
Č A S O P I S S O K O L S K É Ž U P Y Y
J A N A P O D L I P N É H O

ROČNÍK PK 25                       ČÍSLO 1                                ROK 2019

V Z L E T
Památný den sokolstva 8.10.

je také Významným dnem České
republiky

uzákoněno Parlamentem ČR dne 5.12.2018



VZLET               2

                VZLET - ÈASOPIS  SOKOLSKÉ  �UPY  JANA  PODLIPNÉHO

Vážení a milí čtenáři, sestry a bratři,
právě jste otevřeli první letošní číslo časopisu Vzlet Sokolské župy

Jana Podlipného. Nabízí Vám pestrou směsici článků o dění
v jednotách a zároveň přináší informace o akcích pořádaných v rámci
zářijové Noci sokoloven a říjnového Památného dne sokolstva. Péčí
několika bratří a sester v čele s br. Doleželem z Brna I je od loňského
prosince  8. říjen zařazen mezi Významné dny České republiky. Společně
s obsahem časopisu také představujeme jeho novou formu. Budou se
střídat dva formáty. Klasický časopis, který právě držíte v ruce. Ten bude
přinášet především články. A zpravodaj – čtyřstránkové shrnutí
nejdůležitějších událostí a plánovaných akcí.

S novou formou Vzletu se představuje také nová vedoucí redaktor-
ka, tedy já, Anna Jagošová. Do Sokola jsem vstoupila před 10 lety
jako členka cimbálové muziky Kyčera při T.J. Sokol Praha Vršovice,
kde působím dodnes. Postupem času, vlivem vysokoškolského studia,
a především díky Sokolské stráži jsem si našla k sokolství cestu.
Stala jsem se vzdělavatelkou Tělocvičné jednoty Sokol Praha Vršovi-
ce, jsem také členka Společenské komise ČOS a Sokolské stráže
a nyní také šéfredaktorka Vzletu. Doufám, že se mi podaří důstojně

pokračovat v obětavé práci br. Vladimíra Šilhána, dlouholetého redaktora časopisu.
Přeji Vám příjemné počtení a doufám, že třeba právě Vzlet Vás inspiruje k návštěvě některé z akcí

v našich jednotách.
Se sokolským nazdar a přáním podzimu plného hřejivých barev

Anna Jagošová

Úvodník šéfredaktorky

VÝZNAMNÝ DEN SOKOLSTVA
Památný den Sokolstva 8. říjen byl usnesením parlamentu a senátu zařazen mezi významné dny České

republiky. Proč je tento říjnový den Památným dnem Sokolstva a proč byl zařazen mezi významné dny České
republiky osvětluje článek bratra Otakara Macha dále. Uveřejňujeme také výtah ze zápisu jednání poslanecké
sněmovny o tomto bodu:
Návrh poslance Václava Klause a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
Předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Václav Klaus.
Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za zařazení tohoto bodu. Jak jsem slíbil, nebudu řečnit dlouho. Můj
návrh je velice krátký a zavádí jako významný den, Památný den sokolstva, 8. říjen. Krátce odůvodním:
Myslím, že Sokol se přímo podílel na formování české národní identity a spoluvytvářel samostatný
československý stát a poté český stát. Proto v době sto let oslav založení státu mi přišlo velice vhodné
tento návrh podat, ačkoliv jsem jinak velice skeptický k většímu a většímu počtu významných dnů.
Jak řekl Tomáš Garrigue Masaryk, bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo republiky. Sokol také
na rozdíl od některých jiných organizací, myslím, sdružuje a sdružoval lidi naprosto napříč politickým
spektrem od komunistů po pravici a tak dále, a tak dále, přestože některé jiné politické strany si pak
zakládaly třeba vlastní tělovýchovné organizace.
A nyní krátce odůvodnění, proč 8. října. Sokolové byli vždycky nositeli demokratických a humanitních
principů, a proto byli vždycky velkým trnem v oku všech totalitních ideologií. Nacistická moc proto
jeden z prvních tvrdých útoků zahájila proti České obci sokolské, která byla rozpuštěna, 900 předních
činovníků zatčeno, odvezeno do koncentračních táborů, celkem bylo zavražděno nebo přímo popraveno
přes tři tisíce sokolů včetně žen a dorostenek. Proto je 8. říjen dnem v naší historii významným a já ho
navrhuji jako významný den, Památný den sokolstva. Děkuji vám.

Poslanecká sněmovna schválila Památný den sokolstva jako významný den ČR  dne  5. 12. 2018 . Pro se
vyslovilo 170 poslanců všech parlamentních stran, 12 poslanců se zdrželo, nikdo nebyl proti.



