou a uskutečňujme zlepšování naší činnosti po menších krocích, abychom nebyli „mými“ úkoly nebo nápady zahlceni a pak z nich vlastně neudělali nic!
Náš čtvrtý odboj
Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka ve svém kázání při slavnostní bohoslužbě na
zahájení XV. Všesokolského sletu vyzval současné sokolstvo k zahájení čtvrtého odboje.
Sokolové a sokolky se aktivně zúčastnili předchozích tří odbojů: prvého – vyúsťujícího do
vzniku prvorepublikové demokracie, druhého – s cílem obnovy této demokracie po II. světové
válce a třetího – vedoucího k pádu komunismu. Čtvrtý odboj by měl probíhat „na poli“
pravdy proti lži, obětavosti proti sobectví, skromnosti proti velikášství, poctivosti proti
úplatkářství, věrnosti proti přelétavosti, atp.
Takové vysoce mravní hodnoty Sokoli od začátku vyznávali a prakticky uplatňovali a to na
vlastní úkor, včetně oběti života. Tedy ti, jichž si i dnes – po mnoha letech – až sto padesáti –
všichni váží a občas o nich i mluví. Ne však ti, kteří se jenom „vezli“ když to bylo pro ně
prospěšné nebo výhodné. Vždycky šlo, a také i dnes jde o to, na kterou stranu se kdo postaví:
zda na stranu prospěchu jiných nebo na stranu svého osobního prospěchu.
Tomu odpovídá také část návrhu „Řádu našeho jednání“, kterou zde uvádím:
„Kamkoli dospějeme, bude zásluhou či vinou naší“ M. Tyrš
Zlaté pravidlo: Co (ne)chceš, aby jiní (ne)činili Tobě, (ne)čiň Ty jim!
Zákony, stanovy, pravidla, řády jsou jedna věc, jejich výklad je druhá věc a jejich
uskutečňování je třetí věc. Hleďme, aby tyto tři věci byly v souladu, aby byly k prospěchu
celku (společenství) a k prospěchu druhého, nikoli aby sloužily pro osobní prospěch, byť
nehmotný.
*
Bratře – sestro!
Nutnou podmínkou zdárné práce v sokolské jednotě je dodržování tří předchozích základních
podmínek.
Pamatuj, že zájem jednoty je vyšší než Tvůj osobní zájem.
Neboj se přiznat svou chybu či prohřešek!
Nejprve sděl svůj úmysl a teprve potom jednej.
Neboj se riskovat svou čest nebo prestiž, když jde o čestnost nebo o celek.
Nevzdávej se práce, není-li Tvé mínění přijato!
Měj v úctě názor druhého – i on chce jistě to nejlepší.
Ve všem svém jednání buď vždy Sokolem!
„Věc naše není pro strany, ale pro národ veškerý“.
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Všeobecná deklarace lidských práv, přijatá Valným shromážděním OSN dne 10. 12. 1948,
článek 1: „Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovni …a mají spolu jednat v duchu
bratrství.“
J. A. Komenský: Panegersia neboli Všeobecné probouzení, kapitola X.: „Každému dílu, které
musí být provedeno pomocí rozumu, předchází jeho posuzování nebo porada, pokud jde
o úkol důležitější, týkající se více lidí. Porada znamená srovnání většího počtu návrhů, aby
tak vynikl ten nejlepší. Porada znamená přátelské a rozvážné zkoumání, jež vede skupina lidí
o nějaké věci, která je lákavá, ale zapletená do různých potíží. Při jednání …je třeba hledět
trojí věci: 1. aby nebylo zbrklé, 2. aby nebylo zdlouhavé, 3. aby nebylo naduté a domýšlivé.“
Poradou či jednáním rozumíme nejen schůzi (výboru, vzdělavatelského sboru, cvičitelského
nebo trenérského sboru), ale také jakýkoli rozhovor dvou nebo více členů jednoty (zejména
činovníků), týkající se záležitostí jednoty.
*
Pro uskutečnění cílů čtvrtého odboje navrhuji pravidelné setkávání všech cvičenek
a cvičenců Věrné gardy ze všech jednot ve cvičebních hodinách, konaných jednou měsíčně.
Nepůjde už o nácvik nebo opakování sletové skladby, ale o „běžná“ cvičení s různou náplní –
vhodnou pro vyšší věk. Místo prosincového cvičení může být přátelská beseda se zpěvem
a prostým povídáním. Obě možnosti jsme už vyzkoušeli a osvědčily se nám. Společným
setkáváním upevníme dobře započatou spolupráci Věrných gard sokolských jednot a tak
konkrétně přispějeme k daným cílům, které jsou výše vyjádřeny poněkud obecně. Setkávání
budou podle dohody, přičemž můžeme střídat místo: Olomouc, Doloplazy, Velká Bystřice,
popř. i jinde.
