Příklad každodennosti
Po vzniku protektorátu byl sokolský program významně okleštěn.
ČOS byla nucena upustit od nacionalisticko-ideově-branné
činnosti a výchovy a soustředit se především na tělovýchovu,
kulturu a činnost osvětovou.1 Pod rouškou oficiality byla tato
činnost všemožně využívána ke krytí OSVO a rezistenčních snah
jednotlivců, napojených na další organizace, což byl nepochybně
hlavní důvod zákroku okupační správy, která v dubnu 1941
přistoupila k zastavení činnosti ČOS. S vypuknutím války se na
titulní straně Sokolského věstníku (SV) objevil tento programový
článek jednatele ČOS Ladislava Vojáčka: „Budeme cvičit.
Provedeme dokonale a úplně zatemnění tělocvičných místností a
povedeme v nich dále pravidelná cvičení všech složek, mládeže i
dospělých, mužů i žen. Připravíme, pokud tomu ovšem vážnost
doby dovolí, tělocvičné i vzdělávací podniky, jako jsou akademie,
divadla, besedy, členské večery s hodnotným obsahem atp., které
nikdy nespojujeme s tancem a provedeme je vždy jen po svolení
úřadů. Budeme stále školiti nové členstvo, cvičitelstvo i
vzdělavatele a prováděti zkoušky. Seskupíme se v čítárnách a
kolem knih ze sokolské knihovny. Odřekneme si jistě taneční
zábavy i veselice posvícenské a podobně. Neměli jsme je v Sokole
nikdy rádi jako samostatné podniky. Zato dobře připravíme pro
zimu bratrskou pomoc, zejména početným a hospodářsky slabým
rodinám, starším a churavým bratřím a sestrám. Začneme se
starat o obvyklou zimní nadílku (uskutečníme ji dříve než o
vánocích). Snad by bylo možno vzkřísit i leckterý národní zvyk a
obyčej, jichž bývávalo zvláště s podzimem dost a dost. S tím
1

Viz rovněž kapitola Obec sokolská v odboji.
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souvisí národní písně, říkánky a tance, které mohou i v neděli
naplniti při nácviku živým ruchem naše tělocvičny. Ani
zdravotníci nezůstanou pozadu a použijí zájmu, vyvolaného
dobou, k poučování ze svého a ve svém oboru. Rozumí se samo
sebou, že pomůžeme všichni podle sil a možnosti CPO i v jiných
pomocných zřízeních v obci. Jest snad málo práce, bratří

a

sestry? Jistě ne! Vy víte, práce je dost a dost. Čeká na vás a nikdo
ji za vás neudělá. Nepodniknete-li ji vy, nevykonáte-li ji vy
v sokolských jednotách, nebude vůbec vykonána. Bude o ni
v národě méně. Budeme o ni slabší a chudší. V tom je vlastní
smysl naší práce, ba celého našeho poslání. A ještě něco!
Zvroucněme svoje soužití a svou spolupráci. Přimkněme se
v bouři doby k sobě nejen z pudu sebezáchovy, nejen z chladné
úvahy a úradku rozumu, ale z potřeby vroucích českých srdcí!
Mějme se rádi ve svých jednotách tím tichým, teplým dechem
lásky domova, kolem něhož je světová bouře! Blíž k sobě, blíž
k Sokolu! Láska hory přenáší. V lásce a láskou spojeni, půjdeme
za Tyršem a Fügnerem svorně, společně a věrně i ve vážných
chvílích dneška dál a dál… Dílo Tyršovo a Fügnerovo je ve svých
základech dílem pokoje, kázně.“1 Tento odůvodněný, výrazně
apolitický apel, od nějž se odvíjela

veškerá oficiální činnost

ČOS, však nic nezměnil na podezíravém postoji reprezentantů
okupační správy vůči Sokolu jako významné ideologické
organizaci

minulého

–

československého

–

režimu.

V přípravných poznámkách pro rozhovor se státním tajemníkem
K. H. Frankem, který se uskutečnil 3. září 1940, si státní prezident
E. Hácha mj. zapsal: „Do veřejnosti proskakují občas zprávy o
některých nepříznivých úsudcích říšských kruhů o Sokolu. Rád

1

Sokolský věstník, roč. XLI/1939, č. 34, s. 421.
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bych zdůraznil, jak velice mi záleží na tom, aby tato stará
národní instituce, která nemá co činiti s politickými osudy národa,
zůstala i v novém řádu v plné činnosti. Učiním rád vše, aby bylo
vyloučeno jakékoliv podezření z akcí, které by nebyly v souladu
s novou dobou. Právě bylo učiněno opatření k další výměně osob
a i jinak jsem ochoten podrobiti tuto organisaci jakémukoliv
odbornému dohledu se strany říšské.“1 Podle E. Háchy se
v odpovědi K. H. Frank „…zmínil o tom, že v Sokole je řada
činovníků, kteří se dopouštějí velezrádných činů, uznává však, že
nemožno viniti z toho celou organisaci, jejíhož zvláštního
významu pro celý český národ si je vědom, pokládá však za
nezbytné, aby byla provedena široká výměna osob, jak již byla
zahájena, ve vedení Sokola a to také v nižších článcích, aby
zapojeny byly osoby vhodné pro dnešní státoprávní poměry.“2

Tělovýchova a sport
Ještě těsnější přimknutí k tělovýchově a sportu dalo ČOS do
značné míry možnost prezentovat tuto navýsost prospěšnou a
politicky neškodnou aktivitu v nejširším měřítku na veřejnosti.
Nejlepším primární pramen

pro bližší přiblížení

této

problematiky představují archivy jednot, sekundárně pak župní
tisk a SV, kterému se přinášel základní přehled tělovýchovných a
sportovních aktivit ČOS jako v letech minulých.