3                                             VZLET

VZLET - ÈASOPIS  SOKOLSKÉ  �UPY  JANA  PODLIPNÉHO

8. říjen  -  Památný den Sokolstva

Otakar Mach, T.J. Sokol Prosek

Pro objasnění událostí, které proběhly v tento den, se musíme vrátit do minulosti do roku 1941, doby
německé nacistické okupace.  Činnost Sokola byla zastavena 12. dubna 1941. Činnost odbojového hnutí v
Protektorátu vzrůstala, zejména po napadení SSSR v červnu 1941. To se týkalo hlavně sabotáží ve zbrojovkách,
což ohrožovalo dodávky zbraní na frontu. Hit ler považoval situaci za velice vážnou,
a proto si povolal na kobereček do hlavního stanu von Neuratha a K. H. Franka. Frank informoval Hitlera,
že největším nebezpečím pro Říši je sokolská organizace. Cituji: „Tyto skutečnosti – vedle četných dalších,
které byly zjištěny a které jsou mi neustále hlášeny – dokazují, že sokolská organizace stala se
shromaždištěm otevřeného i tajného odporu proti Říši. Další činnost tohoto spolku není proto nadále
snesitelná, neboť odporuje zájmům Říše.“  Rozhodl se proto poslat do Prahy jako zastupujícího říšského
protektora generála SS Reinharda Heydricha, třetího muže Velkoněmecké říše. Vůdcova směrnice pro
Heydricha zněla: V tomto prostoru jednoznačně a se vší tvrdostí zajistit, aby obyvatelstvo české národnosti
pochopilo, že se nelze vyhýbat realitě příslušnosti k Říši a poslušnosti vůči Říši.

Dne 27. září Heydrich dorazil do Prahy. Během několika hodin byl zatčen a uvězněnministerský
předseda generál Eliáš. Heydrich okamžitě po příchodu do Prahy prohlásil na shromáždění nacistických
pohlavárů svůj program: Řekl, že potřebuje v tomto prostoru klid, aby český dělník věnoval svou pracovní
píli německému válečnému úsilí. Českým dělníkům musíme dát tak „nažrat“, aby mohli konat svou práci.
Tento prostor musí být definitivně osídlen jen Němci, Čech tady nemá co pohledávat. Musíme provést
rasovou inventuru. To bude konečné řešení české otázky, rasově dobří zůstanou, budou poněmčeni, o
ty ostatní bude postaráno.

Následující den 28. září, na svátek sv. Václava, vyhlásil stanné právo. To bylo První stanné právo. Stanné
soudy začaly ihned svou práci. Byly jen tři druhy rozsudků – poprava, koncentrační tábor, osvobození.
Rozsudek byl vykonán týž den, odvolání nebylo. 28. září byli popraveni generálové Bílý a Vojta. Náčelník
Československé obce sokolské Augustin Pechlát byl popraven 30. září v Ruzyni. Po Augustinu Pechlátovi
převzal vedení sokolského odboje František Pecháček, autor sletové skladby mužů Přísaha republice na X.
Všesokolském sletu v roce 1938. Později sokolové svou přísahu splnili. Dvanáct československých generálů
bylo popraveno 2. října v Ruzyni. Každý den byla v novinách a na plakátovacích plochách zveřejňována
jména ten den popravených osob, často to byly celé rodiny. Velice dobře se na to pamatuji, chodil jsem
kolem nich do školy.

Výnosem Heydricha z 8. října 1941 byla rozpuštěna Česká obec sokolská a její majetek byl zabaven.
V noci ze 7. na 8. října proběhla „Akce Sokol“, ve které podle připravených seznamů byli zatčeni sokolští
činovníci z ústředí, žup a dokonce i z jednot. Byli uvězněni v Osvětimi. MUDr. Stanislav Bukovský (starosta
ČOS a ministr ve vládách gen Syrového) a řada dalších bratrů byli umučeni již v roce 1942. Podle zprávy
Reinharda Heydricha o Akci Sokol, zaslané 11. října 1941 Hitlerovi do Berlína, bylo zatčeno asi 5000 lidí. V
Čechách pouze muži, na Moravě i ženy. V roce 1945 se jich vrátilo 46! Statisticky řečeno 0,92 %! Všichni
byli uvězněni bez soudu, bez důkazu provinění. Jen proto, že byli činnými členy Sokola!

To byla předem plánovaná řízená likvidace – sokolský holokaust, tak to můžeme nazvat. Byla to vlastně
Bartolomějská noc sokolů, české elity! Sokolové stáli u zrodu legií, bojovali za republiku v roce 1919 proti
Maďarům a v roce 1938 v oddílech Stráží obrany státu proti henleinovcům a Freikorpsu.  Vždy byli oporou
Hradu, prezidenti Masaryk i Beneš spoléhali na jejich pomoc. Všichni, kteří zahynuli v koncentračních táborech,
Československé republice chyběli po osvobození v roce 1945.

Rozhodnutí odstranit Heydricha jako největší nebezpečí pro náš národ vzniklo v Londýně velice brzy po
popravě skupiny československých generálů a „Akci Sokol”. Tyto činy přesvědčily zahraniční odboj
v Londýně, že situace doma je velice vážná a že Heydrich představuje pro Čechy smrtelné nebezpečí. Došlo
k rozhodnutí Heydricha odstranit. Následuje další kapitola odboje, akce Anthropoid, ve které sokolové
sehráli významnou roli. Především sokolové z Župy Barákovy, zejména z Vysočan, Proseku, Libně a Karlína.