1. 9. 2012

Výběr z časopisu Nazdar 10/2012 a ohlas na něj
„Nevěřím, že nutná reforma se dá provést jen hospodářsky. Zároveň se musí provést reforma
mravů a názorů!“
TGM
„Život náš je otravován nepoctivostí, hmotnou i mravní korupcí, protekcionářstvím, slepým a
nesnášenlivým stranictvím, poklesem úcty k důstojnosti člověka a k hodnotě nesobecké,
poctivé práce. Pokračovat v této cestě bylo by nebezpečné pro život národa i státu. Je třeba
usilovné, vytrvalé a neúchylné práce v boji proti všem chorobám, které hlodají na kořeni
našeho národního zdraví. Sokolstvo věří v sílu demokracie a humanity a půjde za svým
vzorem, prezidentem Masarykem, v dobré, obětavé a věrné službě svému národu i státu.“
Z výzvy „Lidem dobré vůle“, kterou sokolové zaslali v r. 1934 vládě i oběma parlamentním
komorám.
Dobrovolně – dobrovolník – dobrovolnictví
Po jedné, značně neradostné rozmluvě, kde jsme svorně konstatovali, že sokolská práce,
jakkoliv usilovná a kvalitní, nemá patřičný dopad na život současné společnosti, jsem
nemohla spát a nutila jsem se přemýšlet, proč tomu tak je.
XV. Všesokolský slet byl nepochybně úspěšný a můžeme mít z něho radost. Přesto se
vynořují znepokojující otázky:
- jak to a proč zůstal na pokraji zájmu české společnosti
- jak to, že počty cvičenců na sletech se od r. 1994 neustále snižují
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- jak to, že v jednotách ubývá aktivní členstvo a přes všechnu snahu přichází pouze malý
počet nových zájemců
- jak to, že ubývá nezištných lidí, kteří jsou ochotni pracovat a nečekají na finanční odměnu
- čím je způsobena obrovská negace společnosti v celém veřejném životě
Odpověď na tyto otázky není snadná, ale musíme ji hledat, nesvádět neúspěch na jiné, na
veřejnost, ale začít sami u sebe a hledat cesty, jak se s těmito problémy vyrovnat a řešit je.
Sokol, stejně jako celá česká i světová veřejnost potřebuje vzdělané odborníky, kteří kromě
své profese dokáží svoje znalosti a dovednosti uplatňovat nejen ve svém zaměstnání, ale také
tam, kde je to zapotřebí, bez nároků na odměnu. Jedním z velkých problémů současnosti je
honba za penězi a kariérou a, bohužel, dobrovolná práce navíc, ze které není žádný okamžitý
zisk, většinou lidi nepřitahuje.
Přesto je ve světě právě tato dobrovolná práce jednotlivců i celých organizací nesmírně
ceněna. Definici jsem si našla na internetu: „Dobrovolnictví je samostatná činnost, prováděná
ve prospěch druhých, bez nároků na finanční odměnu“.
Nedávno se mne ptala moje dávná přítelkyně, se kterou jsem neustále ve styku: „A tebe to
pořád ještě baví?“ Dívala se při tom na mne, jako bych neměl všech pět pohromadě. Mou
odpověď – totiž že jsem šťastný, že to vůbec mohu dělat – a stejně že to cítí i další členové
Sokola – přijala s potřesením hlavy a hlubokým nepochopením.
Při tom dobrovolná práce, vedená čirým altruismem, je v kulturním demokratickém světě
oceňována i dnes. Patří sem rozhodně tzv. „formální dobrovolnictví“, tedy zapojení do
neziskových organizací a soustavná práce v nich (hasiči, Červený kříž, Charita ČR, KČT,
Junák, Brontosaurus a, samozřejmě, i sportovní a tělovýchovné organizace, jako je i Sokol)
a tzv. „dobrovolnictví neformální“ – tedy věnování peněz, věcí, podpora nemocných, rozvojových zemí apod.
Nevím, nakolik si všichni uvědomujeme, že právě morálními důvody vedená dobrovolná
práce ve prospěch něčeho nebo někoho zkvalitňuje i náš vlastní život, činí ho smysluplný
a přináší nám uspokojení. V Sokole je a byla dobrovolná práce tradicí, stojí v samém základu
jeho existence a činnosti, takže…..co z toho vyplývá pro všechny, kteří chtějí být lidmi dobré
vůle dnes?
Jarina Žitná

Ohlas
Začátkem září jsem napsal a rozdal text „Náš čtvrtý odboj“. Odsud vyzdvihuji: Čtvrtý
odboj by měl probíhat „na poli“ pravdy proti lži, obětavosti proti sobectví, skromnosti proti
velikášství, poctivosti proti úplatkářství, věrnosti proti přelétavosti, atp. Vždycky šlo, a také
i dnes jde o to, na kterou stranu se kdo postaví: zda na stranu prospěchu jiných nebo na
stranu svého osobního prospěchu.
Kromě důsledku v pokračujících cvičebních hodinách cvičenců a cvičenek ze Sokola
Olomouc, Sokola Velká Bystřice a Sokola Doloplazy jednou měsíčně v olomoucké sokolovně
a pokračujících hodinách těchto cvičenců ve Velké Bystřici a v Doloplazích mezi olomouckými setkáními – tak jak jsme to praktikovali při nácviku skladby, teď ovšem při
„běžném“ cvičení – by výše uvedené citáty měly mít další důsledky.
Prvním důsledkem by měla být beseda neboli rozprava o souvislosti obecného mravního
úpadku a protekcionářství s našimi vlastními postoji a činy a souvislosti s dobrovolnictvím,
jak o něm píše Jarina Žitná. Po případné besedě by mělo následovat praktické uskutečňování
přijatých závěrů besedy.