Možnosti

jednotlivých jednot byly vždy nesouměřitelné. Lišily se nejen
počtem členstva, ale i podmínkami pro provozování tělovýchovy
a sportu a v neposlední řadě finančním zázemím. Jednu z velkých
a skutečně profilujících jednot celé ČOS představoval nesporně
1

Dokumenty z historie československé politiky 1939 - 1943, díl II., Praha
1966, ed. M. Červinková a L. Otáhalová, s. 564.
2
Tamtéž, s. 565.
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TJ Sokol Královské Vinohrady,1 jehož členem byl např. Alois
Hudec, olympijský vítěz z Berlína a držitel jedné z nejslavnějších
medailí v dějinách českého sportu vůbec. (Cvičitelem dorostu v
této jednotě býval i gen. Hugo Vojta, pozdější nejvýznamnější
sokolský představitel v rámci ON.) Tělovýchovné a sportovní
aktivity vinohradské jednoty od vzniku protektorátu do zastavení
činnosti ČOS do značné míry – jen s nepatrnými odchylkami –
kopírují i činnost celého sokolského hnutí, a proto je lze pojmout
jako příklad. Stará tělocvična v Riegreových sadech musela být
dána k dispozici okupačním jednotkám, cvičení však probíhalo
kontinuálně v tělocvičně Národního domu. Po ukončení vojenské
správy byl cvičební pořádek obnoven v plném rozsahu a na
původním místě. Ženské i mužské složky pokračovaly ve svých
pravidelných zkouškách zdatnosti – ať již v části nářaďové či
lehkoatletické. Stejně tomu bylo i u dorostu a žáků. Značný důraz
byl kladen na veřejná vystoupení, která byla nejen nezbytnou
součástí tělovýchovné činnosti a demonstrací náplně cvičebních
hodin, ale především důkazem, že největší dobrovolná národní
organizace funguje i ve změněných politických poměrech. Ještě
reprezentativnější, než veřejná vystoupení, byly závody – ať již
nářaďové či lehkoatletické.

Roku 1939 se

reprezentanti

vinohradské jednoty zúčastnili závodu ČOS mužů o prvenství ve
volných sestavách (zvítězil Alois Hudec), závodu žen ČOS o
přebor v desetiboji (nářaďový tělocvik, lehká atletika, plavání),
župního závodu družstev mužů středního oddílu, župního závodu
dorostenců o putovní vlajku a župního závodu žáků o putovní
vlajku. Na lehkoatletickém mistrovství Čech a Moravy 1939
1

Blíže k ní: Archiv TJ Sokol Královské Vinohrady nebo Jirsák, L.: Sokol
Královské Vinohrady. Památné historické období 1887 – 1948, Praha 2001
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obsadilo ženské družstvo

TJ Sokol Královské Vinohrady 4.

místo. První lehkoatletické utkání

žen

mezi ČOS,

České

atletické amatérské unie (ČAAU) a SDTJ se konalo 1.9. 1940.
Ženy ČOS zvítězily v poměru 119 : 84 : 51 bodům. O měsíc
později se konalo utkání mezi družstvy mužů ČOS a ČAAU,
které skončilo ve prospěch ČAAU 67 : 61 bodů. 29.9. 1940
uspořádala TJ Sokol Královské Vinohrady veřejné lehkoatletické
utkání družstev dorostenců na Strahově. Vinohradští vyzyvatelé
zvítězili v konkurenci dalších družstev ČOS ve všech
disciplínách. Vinohradské dorostenky

šesti

se úspěšně zúčastnily

župního závodu o putovní vlajku a závodu pražského pětižupí.
Roku 1940 absolvovali reprezentanti TJ Sokol Královské
Vinohrady závod ČOS družstev mužů vyššího oddílu, závod ČOS
žen vyššího oddílu, župní závod žen v pořadovém cvičení celků,
župní závod dorostenců a dorostenek a veřejný závod žen
v nářaďovém tělocviku (pořádaný vinohradskou jednotou). Roku
1940 vybojovali muži TJ Sokol Královské Vinohrady 14 utkání,
z toho 9 vítězných. Zúčastnili se rovněž 35 závodů, v nichž získali
106 prvních, 88 druhých a 79 třetích cen. Vedle lehké atletiky
byly ve vinohradské jednotě zastoupeny házená,1 odbíjená,2
košíková, veslování,3 kanoistika,4 šerm, lukostřelba, lyže,
krasobruslení a těžká atletika (zápas, vzpírání, jiu-jitsu, rohování).