“Akce Sokol” bojovou morálku sokolů nezlomila – to se Heydrichovi nepodařilo. Stálo ho to život!
V Norimberském procesu při výslechu vypověděl von Neurath, že pro Němce představoval Sokol největší
nebezpečí, neboť byl dobře organizován, byl fyzicky zdatný a měl vysokou bojovou morálku. Proto museli
Němci proti sokolské organizaci tvrdě zasáhnout. Z těch pěti tisíc zatčených sokolů se po válce z koncentračních
táborů vrátilo čtyřicet šest, mezi nimi otec spisovatele Jiřího Stránského, který to uvádí v jedné ze svých
posledních knih. „Akce Sokol” byl signálem, že nacisté to mysleli s holokaustem českého národa naprosto
vážně.
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T.J. Sokol Praha Staré Město si Památný den sokolstva připomene na srazu Pobytu v přírodě.
Věra Čížkovská

Památný den sokolstva  si v T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady připomenou několika akcemi.
Do chodníku budou dány kameny zmizelých u tehdejšího bydliště významných Vinohradských sokolů.

Budou to tito sokolové:
• Jan Brabec, starosta Sokola Král. Vinohrady, zatčen v noci ze 7. na 8. října 1941, zemřel 27. 3. 1942

v Osvětimi. Bydliště Hradešínská 66, Praha XII.
• JUDr. Rud. Cýrek, náčelník Sokola Král. Vinohrady, zatčen v noci ze 7. na 8. října 1941, zemřel

14. 2. 1942 v Osvětimi. Bydliště Bělehradská 83, Praha XII.
• Ing.Vladimír Rozmara, místostarosta Sokola Král. Vinohrady, zatčen v noci  ze 7. na 8. října 1941,

zemřel 22. 3. 1942 v Osvětimi. Bydliště Jablonského 16, Praha XII.
• Št. kpt. Josef Sojka, člen Sokola Král. Vinohrady, člen voj. odboj. organizace Obrana národa.

13. 9. 1940 zatčen, otrávil se.
• Generál Hugo Vojta, člen Sokola Král. Vinohrady, člen voj.odboj. organizace Obrana národa,

popraven 28. 9. 1941. Divizní generál Hugo Vojta pozdějším dohledáním v ročenkách v průběhu let
1929-1931 působil v Košicích, v roce 1933 v Bratislavě, kámen by mohl být zasazen před vstupem do
sokolovny, nebo na podstavci sochy před sokolovnou.

Na podestě schodů vedoucích do druhého patra bude umístěna tabulka s textem: 5. května 1945 při boji
o sokolovnu zde padl člen jednoty, dorostenec Miroslav Vohrna. Čest jeho památce.

Také budou vzpomenuty osudy členů jednoty během okupace. Zatím co na desce ve vstupní hale naší
sokolovny jsou jména 40 obětí, v archivech bylo dohledáno celkem 90 jmen. Téměř ke každému jménu bylo
možno najít jejich osudy. Text je na webové stránce naší jednoty a mohl by být vydaný jako knížečka s věnováním
poslancům, kteří navrhli 8. říjen jako památný den sokolstva.

Vinohradští sokolové se zúčastní jízdy sokolů na kole v pelotonu od sokolské hrobky v areálu strašnického
krematoria na Kampu (viz i text níže).

Vladimír Richter

Památný den sokolstva si v Libni si  zdejší sokolové a jejich hosté připomenou pietním aktem u pamětní
desky obětem druhé světové války v prvním patře budovy sokolovny. Po aktu, který začíná v šest hodin
odpoledne, půjdou účastníci průvodem k nedaleké Rokytce a vypustí lodičky – sokolská světla. Hosté
z okolních jednot jsou srdečně zváni. Na budovách ÚMČ Praha 8 a T.J. Sokol Libeň budou vyvěšeny
sokolské vlajky. Anna Holanová

Sokolská župa Jana Podlipného si Památný den připomene pietním aktem u hrobky Tyrše a Fügnera na
Olšanských hřbitovech, u sokolské hrobky ve strašnickém krematoriu a pelotonem od krematoria po Karlův
most.

Začátek akce je u sokolského hrobu v areáílu krematoria ve Strašnicích v 16
hodin. Dříve však položí zástupci sokolů naší župy věnec na hrob Tyrše a Fugnera
na Olšanech. Tam  zapálí svíčku a od ní petrolejovou lampu, představující sokolské
světlo, od kterého následně zapálí svíčku u sokolského památníku v areálu
krematoria. Zde také přednese krátký projev k památce sokolských obětí bratr
Mach a uskuteční se i přečtení jmen zde pohřbených sokolů. U hrobky bude stát
sokolská čestná stráž s praporem župy.  Pak světlo převeze starosta župy br.
Pokorný na Kampu pod Karlovým mostem. Od strašnického krematoria pojede
peloton cca 50 sokolských cyklistů a cyklistek, aby se připojil k večeru sokolských
světel,  připravovaný poblíž Tyršova domu na Vltavě . Peloton budou doprovázet
na kolech čtyři policisté a doprovodný automobil s bannerem. Trasa povede od
strašnickéhp krematoria k ulici V Olšinách, dále pak ulicemi Vršovickou,

Otakarovou, Sekaninovou na Albertov,  kde zatočí  k Výtoni a pak po náplavce k Mánesu, Národnímu
divadlu a ke Karlovu mostu. Cíl bude v 18 hodin u Karlova mostu na Kampě, kde budou přineseným
sokolským světlem zapáleny svíčky, které budou mladí i starší sokolové na lodičkách pouštět po Vltavě.