Ovšem už jenom požadavek nějaké debaty na toto „ožehavé“ téma se jeví jaksi nesprávný
nebo dokonce zavádějící. Zdá se, že hovor (či text) nebo i jen zmínka o dobrovolnosti bez
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nároku na odměnu vyvolává velký odpor, protože je jaksi v rozporu s oprávněným
ohodnocením dobrovolné práce – v našem případě cvičitelské. Jak sladit veřejné uvedení tolik
potřebných příkladů pro současnou společnost s požadavkem neodměnění či neocenění těchto
příkladných lidí?
Myslím si, že v uvedeném rozporu mezi zveřejněním tedy vyzdvižením příkladných lidí
(např. cvičitelů/ cvičitelek) a jejich oceněním je jen zdánlivý rozpor. Vždyť ono ocenění
nemusí být finanční nebo věcným darem! Mnohem vyšší hodnotu bude mít vyjádření díků
manželkám cvičitelů / manželům cvičitelek na zvláštní akci předáním „papíru“ obsahujícího
ony díky, akci spojené s tanečky či společenskými hrami a s neformální besedou. Takováto
akce by se mohla konat jednou do roka, snad nejlépe v polovině září. Původní můj návrh
provedení tohoto podniku jako díků za nácvik sletu by se pozměnilo za díky za každoroční
cvičitelskou práci.
Od svých cvičenek a cvičenců jsem za nácvik skladby přijal dárkový balíček a od předsednictva župy knížku o sokolském odboji za 2. světové války. Nebylo by zdvořilé, abych
něco z toho odmítl. Myslím si však, že ani takový drobný dárek není nejvhodnějším oceněním
nebo poděkováním. Snad se kromě výše uvedeného poděkování manželům cvičitelek/
manželkám cvičitelů najde i jiná možnost.
Myslím si – a dokonce jsem o tom přesvědčen – že přísná snaha po nezištném
dobrovolnictví – bez byť jen náznaku hmotného ocenění – je jedinečnou možností, jak
obracet nepříznivý trend sobectví, projevujícího se také snižováním počtu sletových cvičenců
jakož vůbec aktivních členů Sokola, ochotných nějak vlastními činy přispět k pozvednutí
morálky, nejprve v Sokole ale také v české společnosti vůbec.
Při případné propagaci Sokola není možno tvrdit „Nejsme jako oni“ jestliže bychom
„hrabali“, i když jen hodně skromně! Není zrovna nutné něco takového „vykřikovat“, obětavé
– ovšem důsledně obětavé – jednání křičí samo!!
3. 10. 2012
Zábavná cvičení na stanovištích
Hráči ve startovní obruči postupně hází plyšovou kostkou s „oky“. Při dokutálení přečte hráč
počet ok a přechází na patřičné stanoviště, kde „cvičí“ předepsané „cviky“. Pokud následující
cvičenec hodí stejné číslo jako předchozí, může házet podruhé. Jestliže je to však ob jednoho
(ob dva,…) jde na stanoviště a čeká na dokončení „cviků“ už tam „cvičícího“.
Varianta: Plyšová kostka slouží pro rozlosování počátečního stanoviště. Cvičenci chodí po
stanovištích podle jejich pořadí, stejně jako při kruhovém výcviku.
Stanoviště 1: Židle, ramínko, bunda na ramínku visícím na židli, stopky (nebo stačí hodinky).
Oblékání a vysvlékání bundy včetně kompletního zapnutí a rozepnutí. Hodnotíme čas.
Stanoviště 2: Lavička, lžička, ping-pongový míček (nebo podobný).
Chůze po lavičce se lžičkou v ústech a na ní položeným míčkem. Hodnocení: Trestné body za
pád míčku nebo stoupnutí cvičence mimo lavičku.
Stanoviště 3: Závěsný koš zavěšený na žebřině 1 – 1,5 m vysoko, basketbalový míč.
5 x hod basketbalovým míčem do koše mezi nohama zády ke koši. Hodnotíme počet „košů“.
Stanoviště 4: Barevná kuželka (kuželová!), papír s nakreslenými „cviky“.
„Cvičení“ s kuželkou (podobnou dopravní kuželce) – podle povelů nebo nákresu. Bodujeme
správnost provedení celé sestavy. Maximum bodů: 10
Stanoviště 5: Málo nafouknutý overbal, malá florbalová branka, florbalová hokejka.
Hráč „střílí“ „góly“ overbalem jeho odpálením hokejkou do branky 3 – 5 m vzdálené.
Hodnotíme počet gólů.
Stanoviště 6: Švihadlo (nebo provaz), papírový míč velikosti 3kg koule, lžíce
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Hráč s rukama v bok nebo za zády má kolem pasu ovázané švihadlo, na němž visí lžíce těsně
nad zemí. Pohyby hyždí vpřed a vzad naráží lžící do míčku a přemisťuje jej na metu. Nesmí
použít paží! Meta je 5 m vzdálená od startu. Hodnotíme čas.
Jiná varianta: Změna „cviků“ na stanovištích – podle vlastních nápadů. Např. hody do
plechovek, prolézání strachovým pytlem, jízda na koloběžce, sestavování rozstříhaného
obrázku klauna, střelba medicinbalem do plyšového míče aby doletěl na žíněnku, atd.