1

O výkonnosti vinohradských mužů svědčí těsná prohra 4 : 5 s mistrem Čech a
Moravy TJ Sokol Královo pole. Družstvo dorostenců získalo roku 1940 nejen
1. místo v zemském mistrovství Svazu házené, ale zvítězilo i v Poháru župy
středočeské, mistrovství pražského sokolstva a Poháru pražského sokolstva.
2
V lize Svazu odbíjené se vinohradští muži umístili roku 1939 na 2. místě a na
mistrovství Čech a Moravy získali místo 3.
3
Roku 1940 se vinohradští veslaři zúčastnili 6 závodů a získali 5 prvních, 4
druhé a 6 třetích cen.
4
Roku 1940 se vinohradští kanoisté zúčastnili 12 závodů a získali 6 prvních,
10 druhých a 7 třetích cen.
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Kultura a osvětová činnost
Smysl sokolské výchovy a požadavky, kladené na cvičitele a
vzdělavatele, charakterizoval náčelník ČOS Augustin Pechlát
takto: „Obsáhlý úkol sokolské výchovy v duchu Tyršově vyžaduje
mnoho pracovníků, kteří se musí navzájem doplňovati a tam, kde
toho potřebí, účinně sobě pomáhati. Sokolská výchova se
neomezuje jen na cvičiště, na cvičební hodinu, ale jde dále.
Pečuje o výchovu v přírodě, shromažďuje své příslušníky
k rozmanitým schůzkám, k besídkám, k rozpravám, k pracovním
úkonům a k jiným podnikům. To všechno jsou výchovné
prostředky, které vyžadují každodenní, vytrvalé práce, dobré
přípravy a mnoho zdatných pracovníků. Proto soustředíme
sokolskou výchovnou činnost – vzdělavatel pomůže cvičiteli,
cvičitel vzdělavateli – a zaměříme ji k společnému cíli: k výchově
jedince vynikajícího po stránce tělesné, duševní a mravní, který
těchto hodnot dovede použíti k obecnému prospěchu národa.
Zvýšenou pozornost věnujeme žactvu a dorostu a spoluprací
navzájem se prostupující dosáhneme toho, že mládež –
budoucnost národa – bude vybavena hodnotami, potřebnými pro
život. Při veškeré své práci pak budeme míti stále na paměti, že
nelze jednostranně utkvěti na jedné stránce člověka a jen ji
pěstovati na úkor druhé, ale že sokolská výchova vedená v duchu
Tyršově stejně jako novodobá pedagogika chápe člověka jako
nedílnou osobnost a žádá, aby tato jednota byla uplatněna i ve
výchově. K tomu nutno, aby cvičitelé se účastnili činně práce
vzdělávací, vzdělavatelé pak účinně pomáhali při vedení, čímž se
dosáhne harmonické spolupráce, které pro sokolskou výchovu jest
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nejvýše zapotřebí. V tomto duchu všichni ve společné práci
svorně vpřed!“1
24.3. 1939 položil starosta ČOS S. Bukovský u příležitosti
dovršení 50. roku trvání sokolského ústředí věnce na hroby
zakladatelů Sokola M. Tyrše, J. Fügnera, a jeho dvou prvních
starostů J. Podlipného a J. Scheinera. Na stranách SV se vzápětí
střetly dva názorové proudy, snažící se určit určující profil vztahu
ČOS k novému státoprávnímu uspořádání a jeho nositelům.
Počátkem dubna se objevil nabádavý a překvapivě konformní
článek, podepsaný šifrou ych. Je problematické určit, do jaké
míry se na jeho obsahu podepsal záměr a jak moc šlo o pouhou
shodu nešťastně volených argumentů; uvádělo se v něm mj. toto:
„Příliš dlouho jsme po svobodě toužili a příliš krátce jsme si ji
dovedli udržeti. Dějiny budou souditi, kolik bylo naší viny na její
ztrátě a jim to i přenechme v přesvědčení a jistotě, že budou
spravedlivé. Svou starost obraťme nyní domů, do své vlasti! Učme
bratrství jako evangeliu! Vraťme pozornost našich bratří k české
knize, české hudbě, českému umění! To budou studánky živé vody,
kde budeme museti oživovati své znavené duše po těch dlouhých,
mylných cestách, plných zklamání a zrady. A tělocvičny. Ty by
měly ožíti ruchem tak živým jako v dobách předsletových. My
Sokolové se nemusíme báti kontroly naší činnosti. Sloužili jsme
národu a vlasti. Sloužili a sloužíme. Vždycky a za všech okolností.
Naše činnost i její výsledky jsou veřejné… Byli jsme v pravém
slova smyslu vlastenci. Činorodý vlastenecký cit byl u nás
domovem. To pochopí jistě i Němci. Oni sami jej burcují ve svých
řadách nejvyšší měrou. Znají jeho blahodárnou sílu… My
Sokolové máme veliký úkol v příštím životě národa… Čelem vpřed

1

Sokolský vzdělavatel, roč. XI/1939, č. 7, s. 107.
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ke skutečnosti, před kterou nás osud postavil.“1 Jasná a stručná
odpověď na sebe nenechala dlouho čekat: „Mnoho už bylo
napsáno o tom, jak se má nebo bude utvářet náš vztah k národu
německému, nebo snad ještě lépe řečeno vztah tohoto národa
k národu našemu. SV otiskl už také některé názory německých
listů. Snad není třeba, abychom pro příklady a vzory chodili
kamkoliv. Učili jsme své příslušníky od prvních dnů Sokola být
celými lidmi, nepřestali jsme na tento náš úkol myslet nikdy a
nepřestáváme na něj myslet ani teď. Buďme Sokoly ve všem a
vždycky… Víme, že se najdou lidé, kteří zapomenou na
důstojenství lidí. Byli takoví vždycky, budou i teď. Stačí, že jsme si
toho vědomi. My na svoje lidské důstojenství nezapomeneme
nikdy, že jsme Sokolové.“2