Plamínkem od hrobu zakladatrelůn Sokola, Tyrše a Fügnera tak bude symbolicky zahájen večer sokolských
světel. Vladimír Richter, Ivo Antušek

Obrázek:   U památníčku v areálu Sokola Vysočany, kde se vzpomínka na sokolské oběti uskutečnila před několika lety
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NOC SOKOLOVEN

DEN ÈESKÉ STÁTNOSTI

Libeňská jednota letos připraví poněkud jiný koncept Noci sokoloven než v minulých letech. Návštěvníci
si budou moci projít některé aktivity sami bez průvodce a moderovaný program bude rozdělen do časových
úseků – návštěvníci stihnou obejít všechna „stanoviště“ a o nic nepřijdou. Celý program je zatím tajný, ale už
můžeme slíbit, že budou probíhat oblíbené komentované prohlídky budovy sokolovny včetně katakomb,
vyzkoušíte si cvičení, zahrajete sokolské hry a poslechnete si Sokolské pohádky předčítané jejich autorem
bratrem náčelníkem Jos. Kubištou.

Anna Holanová

V T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady proběhne při akci Noc Sokoloven akce organizace Kruh-
Kruh pro zájemce o architekturu sokoloven. Proběhlo již i v minulém roce. Zájemci se seznámí s historií
naší jednoty a budou provedeni všemi prostorami budovy.  Následující den se vinohradští sokolové zú-
častní Dne české státnosti 28. září ve Staré Boleslavi.

Vladimír Richter

T.J. Sokol Prosek
T.J. Sokol Prosek připravil projekt Spolu v pohybu, do kterého se mohou zapojit všichni, kteří mají

zájem si otestovat své schopnosti a dovednosti podle své aktuální zdravotní stránky. Jedná se o test tělesné
zdatnosti určený pro všechny věkové kategorie (od dětí předškolního věku až po seniory) s názvem BUĎ
FIT CELÁ RODINA!

sobota 28. 9.
10:00–12:00   BUĎ FIT CELÁ RODINA!
13:00–17:00   BUĎ FIT CELÁ RODINA!
16:00              Beseda na téma Od Mnichova k Anthropoidu, přednáší

               RNDr. Otakar MACH
11:00–16:00     Tvořivé dílny v pohádkové zahradě
neděle 29. 9.
13:15     Předání vlastního praporu T.J. Sokol Prosek na hl. podiu
11:00–16:00     Tvořivé dílny v pohádkové zahradě
16:00      Beseda na téma Od Mnichova k Anthropoidu
Koná se v sokolovně Prosek a na přilehlé zahradě
Během nedělního programu na hlavním pódiu proběhne díky vstřícnosti a

podpoře radnice slavností předání sokolského praporu naší jednoty. Pro T.J.
Sokol Prosek to je významná událost, jelikož od založení (1901) až dosud
jednota nikdy neměla vlastní prapor.

 V neděli 29. 9. 2019 ve 13:15 na hlavním podiu svatováclavské pouti budeme přítomni uvedení do života
nového slavnostního sokolského praporu sokolské jednoty Prosek. Návštěvníci Svatováclavské pouti se při
veřejném předání stanou svědky prvního rozvinutí praporu, který MČ Praha 9 z 50% financovala a daruje
tento prapor T.J. Sokol Prosek, která ho rozvine vůbec poprvé ve své historii.

Otakar Mach, T.J. Sokol Prosek

V T.J. Sokol Satalice se Noc sokoloven uskuteční 28. 9. 2019. Od 18 do 20 hodin budou Zábavná
sportovní stanoviště pro velké i malé, měření zdatnosti a opékání vuřtů. Ve 20 hodin se uskuteční
formace živého obrazu. Od 20:30 do 22 hodin bude možno si zahrát volejbal, stolní tenis či jiné sporty
dle zájmu. Po celou dobu akce bude možno shlédnout Jak šel čas s naší sokolovnou a výstavu k 10 letům
Běhu Satalickou oborou.

Převzato z: http://sokol-satalice.cz/noc-sokoloven

V T.J Sokol Dubeč začne Noc Sokoloven prohlídkou sokolovny od sklepů po půdu s prohlídkou
dobových fotografií. Bude probíhat prezentace jednotlivých oddílů s možností zapojení příchozích
návštěvníků. Pro účastníky proběhne v letním kině promítání.

Martina Štěpánková
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Vršovická Kyčera slaví 20
Prý to bylo před dvaceti lety, kdy se na schodech koleje MATFYZu v Tróji sešli tři muzikanti, Kamila

Goldová, Mirek Holík a Pavel Zámečník. Kamila i Pavel, oba z Moravy, v Praze postrádali kus rodného
kraje, a tak si ho přenesli do hlavního města aspoň skrze písničku. Z počátečního hraní každou středu v hostinci
U Zlatého lva po čase vznikla cimbálová muzika Kamily Goldové. Jak muzika rostla, bylo nutné najít nějaké
jednoduché, krátké a zapamatovatelné jméno – bylo vybráno „Kyčera“. Vystřídala se tu řada šikovných
muzikantů. Za všechny je třeba jmenovat primášku Helenu Šlechtovou, která převzala muziku po Kamile
odcházející zpět na Moravu a za mateřskými povinnostmi. Také nelze opomenout současného primáše Jirku
Čmeláka Šilhána, který dnes muziku vede.