Závěr „soutěže“: Závod družstev v přesouvání „klobouku“ z hlavy na hlavu dozadu a pak
dopředu: hodnotíme čas.
Ještě může následovat „Ram-se-se“
Vhodné pro jakékoliv stáří cvičenců.
Hlavní cíl „soutěže“ : LEGRACE
Možnosti, prostředky a cíle
Náměty pro budoucí muže
Možnosti
Nečinnost vs. angažovanost.
Náhodná pestrost – cílená: Komu?
Prostředky
Přednášky: Historie Sokola (jednak obecná, jednak nedávná konkrétní); Cíle Sokola,
O demokracii; Etika vědy, výuky, výchovy; Alternativní fyzika (vůči standardní). Vždy
s diskuzí! Místo: Sokolovna Olomouckého nebo Novosadského Sokola (?). 1x měsíčně.
Cvičení: Kromě florbalu další hodina v týdnu: cvičení na nářadí a s náčiním, jiné hry (např.
volejbal), tance (řecký, country, Doudlebská polka,…), soutěže v tělocvičně a na hřišti. Místo:
Sokolovna Olomouckého Sokola (?) Cvičitel: ??; 1x týdně
Pobyt v přírodě: Společné vycházky, popř. výlety; soutěže v přírodě (např. ZZZ); 1x měsíčně
Besedy: Zpěv písní, společenské hry, debaty na dané téma (bez přednášky)., debaty jen tak.
KDE??; 1. beseda: O tomto všem: KDE? KDY?
Neostré hranice mezi těmito prostředky!
Veřejná vyjádření: Letáky? (Podklad: “Proboha kde to žijeme“), Petice? Jiné- CO?
Rozšiřování: JAK? KOMU? : Viz níže - Pro koho??
Cíle
Vytváření společenství (i malého) neboli pěstování přátelství
Být příkladem
Záměrné šíření myšlenek i prostředků, rozšiřování společenství na čím dál větší, informace
pro netečnou společnost (veřejné přednášky a besedy, veřejné cvičební hodiny, web, …)
Pro koho:
Mladí muži v Sokole Hodolany; zápasníci Sokola Olomouc, trampolinisté Sokola Olomouc,
„Chlapi“ – přátelé mého syna; Někteří senioři (Bláha, Dostál, Poledna, …), některé seniorky
(?), pak někteří přátelé předešle uvedených mužů, pak pozvaní z veřejnosti.
1. 1. 2013
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Vyjádření k návrhu úpravy venkovních areálů. (18. 1. 2013)
Správce (p. Nevrla) mě upozornil na návrh úpravy venkovních hřišť a na výzvu, abychom
se vyjádřili. Tuším, co tím výbor TJ. sleduje: současný stav je slně nevhodný a je nutné to
nějak napravit. Výbor TJ. asi přemýšlel, jak a přichází s návrhem vybudování tenisových
a volejbalových hřišť a s výstavbou nové tělocvičné haly.
Obávám se, že výstavbou hřišť a haly, které velmi pravděpodobně potom budeme pouze (!)
pronajímat, mnoho nevyřešíme. Situace bude obdobná dřívějšímu pronajímání stadionu
futsalistům: kde se ukázalo, že to dělá spíše více problémů než užitku. Pokud zatím nemáme
reálnou naději (většího) rozšíření aktivní členské základny, tak je zapotřebí celou záležitost
důkladně prodiskutovat a promyslet. Hlavně odkud začít a co udělat pro stávající členy aby
„přitáhli“ další!
Jsem přesvědčený, že bychom měli začít z jiné strany než návrhem výstavby. I když není
dost dobře možné nějaké řešení příliš odkládat, nejprve bych chtěl, aby se uskutečnily výše
uvedené „Návrhy po Valné hromadě“.
*
K listopadové besedě (cvičitelů a trenérů) nedošlo. Mohlo by k ní dojít někdy v únoru
(2013). Nelze ji nahradit valnou hromadou, protože ta má oficiální a širší ráz. Navrhovaná
beseda by měla být hodně neoficiální. Jsem přesvědčen, že takových besed by mělo být v roce
více – řekl bych minimálně 4. Je náročné takové besedy zorganizovat, to ano. Ale je to nutné!
NAZDAR!
Zpráva o srazu župních vedoucích seniorů a seniorek
12. - 13. 4. 2013, Tyršův dům Praha
V pátek 12. a v sobotu 13.4. 2013 se v Tyršově domu konal první posletový sraz župních
vedoucích seniorů a seniorek.
V pátek jsme absolvovali přednášku „Zdravá výživa“, kterou za pomoci Power Pointu
přednesla M.Iliopulosová. Zejména jsme ocenili praktické rady, čeho si všímat při nákupu na
obalech potravin – jak se vyvarovat podvodů provozovaných supermarkety. Další částí byly
Informace, které předal B. Roubal. Přítomní vedoucí schválili úmysl sloučit ÚCS seniorek
a ÚCS seniorů do jediného společného a pořádání koedukovaných srazů. Spolupráce
z nácviku a vystoupení se sletovou skladbou (Jen pro ten dnešní den) tak pokračuje i pro
běžné cvičební hodiny. V řadě jednot cvičí senioři a seniorky společně buď pod vedením
ženy, nebo i muže. Proto můžeme volné místo pro župní vedoucí seniorek zrušit, navíc
i proto, že v naší župě žádná seniorka neexistuje, která by nahradila ses. Kovářovou.