Tyto do značné míry neplodné a

teoretizující debaty však ze stránek SV velmi rychle vymizely.
Nahradily je aktuální zprávy, informující o postupné destrukci a
sebedestrukci základního poslání ČOS a nepolitické články
vzpomínkového charakteru, k nimž patřil např. seriál Sokolský
kult krásy3 nebo pravidelně se opakující vzpomínky na slet,
živené v neposlední řadě vydáním posledního sešitu Památníku X.
všesokolského sletu v Praze 1938.4 Proběhla i obsáhlá výměna
názorů o prohloubení sokolské výchovy a praktické vzdělávací
činnosti.5
TJ Sokol Královské Vinohrady pořádal v letech 1939 –
1940 prázdninové tábory pro žactvo i dorost. Výletní kroužek
podnikl roku 1939 40 výletů a zájezdů s celkovou účastí 548
osob. Cvičitelské sbory žáků
1

a žákyň uspořádaly celkem 19

Sokolský věstník, roč. XLI/1939, č. 14, s. 162.
Tamtéž, č. 15, s. 174.
3
Tamtéž, č. 15 – č. 26.
4
ČOS, Praha 1938 – 1939.
5
Sokolský věstník, roč. XLI/1939, č. 12 – 19.
2
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výletů za celkové účasti 901 žáků a žákyň, 67 vedoucích a 60
hostů. Vinohradský zdravotní odbor měl roku 1939 25 lékařů a
77 členů pomocného sboru. Bylo přikročeno nejen k běžným a
pravidelným

prohlídkám žactva a dorostu, ale poprvé rovněž

k preventivním prohlídkám dospělých. Lékaři zdravotního odboru
uspořádali

kurz

první

pomoci

a

pokračovali

v kurzu

zdravotnických přednášek. V TJ Sokol Královské Vinohrady se
v roce 1940 podrobilo zdravotní prohlídce 2 500 cvičenců a na
zapůjčeném rentgenu bylo snímkováno přes 1 800 cvičenců.
Vzdělávací sbor zavedl vzdělávací školu pro dorost přestupující
do členstva. Osvědčil se rovněž jeho pokus o přenesení
pravidelných proslovů před cvičenci z členů vzdělávacího sboru
na cvičitele. Na kulturní činnosti jednoty se podílely odbory
divadelní, loutkářský, hudební, pěvecký. Roku 1940 shlédlo
představení loutkářského odboru přes 3000 diváků; průměrná
návštěvnost představení se blížila 160 návštěvníkům. Silně byla
omezena

činnost

pořadatelského

odboru,

která

spočívala

v uspořádání několika koncertů v letní restauraci v Riegrových
sadech a ve staré tělocvičně. Odbor bratrské pomoci, který vznikl
sloučením odborů menšinového a sociálního, si vytkl za úkol péči
o přistěhovalce z pohraničí a o chudé děti jednoty. Organizoval
rovněž vánoční nadílky a staral se o získávání stipendií, jejich
finanční krytí a

zřizování nouzových nocleháren. Celkové

výdaje, poskytnuté vinohradskou jednotou na pomoc uprchlíkům,
činily 130 000 K.
Až do vypuknutí války mohla ČOS, samozřejmě
s nezanedbatelnou mírou autocenzury, pokračovat v nastoupeném
vzdělávacím programu. Podobně, jako i jiné spolky a kulturní
instituce, se stále více obracela

k národním kořenům a tzv.

velkým jménům – ať již významu celonárodního, či pouze
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vnitrosokolského – jejichž připomínání se stalo běžným a
všudypřítomným kulturněspolečenským jevem. Činnost žup ČOS
shrnul na konci roku 1939 SVZ: „V župě Máchalově připravili
Husovy besídky. Provedlo je 14 jednot – v jedné jednotě nebyla
povolena – a v jiné se nekonala pro nezájem občanstva. Jinde
byly proslovy – jen 7 jednot spalo! Pro vzdělavatele jednot
vydává župa pravidelné pokyny… Vzdělávací předsednictvo
provádí prakticky spolupráci

s náčelnictvy tím, že

vypracovány

a

společné

otázky

odpovědi

ke

byly

zkouškám

pomahatelským. Společně se župou Vaníčkovou měli školu
loutkářů a stejně připravují školu divadelní. V župě Plzeňské
zdokonalují styk s jednotami pomocí okrsků… Připravili týdenní
školu vzdělávací v Nepomuku. Vykonali dvě objížďky po
jednotách, prohlédli knihovny a archivy. V Podbělohorské župě
budou vzpomínat 50letého trvání župy. Mají připravenou řádnou
vzdělávací školu, v rámci jubilejních oslav vypsali divadelní a
loutkářskou soutěž a pomýšlejí na ideové závody dorostu. V župě
Barákově

zlepšují

činnost,

ač

není

valného

pochopení

v předsednictvu župy, kde se o práci výlučně vzdělávacího rázu
rozhoduje bez vzdělavatele. Navštěvují jednoty. Vzdělávací škola
spolu se školou pomahatelskou se neosvědčila a napříště bude
uspořádána jen škola vlastní. V župě Husově si stěžují na
nerozhodnost některých bratří, jinak práci organisují a až se zde
povede zapřáhnouti okrsky, pak bude mnohem jasněji. V župě
Jičínské se dobře daří maňáskovému divadlu. Připravili pro tisk
kroniku župní do r. 1938. V župě Vaníčkově připravují župní
vzdělávací pracovní školu. Úkoly této školy byly přiděleny devíti
okrskům. Všichni přihlášení musí vypracovat 15 – 30minutovou
přednášku, případně proslov. V župě Moravskoslezské věnují
pozornost zejména školení nových členů. Je patrná i dobrá snaha
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dělat dobré sokolské noviny. Župa krále Jiřího. Schůze
vzdělavatelů budou v okrscích. Doporučeny přednášky bratří
Karafiáta a Hřebena, přednášky se světelnými obrazy z X. sletu a
ze života Jindřicha Fügnera. V župě Havlíčkově připravili a o
prázdninách provedli školu v Pelzelbauerově chatě. V župě
Východočeské měli zase vzdělávací školu v letním táboře
v Proseči. Zdůrazňují osobní styk činovníků okrsku i župy
s jednotami. Mnoho jednot pracuje pravidelně. V župě Pražské se
pracuje normálně. Zvláštní práce je věnována loutkářství

a

župnímu tisku. V župě Šumavské pořádali školu pro nové členy po
okrscích… O prázdninách byla konána v přírodě škola v podobě
rozhovorů… V župě Tyršově byla prázdninová vzdělávací škola
na Samopši. Předsednictvo vyvíjí slibnou činnost, třebaže práce
v některých jednotách neuspokojuje. Spoléhají, že po skončení
polních

prací

se

činnost

v jednotách

opraví.