Jméno nám zůstalo dodnes. Dodnes se také scházíme každé úterý večer ve stejné zkušebně. Vršovická
sokolovna nám poskytla přístřeší. Jsme tedy sokolové, bratři a sestra a tím pádem doopravdy Valaši
jedna rodina. Díky Sokolu jsme také již několikrát navštívili Setkání zahraničních Sokolů v rakouském
Oetzu nebo tuzemskou Přehlídku sokolských folklorních souborů. Zároveň můžeme čerpat inspiraci od
služebně starší vršovické sokolské muziky Dolina s primášem Mirkem Maxou, devadesátiletým a stále
plným elánu. Právě ta byla důvodem, proč mladí muzikanti začali chodit do Vršovic. Dolina byla a stá-
le je naší inspirací a stále se od služebně starších muzikantů máme co naučit. Oni sami nám svá moudra
ochotně předávají. Od začátku vršovické éry zprostředkovává spojení mezi Kyčerou a Sokolem Jitka
Viktorínová, která se o nás stará skoro celých 20 let. Za to jí patří velký dík.

Kyčera je od počátků spojena s Folklorním souborem Krušpánek, se kterým jsme zažili to dobré i to
ještě lepší a zažíváme společně dodnes. Spolupracovali jsme také s Dětským folklorním souborem
Vonička, kterému vděčíme především za letní folklorní festivaly v cizině. Dnes se potkáváme příležitostně.
Během posledních dvou let je naším novým kamarádem nejen z mokré čtvrti Folklorní soubor Mateník.

Dnes je nás v muzice šest: Jirka Čmelák Šilhán (primáš muziky), Aleš Terrich (druhé housle), Mirek
Holík (violista), zakladatel muziky, který se po zhruba desetileté odmlce vrátil, naši dva basisti Peťo
Goryczka a Václav Pokorný a já (cimbalistka). S písničkou a ve valašském kroji jsme projeli Francii,
Anglii, Maďarsko, Makedonii, Ukrajinu, Rakousko, Čínu nebo Indonésii a především velkou část naší
republiky. Díky Kyčeře jsem se naučila bydlet při všech festivalech na pánském pokoji, kde se pereme
o místo na spaní, společně hledáme ztracené noty, zbytky krojů a dělíme se o všechno ručníkem počínaje
a posledním hltem ve flašce, jež se zdála bezednou, konče. Umíme vyměnit během vystoupení strunu
na houslích. Tanečníky překvapujeme v ohraných pásmech vsuvkami hitů z večerníčků. Zahrajeme i to,
co jsme ještě nikdy neslyšeli. Občas mě naše dobré vztahy stojí nějaké to pečení nebo vaření, kluky
nějakou tu flašku. Díky Kyčeře jsem zjistila, že i když jsme od sebe o deset let starší, nebo mladší a ně-
kolik hlav výš, nebo míň, mám právě tady opravdové kamarády na celý život.

Tak na dalších úspěšných dvacet!
POZVÁNKA ZÁVĚREM: Každou první středu v měsíci pořádáme ve vršovické sokolovně od 19

hodin besedu u cimbálu. Vstupné je dobrovolné a zábava bujará. Jste srdečně zváni! A pokud se s námi
chcete potkat jindy, podívejte se, kde zrovna hrajeme: www.cm-kycera.cz.

Na obrázcích vlevo je Kyčera s Krušpánkem na Mora-
vském plese, s Mateníkem na festivalu v Indonésii a sou-
časní členové cimbálové muziky.

Anna Jagošová, cimbalistka CM Kyčera a vzdělavatelka T.J. Sokol Praha Vršovice
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V Oetzu se po dvou letech opět představili Valaši – z Vršovic!
Už před dvěma lety jsme s cimbálovou muzikou Kyčera navštívili  jako zástupci jednoty Praha Vršovice a

vlastně celé ČOS rakouský Oetz. Povedlo se to i letos, a tak jsme byli členy výpravy do Tyrolska, kde
tragicky zahynul bratr Miroslav Tyrš. Letos se pořádání vzpomínkové akce ujala německá jednota Sokol
Mnichov.

Vyráželi jsme v pátek 7. června v pozdních večerních hodinách z Prahy dvěma autobusy. Jeden
pro bratry a sestry z různých pražských jednot a druhý menší pro nás, cimbálovou muziku Kyčera a folklorní
soubor Krušpánek. Ač naše muzika odcestovala v omezeném složení (z původní pětičlenné sestavy jsme
odjížděli jako hudecká muzika s  houslemi, basou a violou, což bylo způsobeno jedním zraněním), už v autobuse
bylo znát, že zájezd bude úspěšný. Hned při prvních kilometrech se ozval zvuk korku a po autobuse začaly
putovat různé dobroty. Nad sobotním ránem jsme dorazili do Reutte, půvabného údolíčka pod dvěma vrcholy
se zříceninou hradu Ehrenberg a pevností Claudia. Nad zmiňovaným údolíčkem se pne 406 metrů dlouhý
lanový most zavěšený ve výšce 115 metrů nad zemí. Skoro deset let jsem sokolkou a Tyršův Náš úkol, směr
a cíl jsem četla poctivě, ale zároveň mám taky obrovský strach z výšek. Proto bylo přejití mostu výzvou
a vyžadovalo opravdu lví síly. O sokolím vzletu se mluvit nedá, protože jsem celých čtyři sta metrů doslova
visela na zábradlí a postupovala věru rozvážně. Pokračování výletu už pro mě bylo o poznání příjemnější.
Převýšení bylo sice značné, ale úspěšně jsme zdolali za pár hodin výlet dlouhý zhruba 15 kilometrů v okolí
obou zřícenin.