Páteční program byl zakončen večerní prohlídkou Tyršova domu: Začali jsme na střeše,
odkud se svého času díval i TGM. Pohled na rozzářenou Prahu, zejména na Národní divadlo,
nebyl rušen, protože na stromech dosud nevyrašilo listí. Potom nám průvodce br. Bartůněk
vykládal o jednotlivých sálech Michnova paláce – při jejich prohlídce.
Sobotní program začal Netradičním cvičením na hudbu, vedeným J. Kučerou. Skvělý
výběr hudby a neobvyklých cviků byl přímo úchvatný. Další program byl rozdělený na dvě
skupiny. Naše skupina (č. 2) začala venkovní hrou, přichystanou L. Kocmichovou a P. Svobodou: podle mapy jsme chodili v blízkosti Tyršova domu a na jednotlivých stanovištích
zapisovali odpovědi na otázky do soutěžních archů. Následovní program „Sebeobrana“,
vedený J. Jelenem, který se mi jevil nepříliš dobře vhodný – myslím, že velmi těžko uplatnitelný v běžných cvičebních hodinách. Možná by byl přínosnější podrobnější nácvik jednotlivých cviků, ale vzhledem k obtížím při vstávání ze země asi neuplatnitelný.
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Po obědě (doplněném jedním pivem) nejprve teoreticky přednášela L. Raková o zdravotní
TV, což pak v tělocvičně doplnila několika praktickými cviky. Zdá se mi, že těch praktických
cviků bylo velmi málo a naopak bylo moc povídání. Další částí pro druhou skupinu byly
drobné pohybové hry, které skvěle připravil B. Roubal. Tyto hry budou mít uplatnění na závěr
našich běžných hodin, už jenom proto, že navozují radostnou atmosféru na cestu domů. První
skupina začínala těmito hrami a končila praxí ve zdravotní TV.
Na úplný závěr bylo vyhodnocení naší hry v přírodě: každý/á účastník/nice dostal levné
bonbony. S pocitem dobře stráveného dne a půl ve společenství sobě rovných z celé republiky
jsme vyrazili na vlak. Účast byla značná, bylo nás asi 40. Sraz svůj účel splnil, zejména jako
historicky první společný mimosletový koedukovaný!
Přáli bychom si, aby odcházející seniory a seniorky – bohužel „na tribunu“ odkud není
návratu – nahradili noví, mladší a nesetrvávali zarputile mezi „chlapáky“ nebo „ženami ze
Suity“, kde už bohužel nemohou stačit nárokům na provedení cviků. Místo nemožného rozvoje tělesné zdatnosti už ve vyšším věku (nad 60) nastupuje zpomalování tělesného
a duševního úpadku – který by se bez pravidelné účasti ve cvičebních hodinách dostavil až
nečekaně rychle. Z naznačených důvodů žádám župní náčelnictvo o podporu v tomto úsilí.
VD
Cvičební hodiny seniorek a seniorů neboli Věrné gardy
Výzva do Župního zpravodaje 3/2014
Rokem 1992 začaly v naší župě cvičební hodiny
tzv. Věrné gardy, po dlouhou dobu oddělně pro
ženy s vedoucí Jarkou Kovářovou a pro muže
s mým vedením. V září 2010, po úmrtí ses. Kovářové, došlo ke spojení těchto oddílů a od té doby
cvičíme koedukovaně.
Cvičebními prvky už nemohou být výmyky na
hrazdě nebo přeskoky švédské bedny odbočkou
nebo dokonce náročnější cviky. Naše cvičení je
určeno pro zbrždění stárnutí, pro radost z jednoduchého pohybu a hlavě pro vytváření a udržování
přátelství neboli sokolské rodiny.
Na přiložených fotkách (od Tomáše Labounka)
ze cvičební hodiny 21. 1. 2014 jsou tři její části. Na
zahájení (viz první fotku) to bylo mnutí prstů, dlaní
a ramen. Pak jsme cvičili s volejbalovými míči na
hudbu – viz druhou fotku. Třetí částí hodiny byl
nácvik prvního oddílu Waldemariány – Růže
z Texasu, jehož autorkou je Jarina Žitná. Na úplný
konec byla zařazena zábavná hra „Ram-se-se“.
V našich cvičebních hodinách se tedy obvyklá „rozcvička“ natahuje na převážnou část
hodiny. Hrazdu, bradla, bednu, kozu, kladinu a koně už musíme vynechat. Žebřiny ovšem ne!
Cvičíme na gymbalech, s overbaly, na podložkách, s pytli, se švihadly (ne přeskoky!),
s molitanovými míči, s volejbalovými míči, s tyčemi i s obručemi, a to na hudbu! Na první
pohled by se nezasvěcený mohl domnívat, že nacvičujeme na nějaký slet. Dokonce „Růži
z Texasu“ nacvičujeme jen proto, že nás to baví, přičemž s ní pravděpodobně nevystoupíme
nikde. Také občas zařadíme nějaký tanec (Doudlebskou polku nebo Rúfus nebo Zuzanu a dost
často Řeka Zorbu).