Projevují

nespokojenost s Příručkou pro zkoušky pomahatelské, kde je
věnováno málo pozornosti sokolské idei. Upozorňují dále, že župy
Máchalova, Vaníčkova, Husova, Podbělohorská a Havlíčkova
posílají vzdělavatelům jednot i okrsků praktické pokyny ve formě
oběžníků…“1 Počínaje jarem 1940 nemohl vzdělávací program
ČOS neakceptovat všeobecně nastoupený trend, rychle směřující
k potlačení

jakýchkoliv,

byť

sebemenších

politických

reminiscencí. Podle toho vypadal i vzdělávací plán na léta 1940
a 1941, který přinesl SVZ a jehož náplň stojí bezesporu za
povšimnutí.2 Jeho zásadní apolitičnost je patrná na první pohled.

1
2

Sokolský vzdělavatel, roč. XI/1939, č. 10, s. 173 – 174.
Tamtéž, č. 10, s. 166 – 167 a roč. XII/1940, č. 10, s. 184 – 185.
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Program r. 1940
A. Členstvo

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen
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Vzory

Prakticky

Píseň
B. Dorost
členstva a
dorostu
Obec sokolská Dr. J.
Pamatuj
Tráva Založení Sokola.
Tyršův dům.
Scheiner a
vždy
neroste Zdraví největší
Zdraví největší
Dr. J.
svého
189, 57 poklad.
poklad.
Vaníček
zdraví
Založení Sokola
B.
Naše
Čtyři koně Název Sokol,
(vznik, název,
Němcová sokolovn ve dvoře pozdrav, odznak.
odznak, heslo).
a
65, Vzdělání: Zdraví:
Proč cvičíme?
Zdraví: Proč
(tělocvičn
Společenská
cvičíme?
a); naše
Přesnost a
obydlí,
výchova: Pozdrav a
dochvilnost
naše
oslovování na ulici.
obec.
Ideál Tyršům:
T. G.
Slušnost,
Holka Úkol Sokola. harmonický krásný Masaryk
taktní modrooká Dobrý člověk.
člověk. Sokol,
chování
76, 25 Zdraví: Bezpečnost
Sokolka, sokolská
především.
rodina.
Zdraví: Bezpečnost
především
Sokolská kázeň. J. A.
Zpívejme A já su Sokolská kázeň. Národní píseň
Komenský národní a synek z Zpívejme národní a
Zdraví: Poměr
sokolské Polanky sokolské písně.
tělocviku
písně
16
Zdraví: Z tělocvičny
nářaďového k
na letní cvičitště.
tělocviku prostému
Společ. výchova:
a hrám
Chování v
Přesnost a
tělocvičně, při
dochvilnost.
divadle a besídce, na
vycházce, v přírodě.
Organisační články
B.
Sokolské Kdybys Základní články
sokolské. Smetana a výletnictv měla, má sokolské organisace.
Spolupráce všech
J. Mánes
ípanenko - Obec sokolská.
Láska k vlasti. putování 102, 34 Láska k vlasti,
Poznej svou vlast.
poznej svůj kraj.
Zdraví - Slunce,
Zdraví: Slunce,
voda, vzduch.
voda, vzduch.
Slety v dějinách
M. J. Hus
Sami
Zpívejte, Slety sokolské - slety
Sokolstva. pravdoml vážanští dorostu. Plň dané
Opravdovost života
uvní
kohouti slovo!
a práce; také v
vedeme
-, 63
Zdraví: Čeho dbáti
Sokole.
takto i
na cestách i na
Zdraví: Čeho dbáti
mládež,
táborech.
na cestách a v
sokolské
Společ. Výchova:
táborech.
rodiny
Mluv pravdu!
Přesnost a
svoje děti
dochvilnost.

C. Žactvo

Píseň
žactva

Jsi v Sokole.
Zdraví největší
poklad.

Tráva
neroste
57

Sokolský pozdrav.
Zdraví: Proč
cvičíme?
Společenská
výchova: Pozdrav. Jak se chováme na
ulici.

A já su
synek z
Polanky
16

V Sokole jsou bratří Kdybys
a sestry - Dobrý
měla, má
člověk.
panenko
Zdraví: Bezpečnost
34
především.
Sokolská kázeň Holka
Zpívejme sokolské modrooká
a národní písně.
25
Zdraví: Z tělocvičny
na letní cvičiště.
Společ. Výchova:
Doma, v tělocvičně,
v přírodě.
Láska k vlasti:
Čtyři koně
Poznej svůj domov.
22
Zdraví: Slunce,
voda, vzduch.

Boleslav,
Slety sokolské. I.
slet zactva. Plň dané Boleslav
slovo!
20
Zdraví: Čeho dbáti
na cestách i na
táborech.
Společ. výchova:
Mluv pravdu!

Září

Všichni do
tělocvičen! - Tyršův
tělocvik.
Zdraví: Čistota
tělocvičného
prostředí.

Dr. M.
Tyrš

Cvičit!
Prijdi ty
Sokolské šuhajko
rodiny
170, 48
posílají
své děti
do Sokola

Sokolské bratrství, Kar. Světlá
sokolská obětavost
(bratr, sestra).
Zdraví: Pozor na
nakažlivé choroby!
Přesnost a
dochvilnost.
Listopad Snahy Fügnerovy. - J. Fügner
Naše řeč.
Zdraví: Všeho s
měrou! (Snahy
abstinentní.)