Odpoledne jsme dorazili do Oetzu, kde nás čekal příjemný penzion a ještě příjemnější pan provozní.
Vzpomněl si na muzikanty z Kyčery – byli jsme před dvěma lety asi nezapomenutelní – a hned po příjezdu nás
vítal pálenkou. Nenechali jsme se zahanbit a statečně se vysokoprocentního přivítání zhostili. Vybalili jsme si
a potom vyrazili na louku, kde už bylo množství sokolských stanů a pomalu se rozhoříval oheň. My se chopili
příležitosti a přichystaných buřtů. Aneb, jak vzpomínal náš houslista na předchozí zájezd a předpovídal průběh
letošního, zahájili jsme tradiční „Wurstfestival.“ Během večera hrála rocková skupina.

Nedělní program byl také nabitý. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a vybrali trasy. Ti, co našli pohorky
a dost sil, se nechali vyvézt lanovkou a vyrazili na túru po hřebeni hor. Druhá skupina (i já) se vydala do
nedaleké vesnice Umhausen. A odtud do kopce k vodopádu Stuibenfall. Cesta k vodopádům i vodopády
samotné jsou lemovány turistickou stezkou a zakončeny kovovým schodištěm s lanovým mostem.
Po nadživotním výkonu z předchozího dne byl most nad vodopády už jen příjemnou procházkou a tentokrát
jsem se opravdu stihla kochat okolím. Nutno říct, že horská krajina včele s vodopády byla vskutku impozantní
a výletu jsem věru nelitovala. Po návratu do Oetzu jsme sedli do lanovky a vyjeli na vrcholky nad vesnicí.
Tady jsme potkali zbytek naší výpravy. Na horním konci lanovky je velké dětské hřiště, které jsem znala jen
z nadšeného vyprávění. Zhruba dvouhodinová návštěva nás zase vrátila do časů, kdy jsme byli dětmi. A večer
hurá na sokolskou louku, kde jsme tentokrát bavili bratry a sestry my. Hrálo se o to líp, že jsme kolem sebe
měli tanečníky z Krušpánku, kteří chvíli tancovali a chvíli se starali o naši obživu a pitný režim. Díky střídání
s muzikanty ze slovenské jednoty Gajary si náš nově založený šestičlenný plavecký oddíl cimbálové muziky
Kyčera Sokola Praha Vršovice stihl i zaplavat v horském jezeru. Po rychlém osvěžení rychlý běh zpátky na
louku. Z dalšího hraní a zpívání nás vyrušil déšť, ale přesunuli jsme se pod stan a pokračovali v zábavě až do
pozdních večerních hodin.

V pondělí 10. června nás
čekalo vystoupení, ale ještě před
ním mše. Hned po snídani jsme
se převlékli do valašských krojů
a vyrazili do místní školy, kde se
odehrával dopolední program.
Na přání pana faráře jsme se
jako cimbálová muzika Kyčera,
toho času bez cimbálu, podíleli
na mši zpěvem a hudebním do-
provodem. A po mši vystoupe-
ní s folklorním souborem Kru-
špánek. Největší úspěch tradič-
ně sklidil valašský mužský tanec

odzemek. Po poledni jsme vyrazili podél řeky Aachy, která tragicky zhasila život bratra Tyrše. Průvodem
jsme došli k místu pomníku doktora Tyrše, bratři sokolové z  jednot a žup sklonili prapory k poctě a všichni
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 a všichni společně jsme zazpívali československou hymnu. Po krátké vzpomínce jsme se vydali zpátky
k penzionu, převlékli se z krojů do civilu a vyrazili do Prahy.

Celá Kyčera se shodla, že jsme se do Oetzu rádi vrátili a znovu se sem jako reprezentace naší jednoty rádi
podíváme. Rakouské hory nás okouzlily a setkání s dobrými lidmi zahřálo u srdce.

Anna Jagošová, vzdělavatelka T.J. Sokol Praha Vršovice a cimbalistka CM Kyčera

Pietní akt za bratra Tyrše

Stručně z dění v Sokole na Královských Vinohradech
13. 6. ukončen cvičební rok koncertem komorního sdružení PSO (housle, flétna, viola, violoncello). Na

programu byly skladby Mozarta, Haydna, Stamitze a Heidreicha. Ten motiv melodie Happy Birthday zpracoval
ve stylu Mozarta, Bacha, Beethovena, Mendelsohna, ve stylu čardáše či jazzu.