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Cvičební hodiny navštěvují ženy a muži vyššího věku – od šedesátky výše. Znovu se
podívejte na fotky. Muž v modrých teplácích a bílém tričku je Milan Poledna, který už má 92
let. Ženy v modrém tričku a černých teplácích, cvičící v jeho blízkosti se dožívají
pětaosmdesátky. Mladší ovšem „máme“ také.
Nejnižší hranice „šedesátka“ není nijak striktní,
V listopadu a prosinci 2013 s námi cvičila jedna
dvaapadesátiletá žena, která má zdravotní problémy. Nyní je nemocná.
Náš věk roste a každý/každá můžeme tvrdit:
„Lásko, mně ubývá sil!“ Ve svých řadách uvítáme
cvičenky a cvičence (!) z kterékoli jednoty.
Cvičení se koná každé úterý a každý čtvrtek od
15:00 do 16:00 hod. v sokolovně Sokola
Olomouc, není však omezeno jen pro členy/členky
této jednoty! Uvítáme také nové seniorky a seniory, kteří zatím nejsou členy nikde. Pošlete někoho a také se přijďte podívat! Dlouhé řeči jsou
oproti vlastní zkušenosti ničím!
Něco z květnových Sokolských Souzvuků 2014
Anna Hogenová, Vzpomínka na květen 1945: „…jsme povinováni těm mrtvým vnitřní bytostnou věrností.“
Jarina Žitná, Ještě jednou květen 1945:
„Někdy se ptám, jestli v dnešní honbě za penězi a kariérou, za požitky a zábavou, za snahou
být za každou cenu „in“ neztratili něco, co člověka obohacuje a co ho činí člověkem.“
Jarina Žitná, Idea versus ideologie:
„Nepotřebujeme oficiální řízené ideologie, potřebujeme ideje, ke kterým se každý musí propracovat sám, mezi kterými si musí vybrat podle svého svědomí a vyznávat je nejen slovy, ale
životem. Nejtěžšími protivníky na této cestě je naše vlastní sobectví, lenost a hloupost!“
Luboš Novotný, Vize jako formulace dlouhodobých cílů v ČOS:
„Členové Sokola jsou politicky aktivní, ne tím, že jsou členy té či oné politické strany, ale že
jsou zárukou pořádku, kázně, působí na své okolí a mají názor založený na morálním základu
idejí Sokola, mají rádi svůj národ a respektují svůj stát.“
Jarina Žitná, Vize, idea, strategie:
„Úkol pro všechny: Obecná osvěta“ veřejnosti. Získání tisku i televize (což je při dnešním
především komerčním využití medií asi ten největší problém!!).
Úkoly pro odborné útvary:
1) Výchova cvičitelů, trenérů a činovníků, kteří dokáží spojit praxi tělocvičnou a sportovní
s obecným vzděláním a morální úrovní, která budí úctu a respekt cvičenců i veřejnosti.
2) Zvýšení popularity sokolského cvičení – zdůraznění společenského a výchovného zaměření – spolupráce s lékaři a učiteli, vytváření „sokolské rodiny“!
3) Vysoká odbornost cvičebních i tréninkových jednotek, znalosti i dovednosti – v různých
disciplinách.
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4)
5)

Propojovat pravidelnou činnost v tělocvičnách a na hřištích s dalšími akcemi: výlety,
vycházky, zájezdy, …., pořádání veřejných vystoupení – veřejných cvičebních hodin
a akademií, místních i oblastních sletů, závodů v tradičních i netradičních disciplinách.
Podpora a propagace sokolského tisku … Systematická práce s dopisovateli, příprava
vhodného a potřebného materiálu k publikování. … Péče o „sokolskou knihovnu“ –
příručky a metodické materiály určené cvičitelům a dalším činovníkům

Jarina Žitná, O důležitosti společenské a kulturní úrovně sokolských akcí
„Týká se to celkové úpravy prostředí, oblečení (upravené cvičební úbory v tělocvičnách i společenské obleky na akcích kulturních), připraveném komentáři, úrovni mluvního projevu,
režii.“
Ohlas V. D.: Čestnost i na úkor osobní cti! Účel nesvětí prostředky!
Zásada „V zdravém těle zdravý duch“ neznamená pěstování tělesné zdatnosti a přitom očekávání, že onen zdravý duch se potom jaksi automaticky dostaví. Znamená pěstování obojího
současně, naprosto záměrně a to každým jednotlivcem. V dnešní době velice chybí přátelství.
Společná tělesná cvičení – v určitém oddílu – mohou být k vytváření přátelství prostředkem.
Záleží však na každém členu tohoto oddílu: Co chceš, aby jiní činili Tobě, čiň i Ty jim! Co
nechceš, aby jiní činili Tobě, nečiň ani Ty jim!
2. 5. 2014
Článek uveřejněný v časopisu Moravský senior 9/2015
Dobrovolnictví je in!