Dobrý čin Nechoď
jednoty a Janko přes
jednotlivc Polanku
ův
73, 24

Prosinec Proč jsem v Sokole.
- Kniha, četba,
sokolská kniha,
knihovna.
Zdraví: Zdravotní
význam zimních
cvičení.
Přesnost a
dochvilnost.

Moje
U starej
sokolská Breclavy
knihovna, 193, co
přibylo,
co
přečteno?

Říjen
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Dr. R.
Tyršová

Mluv
Ten
správnou chlumecký
češtinou! zámek
188, -

Význam tělesné
výchovy. - Tyrš.
Zdraví: Čistota půl
zdraví.
Společ. Výchova:
Zdvořile ke
každému, zvláště ke
starším!
Bratrství v Sokole Dobrý čin.
Tělesná výchova
sokolská (její
všestrannost).
Zdraví: Pozor na
nakažlivé choroby!
Fügner. - Naše řeč.
Zdraví: Co chtějí
abstinenti.
Společ. Výchova: I
na tobě záleží dobrá
pověst národa a
Sokola.
Proč jsem
dorostencem
(dorostenkou)
Sokola.
Kniha dobrý přítel.
Zdraví: Zdravotní
význam zimních
cvičení.

Vliv pravidelného
cvičení. - Tryš.
Zdraví: Čistota půl
zdraví.
Společ. výchova:
Úcta ke stáří.

Zpívejte
vážanští
kohouti,
63

Dobrý čin.
Zdraví: Pozor na
nakažlivé choroby!

Teče voda
ze skalky
56

Fügner. - Naše řeč.
Vrť sa
Zdraví: Varuj se pití dievča
lihovin a kouření!
60
Spol. výchova:
Také na mně záleží
dobrá pověst české
a sokolské mládeže.
Proč jsem žákem
Žalo děvče
(žačkou) Sokola.
65
Měj rád knihu a
šetři ji!
Zdraví: Cvičení v
zimní přírodě.

Rozvrh práce na rok 1941
Měsíc:

Leden
Únor

Březen

České hlavy:

Členstvo:

J. E. Purkyně
17./12. 1787 28./7. 1869
Kl. Hanušová
19./3. 1845 7./10. 1918

Ve zdravém těle
zdravý duch

Hesla Tyršova:
I. Síla lví - vzlet
sokolí
Zdraví:
Proč chodíme k
lékařské
prohlídce
J. A.
Slet před 50 lety
Komenský (r. 1891)
28./3. 1592 - a) Doba a účast
15./11. 1670 Sokolstva
na jub. výstavě a
význam sletu

Duben

Mikuláš Aleš Hesla Tyršova:
18./11. 1852 - 2. Ladnost
10./.7. 1913 Zdraví: Naše
dědictví po
rodičích

Květen

Ant. Dvořák Hesla Tyršova
8./9. 1841 - 3. Jarost
1./5. 1904 Zpívejme nár.
písně!
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Dorost:

Žactvo:

Ve zdravém těle zdravý
duch
Pořádný
člověk:
a) doma
Hesla
Tyršova:
1. Síla lví vzlet sokolí
Pořádný
člověk:
b) v šatně, v
tělocvič., na
hřišti, v
táboře
(osadě)
Zdraví:
Buď
všestranný,
ale
nepřepínej!
Slušný
člověk:
a) pozdrav,
sok.
pozdrav zdvořilostí
nehřešíš
Hesla
Tyršova:
2. Ladnost
Zpívejme
národní
písně!
Hesla
Tyršova:
3. Jarost
Zdraví:
Plování
nejzdravější
sport

Pořádný
člověk:
a) doma

Písně:
Navykání:
a) pro členstvo a b) pro žactvo
dorost
Ve Ždánicích Kole našich Přesnost a
chlapci mladí
oken
dochvilnost
č. 93
č. 40
Už sú kose nade
Nekerá
Přesnost a
mlýnem
panenka
dochvilnost
č. 89
č. 53

Pořádný Když jsem já šel Vdávalo se
člověk:
od mé milé
motovidlo
b) v šatně, v
č. 36
č. 90
tělocvič., na
hřišti, v
táboře
(osadě)