Seskoč, vyskoč, přelez, podlez, kličkuj, přeskoč, vylez libovolným stylem. A to vše se snahou být nejrychlejší
(foto). To je podstata ve vinohradském Sokole tradičního závodu, Rakovského memoriálu, který se konal
letos dne 20. června. Účastníky jsou zejména mladší ročníky, i když vyvrcholením byl souboj místonáčelníka
jednoty Honzy Štěpánka (který připravil trať) a Evy Matouškové, působící jinak v roli časoměřičky. Vedoucí
závodu byla sestra Vaňková. Závodu byl přítomen syn zakladatele tohoto netradičního závodu, cvičitele
Rakovského, jemuž by bylo v tomto roce 100 let.

Vyhlášením vítězů ruch v tělocvičně neskončil. Začátkem července slaví 90 narozeniny Mirek Pešta.
Dlouholetý náčelník jednoty. Obětavý člověk s dlouholetou rodinnou sokolskou tradicí. Cvičitel, který
i dodnes s manželkou Vlastou jsou přítomni na hodinách žactva. Rakovského memoriál pokračoval
u stolů s pohoštěním, a gratulací oslavenci. Mirku, přejeme ti zdraví do dalších let.

V Riegrových sadech proběhla akce pro předškoláky „Pohádkový les“. Náročnou byla disciplína pro
Honzu, který jde do světa. Musel šplhat po laně s uzly, ručkovat a jít po napnutých lanech. Disciplína pro
princeznu znamenala navlékání korálů, čarodějnici bylo nutno zahnat házením šiškami, šikovnost musela
prokázat i Karkulka. Zkrátka zábava pro 60 dětí i se sladkým oceněním na konci.

Koloběžkiáda pro předškoláky sestávala ze čtení dopravních značek a jízdou zručnosti. Celkem bylo 30
účastníků, i zde s malou odměnou pro závodníky.

Loutkové divadélko pro připravilo představení pro rodiče s dětmi a pro předškoláky. A pro ty starší byl
Závod pro radost 19. 6. a Radovánky 26. 6.

Cvičitelé se těší, že začátkem září v řadách cvičenců uvidí i nové tváře děvčátek a kluků.
Vladimír Richter

Pozvánky na kulturní akce župních souborů
25.9. v 19 hod.vystoupí smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha v Michnově paláci Tyršova domu v rámci

projektu “Kultura v Tyršově domě”. Na programu: Monteverdi, G.F.Händel, G. Verdi, O. Gjeilo, B. Smetana.
A. Dvořák, Z. Fibich, M. Raichl a další. Vstupném 150/100 Kč, vstup zn ulice Újezd 40 (od tram.)

12. - 13. 10. pořádá loutkový soubor Sokola Hostivař 17. Hostivařskou  loutkárnu - víkend s loutkovým
divadlem a dílničkami. Začátky prvních představení vždy ve 14,30 hor. Více na www.sokolhostivar.cz.
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AKTUALITY Z NA�ICH JEDNOT

Dětský den v našich jednotách

         Převzato z: http://www.sokol-liben.cz, http://www.sokolhostivar.cz/, http://www.sokolprosek.tyger.cz/, http://sokolkarlin.cz/

Senioriáda 2019

Marie Hamplová

Judisté a judistky z Vršovic reprezentovali na Olympiádě dětí a mládeže v Liberci

Převzato z: http://judovrsovice.cz/

T.J. Sokol Praha Libeň pořádal 30.
května 2019 od 16:30 na louce u studánky
v Thomayerových sadech na Praze 8 den
plný soutěží a zábavy pro děti.

V T.J. Sokol Hostivař se 3. 6. 2019
od 17:00 konala Šlapanda – dětský den.
Byl to závod odstrkovadel, kol a kolobě-
žek. Na závěr byli vítězové oceněni dip-
lomem.

T.J. Sokol Prosek  pořádal 5. 6. 2019
od 16:00 do 19:00 hodin Motýlí den dětí
pro Rodiče a děti, předškoláky, mladší
a starší žactvo. Probíhaly soutěže

s odrážedlem, koloběžkou a kolem. Na závěr byly rozdány odměnya opékaly se špekáčky.
T.J. Sokol Karlín pořádal dětský den 10. 5. 2019 v karlínských kasárnách.

Dne 17. 6. 2019 se konala tradiční „Senioriáda“
Klubu sokolských seniorů u libeňské sokolovny.
Sešli se tu členové z různých jednot, ale všichni na-
laděni na stejnou vlnu a s dobrou náladou. Náčelník
župy J. Podlipného Petr Čížkovský připravil několik
vtipných soutěží – třeba hod škrpálem, slepou bábu
nebo porážení kuželek, u kterých se všichni pobavili.
Soutěžilo proti sobě několik družstev a snaha uspět
byla veliká. Po přátelském boji a těsném výsledku
1. místo obsadil tým z jednot Hloubětína a Strašnic,
na 2.místě byla Libeň a Sokol Pražský, v těsném
závěsu 3. místo vybojovalo družstvo Karlína. Ceny
předávala nově zvolená náčelnice ČOS Anička Jur-
číčková a náčelník župy Jana Podlipného Petr

Čížkovský. Soutěžící přijel také podpořit starosta župy Barákovy Jan Firbas. Opékání buřtů a dobrá
zábava byly krásnou tečkou za příjemně prožitým podvečerem.