Dobrovolníci, kteří se věnují nějak handicapovaným lidem (např. dětem pěstounů, jak psaly
Radniční listy), se už dostatečně zapsali do vědomí mnoha občanů. Avšak jen málokdo ví
o jiných dobrovolnících, věnujících svůj čas a své schopnosti těm, kteří nijak nevybočují
z běžnosti, kteří nejsou ani vynikající, ani podprůměrní, ani ničím zvláštní. Těmito dobrovolníky jsou cvičitelky a cvičitelé dobrovolné tělovýchovy, které a kteří bez nároku na nějaké
ocenění nebo ohodnocení vedou cvičební hodiny cvičenců a cvičenek a tréninky méně
„šikovných“ sportovců. Veřejnost sice může jejich vystoupení nebo soutěže sledovat svou
účastí na těchto podnicích, ale obvykle se o tom ani nedoví. Na otázku pro uvedené vedoucí
„a co za to?“ existuje odpověď: „tři tisíce šest set za hodinu, jenže ne korun, ale sekund!“
Tato odpověď se mnoha lidem jeví jako nepravdivá nebo nemožná. Přece však takoví
dobrovolníci a takové dobrovolnice existují. Považují své působení v Sokole nebo ČASPV za
čest a za možnost uplatnění svých vloh a znalostí ve prospěch těch, jimž nepřísluší přídomek
„vrcholový sportovec“ a kteří nejsou středem pozornosti. Výcvik se nekoná jen v tělocvičně,
ale také na hřišti a v přírodě (na vycházkách, výletech, zájezdech, táborech a v závodech
zálesácké zdatnosti). Dobrovolnictví v dobrovolné tělovýchově je TAKÉ IN!!
Václav Dostál, cvičitel seniorů a seniorek v Sokole Olomouc
Článek uveřejněný v časopisu Moravský senior 12/2016
Ukaž, že jsi svobodný – svobodná
Nedávné datum – 17. 11. – nám nabízí vzpomínku na obrovskou úlevu od „věčných časů
a nikdy jinak“ a na velikánskou radost ze svobody. Soustavné hlídání „správného“ myšlení
a jednání, všude působící ideologie „zářných zítřků“, od níž nebylo možné se svobodně
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odchýlit – však vystřídala myšlenka ničím neomezovaného konzumu, soustavného růstu čili
čerpání energie bez nutnosti nějakého úsilí nebo předávání vlastní energie. Zákon zachování
energie, stejně jako každý jiný přírodní zákon, však obejít nelze.
Citáty z knihy „Hodina duchů“ K. P. Liessmanna
(Autorovy citáty v uvozovkách: Barber, B. R.:Consumed! Wie der Markt Kinder vefürt,
Erwaschene infantisiert und die Demokratie unteräbt).
Kap. 7. Orální fáze jako životní princip
Americký politolog Benjamin Barber formuloval tezi, že svět konzumu lidi rozsáhlým
způsobem infantilizuje [zdětinšťuje]. Tak jako kapitalismus ve své rané fázi spočíval na
protestantské etice askeze, propaguje kapitalismus přítomnosti „infanitlistický étos“. Určení
člověka jako konzumenta a s tím spojený imperativ konzumování odpovídá dětskému chování,
jež se univerzalizuje a rozšiřuje na všechny věkové skupiny. „Infantilizace vidí v nespoutaném
dítěti, co po všem sahá, ideálního shoppera [nakupujícího] a v shopperovi ideálního občana,
a proto posiluje preferenci pro privátní a dětské. Vštěpuje dospělým, aby nechali volný
průběh tomu ´Já chci´ a ´Dej mi to!´, odhalující dětinské Ono. Dětinskost je více než jen
nějaká opce, je nutností pro přežití kapitalismu, a proto příkazem ducha doby, který přirozeně
spočívá v étosu infantilizace.“ To znamená, že identita lidí v rostoucí míře závisí na tom, co
kupují a konzumují. Jmění nahrazuje konání: „životní styly se stávají značkami a značky stojí
za životními styly, které jako poznávací znak identity zaujímají místo, jež kdysi vyplňoval
charakter.“ Kdo chce dnes změnit svůj životní styl, a tím svou identitu, potřebuje jen modifikovat [upravit] své kupní chování: Vlastnictví správných joggingových bot nahradí běhání.
Jsou-li dobré rekvizity, pak je věc už jako vyřízená. Cokoli očekáváme od světa, má jít koupit
a snadno zkonzumovat. Tak jako se potrava i pro dospělé musí podobat kaši, tak musí člověk
i vše ostatní získat a přivtělit si bez odporu: zdraví, štěstí, čisté svědomí, krásu a přirozeně
i vzdělání.
[Ne, nechci návrat předlistopadového režimu, ale chci aktivitu – opak konzumu].
Kap. 11. Slzy múz
Jednání a myšlení současnosti se orientuje na jeden jediný parametr: hospodářský růst.
Na něm se měří nejen úspěch společnosti, podle něj se řídí i investice do oblasti vzdělávání.
Sledujeme-li tuto logiku, pak by ovšem … stačilo člověka naučit číst a počítat a vštípit mu několik kompetencí v zacházení s počítači a moderními technologiemi a zbytek přenechat úzké
vědecké elitě. Hospodářský růst ovšem popisuje jen jeden aspekt společenského vývoje.
Nejsou v něm zachyceny ani sledovány jiné dimenze, téměř přirozeně vyrůstající z ekonomické
prosperity: zdraví, schopnost být šťastný, šance na spravedlnost, rozšíření demokratických
práv, možnosti participace a odpovědnosti, stejná práva individuí, etnik, náboženství, menšin.
Kdo chce trvat na takových cílových představách, musí se distancovat od konceptu
maximalizace zisku jako jediného kritéria jednání.