Přesnost a
dochvilnost

Slušný
člověk:
a) pozdrav,
sok. pozdrav
- zdvořilostí
nehřešíš

Vezu, vezu
říčice
č. 92

Pekla vdolky Přesnost a
č. 60
dochvilnost

Zpívejme
národní
písně!
Zdraví:
Užívej her a
cvičení na
slunci a ve
vodě

Ešče já se
podívám
č. 21

Lúka zelená
č. 43

Přesnost a
dochvilnost

Červen

Jan Neruda
9./7. 1834 22./8. 1891

Červenec
a srpen

Jan Hus
1369 6./.7. 1415

Září

Mir. Tyrš
17./9. 1832 8./8. 1884

Říjen

Fr. Palacký
14./6. 1798 26./5. 1876

Listopad

J. Fügner
10./9. 1822 15./11. 1865

Prosinec

El.
Krásnohorská
18./11. 1847 26./11. 1926
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Slušný
Slušný
Slet před 50 lety
člověk:
člověk:
b) Těl uspořádání
II. Sletu 1891 b) na ulici, v b) na ulici,
Klenka, Hron
přírodě
v přírodě
Chvála české řeči Mluv ryzí
Úcta k rodné
češtinou
řeči
Sokolská
Sokolská
kázeň
kázeň
Láska k vlasti
O lásce k vlasti.
Opravdovost v
Opravdovost v životě a
životě a práci,
práci, také v Sokole
také v práci
sokolské
Hesla Tyršova: Hesla
Cvič a přiveď
4. Tužme se!
Tyršova:
své
(Nábor členstva 4. Tužme se! kamarády!
do cvičení)
(Přiveď své
kamarády do
cvičení!)
Zdraví:
Slušný
Slušný
Národ zdravý a
člověk:
člověk:
c) v
vzdělaný
c) v
Sokol
tělocvičně,
tělocvičně,
v praktickém
při divadle,
při
životě
koncertě,
divadle,
besídce a
koncertě,
pod.
besídce a
Zdraví:
pod.
Čistota všude
Zdraví:
a ve všem!
Čistotou
chráníš své
zdraví!
Hesla Tyršova: Hesla
Zdraví:
5. Rovnost
Tyršova:
Neboj se
(bratrství)
5. Rovnost
lékaře!
Zdraví:
(bratrství)
Cvičením ke
Zdraví:
zdraví
Buď na sebe
pozorný a
opatrný,
neměj však
strach!
Hesla Tyršova:
Slučný
Slučný
6. Vpřed!
člověk:
člověk:
(Naprej!)
d) cti stáří! d) cti stáří!
Kniha, sokolská Hesla
Čti rád a šetři
kniha
Tyršova:
knihu!
6. Vpřed!
Kniha dobrý
přítel

Náš rychtář má
pěkné koně
č. 50

Sedláče,
pěkné koně
máš
č. 69

Přesnost a
dochvilnost

Opakování písní

Opakování
písní

Přesnost a
dochvilnost

Súsedova céro
Ej, kde si
Přesnost a
č. 76
bola, Andulko dochvilnost
č. 18

Pi, šohajku, pi
č. 61

Když jsem
Přesnost a
sloužil v
dochvilnost
Slabošojcích
č. 39

U Těšina bubny
bijom
č. 85

Senečko
v halíně
č. 71

Přesnost a
dochvilnost

Už ho bedou
Martina
č. 87

Karliku,
Karliku
č. 34

Přesnost a
dochvilnost

Tisk ČOS
Základním a nejdůležitějším úkolem sokolského tisku bylo za
každou cenu budit zdání loajality. Heslem dne bylo zdůrazňování
skutečnosti, že Sokol je

a bude nositelem pořádku a klidu.

Členstvo i dorost se měli za všech okolností zdržet „jakékoli
kritiky kterýchkoli opatření“1
Tisk ČOS, tzn. ústřední list Sokolský věstník (SV) a jeho
tři přílohy – Sokolský vzdělavatel (SVZ), Cvičitel a Cvičitelka –
vycházely až do dubna 1941; stejně tak i dětský časopis Poupě.
Zatímco úkolem SV bylo především

podávat co nejširší

informace o dění v ČOS – ať již v ústředí, župách nebo jednotách
– po stránce organizační, SVZ se orientoval výhradně na
sokolskou činnost výchovnou, osvětovou (s přihlédnutím
k aktuálnímu politickému dění) a kulturní. Cvičitel a Cvičitelka
obsahovaly pak z drtivé většiny statě tematicky zaměřené
k tělovýchově a sportu. Vlastní tisk jednotlivých žup a jednot byl
jednoznačně

regionálního

informativního

charakteru,

s minimálním přesahem. Jako příklad mohou sloužit Zvěsti,
vydávané TJ Sokol Královské Vinohrady.2 Je nepochybně
pozoruhodné, jak málo sokolský tisk reagoval na fatální změnu
politického klimatu po 15. březnu 1939. U SV ji bylo možno
vypozorovat na první pohled pouze z jediné obálky – a to u
třetího dubnového čísla roku

1940, kde vedle Hitlerovy

fotografie stálo lakonické: „Vůdce a vrchní velitel říšské branné
moci. Dne 20. dubna 1940 Vůdce a říšský kancléř Adolf Hitler
dovrší 51. rok věku.“3 (S výjimkou fotografie nastupujícího

1

Sokolský věstník, roč. XLI/1939, č. 12, s. 139.
Archiv TJ Sokol Královské Vinohrady nebo Jirsák, L.: Sokol Královské
Vinohrady. Památné historické období 1887 – 1948, Praha 2001.
3
Sokolský věstník, roč. XLII/1940, č. 15, s. 169.
2
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starosty Josefa Truhláře se na titulní strany SV dostal již jen
portrét Milana R. Štefánika.) Úvodníky se téměř v ničem nelišily
od civilního pojetí let předcházejících. Se železnou pravidelností
se v nich objevovalo jméno zakladatele Sokola M. Tyrše a
nabádavé projevy představitelů ČOS, zdůrazňující s pomocí
výrazů vlast, národ, víra, čest potřebu jednoty, odvahy, věrnosti,
odpovědnosti a vytrvalosti. Typický příklad takového úvodníku
přinesl SV 13.9. 1939: „Celá sokolská výchova směřovala a
směřuje vždy k tomu, aby v žactvu, dorostu i členstvu obého
pohlaví byla vypěstována vážná snaha plniti všechny povinnosti a
vědomí odpovědnosti za každé slovo a za každý čin. Zdraví a
krásné lidské tělo, souladné vypěstění celého člověka, povahy
ucelené, neoblomné, pravdymilovné a spravedlivé, lidé silní,
krásní a dobří – to je cíl naší sokolské výchovy. Směřovali jsme
k němu po celou dobu svého bezmála 80letého trvání; je v něm
desetiletá sokolská tradice, v našem národě již pevně zakotvená.
Odpovídáme za statisíce sokolských duší, jsouce jedním
z nejmohutnějších kořenů naší národní svébytnosti.“1
Politicky laděné statě byly v naprosté menšině. Šlo
především o

dva projevy státního prezidenta E. Háchy,

komentující jeho odevzdání osudu českého národa do rukou
Vůdce a říšského kancléře2 a vznik výboru NS3 nebo agitace pro
sbírku Německého červeného kříže.4 Signifikantní úvodník SV
představuje článek z 15. března 1939, který vyšel pod nadpisem
„Tvé rány ozdobíme květy“. Text, jehož sazba byla hotova již na
počátku března, se pochopitelně nevztahoval ke vstupu německé