K úvaze
Konzum není jen v oblasti materiální, ale je i ve sféře myšlenkové. Stará zásada římských
vládců „Chléb a hry“ je aktuální i dnes. Pasivní užívání různých kulturních akcí, které nám jakoby cosi dávají a dokonce někdy i zadarmo, nám skrytě nabízí: „Užívej, bav se, konzumuj!
Zvyšuj svoji pohodu na maximum!“ Takové užívání zabírá čas, který potom chybí na vlastní
aktivitu nebo činnost.
Komu se nelíbí čistý konzum, bude se aktivně spolupodílet na tvorbě pěkného „ovzduší“
se současným udržováním vlastního zdraví. Nebude jen přihlížet na cvičení či sportování úzké
skupiny sportovců – profesionálů, ale bude cvičit s jemu podobnými, ne tak šikovnými jako ti
sportovci. Tím bude nejen upevňovat své vlastní zdraví, ale také bude vytvářet společenství
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lidí, kteří si mohou vzájemně popovídat a svěřovat si různé starosti a někdy i radosti. Sdělená
starost – poloviční starost. Sdělená radost – dvojnásobná radost.
O schopnosti cvičit i ve vyšším věku a s tím spojené schopnosti vytvářet kolektiv
s podobnými potížemi i radostmi je zapotřebí přesvědčit i jiné, např. své děti i vnuky. Veřejná
cvičení v rámci XVI. všesokolského sletu jsou naprosto jedinečnou možností, jak ukázat, že
seniorky a senioři ještě nepatří do „starého železa“ a že naopak mohou zahanbit daleko
mladší!
Samozřejmě, že aktivitu lze vyvíjet i jinak. Účast v cvičebních hodinách starší generace,
vyvrcholených účastí na uvedeném sletu je však tou možností, o níž jako dlouholetý cvičitel
poměrně hodně vím. Navíc mohu prakticky předvádět a vést cviky vhodné pro vyšší věk. Od
začátku roku 2017 se ovšem mnou vedené cvičební hodiny seniorů a seniorek zaměří na průpravné cvičení ke skladbě „Princezna republika“. Tuto skladbu, kterou se naučíme podobně
jako skladby na minulých sletech, slavnostně předvedeme v Praze v červenci 2018.
Cvičební hodiny, v letošním roce zaměřené na běžné cviky pro starší cvičence a cvičenky,
probíhají každé úterý a každý čtvrtek od 15 hod. v tělocvičně Sokola Olomouc (blízko
Tržnice). Ve 4. čtvrtletí letošního roku účast v útercích poklesla tak, že jsme mnohdy ani
necvičili. Je to velká škoda vzhledem k tělesnému zdraví jednotlivců, ale i vůči vytváření
pěkného společenství, viditelně prokazujícího aktivitu místo pasivního konzumu.
19. 11. 2016, Václav Dostál, vedoucí seniorek a seniorů
Župní zpravodaj 1/2018

Z nácviku skladby Princezna republika
Václav Dostál, župní vedoucí seniorů a člen Ústředního cvičitelského sboru seniorů

Už popáté se aktivně podílím na nácviku skladby pro seniorský věk, kterou nacvičují cvičenky a cvičenci také označovaní jako Věrná garda. Tentokrát nacvičujeme skladbu Princezna
republika od autorek Lenky a Blanky Kocmichových. Skladba je to nádherná, podmanivá,
kdy se efektu dosahuje četnými přechody do různých obrazců. Závěrečný obrazec 144tkových
lipových listů a 144tkových lipových květů zvýrazňuje cíl celé sklady: hold stému výročí
vzniku demokratické republiky v čele s T. G. Masarykem. Autorem hudby je Karel Hašler.
Proti minulým sletům, kdy jsme měli šestatřicítku, se v naší župě podařilo získat jen 18
cvičících, tedy 12 žen-seniorek a 6 mužů-seniorů. Největší zásluhu v získání cvičících má
Alena Rechová, která ve své jednotě Sokol Velká Bystřice získala 11 aktivních sokolek
a sokolů a k tomu 2 cvičenky ze Sokola Bělkovice. Ze Sokola Olomouc nacvičují 4 mužisenioři a ze Sokola Olomouc-Nové sady 1 cvičenka.
Nacvičujeme každý čtvrtek ve Velké Bystřici pod vedením Zdeny Krylové, náčelnice
tamní jednoty. Její zásluhou už umíme celou skladbu a tak nám zbývá dost času, abychom své
pohyby vypilovali do podoby, která strhne všechny diváky. Závěrečný pochodový rej (končící
zmíněným obrazem) cvičíme na Hašlerův pochod „Svoboda je svoboda“, který je aktuální
i dnes.
Sestra Zdena mě tím, že se ujala vedení nácviku skladby, ulehčila. Mohu se více věnovat
pomoci v organizaci přípravy a průběhu Všesokolského sletu v Praze a také své manželce,
jejíž zdravotní problémy dost vzrostly.
Naše osmnáctka se zúčastní Místního sletu v Hranicích 26. 5., kde se secvičíme se
cvičícími z Župy Přerovské a Prostějovské, Župního sletu naší župy 2. 6., na němž nás
podpoří Věrná garda z Prostějova, Župního sletu Prostějovské župy 9. 6., Krajského sletu
v Přerově 16. 6. a od 30. 6. do 6. 7. Všesokolského sletu v Praze.
XVI. Všesokolskému sletu nazdar!
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