1
2
3
4

Tamtéž, roč. XLI/1939, č. 34, s. 421.
Tamtéž, č. 12, s. 137.
Tamtéž, č. 15, s. 173.
Tamtéž, roč. XLII/1940, č. 21, s. 241.
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branné moci, ale k výsadbě ovocného stromoví dorostenkami
ČOS. Obsah nadpisu je však pro následný vývoj ČOS a českých
zemí více než symbolický. Informace z bojišť se na stranách SV
objevily poprvé 19. června 1940,1 kdy autor, podepsaný šifrou Un
komentoval vstup Itálie do války proti Francii. Stejný autor
přiblížil rovněž předpokládané důsledky vítězství na západě:
„Zatím co Francie dospěla takto k tvrdému probuzení ze svého
snu o válce v předpolí zdánlivě bezpečné

a jak mínila

nepřekonatelné Maginotovy linie, zatím co vítězná říšská branná
moc si nejen vynutila pohybovou válku, ale také obsazuje
soustavně francouzský břeh kanálu La Manche a staví se tak tváří
v tvář Velké Británii, prohlašuje tato ještě teď, že hodlá dále
bojovati. Stručnou a německy pádnou odpověď dal na to veškerý
říšský tisk: »Říše také!«. Aby znovu rozptýlil úmyslně šířené
pochybnosti o svých názorech a úmyslech, povolil Vůdce a říšský
kancléř Adolf Hitler rozmluvu jednomu americkému novináři a
rozšíření jejího významného obsahu tiskem. Vůdce a říšský
kancléř

přijímá

v ní

americkou

doktrinu:

»Amerika

–

Američanům« a vyvozuje z ní ovšem také nutný důsledek:
»Evropa Evropanům«. Není pochyby, že mu jde o novou Evropu,
o Evropu, v níž budou smazány všechny důsledky Versailleského
diktátu a jež bude znovu organisována na základě nacionálněsocialistického životního a světového názoru v novou Evropu
míru, klidu a práce, jíž budeme i my účastni.“2 Šifra Un se v SV
počala objevovat pravidelně pod komentovanými týdenními
přehledy válečných událostí.
Méně rozšířený a čtený SVZ, řízený až do listopadu 1939
Janem Uhrem, představitelem ZNV, nebyl nucen k větší
1
2

Tamtéž, č. 24, s. 278
Sokolský věstník, roč. XLII/1940, č. 25, s. 290.
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konformitě než SV. Byl do jisté míry ve stínu, a proto si mohl
dovolit dát průchod vlasteneckým citům. Vedle výše zmíněných
Uhrových emocionálních úvodníků, k nimž patřily „Národ sobě“,1
„Český květen“2 „Zemi milované…“3 nebo „Vývoj a pokrok“,4 je
třeba poukázat na básně, které SVZ zařadil u příležitosti druhého
výročí úmrtí TGM. První z nich bylo „Září“ Karla Tomana:5
Můj bratr dooral a vypřáh koně.
A jak se stmívá, věrnému druhu hlavu
do hřívy položil tiše… pohladil mu šíji a zaposlouchal se, co
mluví kraj.
Zní zvony z dálky tichým svatvečerem,
modlitba vesnic stoupá chladným šerem.
Duch země zpívá: úzkost, víra, bolest
v jediný chorál slily se a letí k věčnému nebi.
Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím.
Autorem druhé básně byl Otokar Fischer:6
Ten štíhlý, bílý prst se náhle zdvih.
A každý z nás – z nás, jeho žáků – ztich.
»Tož chvilku. Nutno bdít. Já odcházím.«
A přešly dni. A noci šly. A zdřim.
Šel, záhadný, jenž světlý v čele šel.
On, rozjasňovatel. Náš učitel.

1

Sokolský vzdělavatel, roč. XI/1939, č. 4, s. 53 – 54.
Tamtéž, č. 5, s. 69.
3
Tamtéž, č. 7, s. 105 –106
4
Tamtéž, č. 9, s. 141 – 142.
5
Tamtéž, č. 7, s. 108.
6
Sokolský vzdělavatel, roč. XI/1939, č. 7, s. 109.
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Je vůkol temno. Velký oheň zhas.
Je v nitru jas. To hoříš, otče, v nás.
Šel v boží klid, kam veleno mu jít.
A bílý, štíhlý prst nám káže: bdít.
Ze své obsahové podstaty se ovšem SVZ o některé z úspěchů
německé branné moci prostě nemohl nezajímat. Přesto tak činil
bez vítězných fanfár, emocí a s maximální stručností. Nevybíral si
totožná témata se SV. Překvapí, že např. zcela ignoroval vítězství
na západě. Na druhé straně komentoval relativně nezajímavé
úspěchy říšského loďstva1, druhou německou válečnou výrobní
bitvu2

nebo půlroční trvání neobsazené – jižní – Francie pod

vedením maršála P. Pétaina.3
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Tamtéž, roč. XIII/1941, č. 1, s. 3.
Tamtéž, č. 2, s. 22.
3
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