Ve dnech 23.–28. 6. 2019 se v Liberci a Jablonci
nad Nisou konaly IX. hry letní Olympiády děti
a mládeže. Soutěžilo se v různých sportovních disci-
plínách a celkem se zúčastnilo přes 3000 dětí 19
sportech ze všech krajů ČR. Z oddílu juda T.J. Sokol
Praha Vršovice se zúčastnili Eliška Kvěchová, Ma-
tyáš Kněžourek a Přemek Šefrhans. Nejúspěšnějším
zástupcem našeho oddílu byla Eliška Kvěchová, která
3x zvítězila a jen jednou odešla těsně poražena (na
šido). Celý pražský tým získal stříbrnou medaili.
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Sokolové z naší župy se rozloučili s Jiřím Stránským

Vladimír Richter

Cvičenky a cvičenci z naší župy reprezentovali na 16. Světové gymnaestrádě

Dana Fischerová, Ivo Antušek, T.J. Sokol Praha Vršovice

V pondělí 10. června v 10 hodin se konalo
v chrámu Panny Marie před Týnem církevní
rozloučení s vězněm komunistických lágrů,
spisovatelem, dokumentaristou, prezidentem
českého PEN klubu, členem Konfederace
politických vězňů Jiřím Stránským. Byl od mládí
pronásledován komunistickým reži-mem,
vyhozen od maturity, odveden do PTP útvarů a
odsouzen na osm let do komunistic-kého vězení.
Po roce 1989 získal nejvyšší junácké
vyznamenání, řád Stříbrného vlka, byl rytířem
české kultury a získal cenu Arnoš-ta Lustiga.

Mši celebroval kardinál Dominik Duka.
Účastnila  se  jej  řada  osobností  veřejného a

politického života a členové organizace Junák-český skaut. Na přání rodiny se smutečního rozloučení účastnili
i sokolové. Byli to Otakar Pokorný a Marek Manda z T.J. Sokol Pražský, Vladimír Richter a Jan Fiferna
z T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady a 2 sokolky z T.J. Sokol Praha Malá Strana. Sokolové a sokolky
drželi spolu s junáky u rakve čestnou stráž, neboť otec Jiřího Stránského, JUDr. Karel Stránský, byl starostou
Sokola Malá Strana a místostarostou Sokolské župy Podbělohorské. Za nacistické okupace se účastnil
odboje. Byl vězněn rok a půl v Terezíně, na Pankráci a v Osvětimi. Po propuštění v roce 1942 se opět zapojil
do ilegální činnosti. Po roce 1948 byl odsouzen na dva roky do tábora nucených prací a po propuštění
vykonával dělnické profese.

Po ukončení mše byla rakev přenesena před chrám, naložena na kočár tažený koňmi a přes Staroměstské
náměstí jej průvod doprovodil na náměstí Franze Kafky. Zde shromáždění zazpívalo skautskou večerku a
rakev byla přeložena do pohřebního auta. V odpoledních hodinách následovalo rozloučení v krematoriu ve
Strašnicích.

Vnech 7. 7.–13. 7. 2019 se v rakouských městech Dornbirn a
Bregenz konala 16. Světová gymnaestráda. V Dornbirnu v ha-lách
na výstavišti byly předvedeny pódiové skladby a v Bregenzu na
stadionu Casino byly k vidění hromadné skladby. 16. Světové
gymnaestrády se zúčastnilo více než 18 000 cvičenek a cvičenců ze
65 zemí světa. ČR reprezentovalo 883 cvičenců a cvičenek z ČOS,
ČASPV a ČGF. Z naší župy se gymnaestrády zúčastnilo dvanáct
cvičenek a cvičenců v česko-slovenské hromadné sklad-bě Spolu,
tři cvičenci v hromadné skladbě Borci a dvě cvičenky v pódiové
skladbě Pojďme nabarvit svět. Cvičenky a cvičenci byli z jednot

Karlín, Praha Libeň, Satalice, Praha Staré Město, Praha Královské Vinohrady a Praha Vršovice. Bylo to
krásné a dojemné.

Rozloučení se cvičebním rokem 2018/2019 v našich jednotách

Převzato z: http://www.sokolprosek.tyger.cz/, http://www.phkbely.cz/, http://www.sokollibus.cz/, http://www.sokolstaremesto.websnadno.cz/

2. 6. 2019 se v T.J. Sokol Prosek rozloučil se cvičebním rokem oddíl Předškolních dětí a nejmladšího
žactva závěrečnou cvičební hodinou.

15. 6. 2019 ukončili hokejovou sezónu v T.J. Sokol Kbely akcí nazvanou Hockeyparty 2019, na které
také oslavili titul mladších žákyň. Ty se staly Mistryněmi ČR.

20. 6. 2019 se se cvičebním rokem rozloučili v T.J. Sokol Libuš akcí s názvem Lakrosení. Proběhla zde
ukázka různých forem hry lakrosu, původní týmové hry severoamerických indiánů, poté následovaly dovednostní
soutěže a interkrosový miniturnaj. Od 18:30 byla akce zakončena posezením u táboráku
s opékáním špekáčků.

V T.J. Sokol Praha Staré Město se 20. 6. 2019 rozloučili poslední hodinou v tělocvičně s hodnoce-ním
dětí.
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VZPOMÍNKY NA SLET
Na motivy písně 6. července

Sokol Praha Libeň
Sokolíků líheň
Sestry, bratři milí
Na sletu jsme byli!

Méďové skotačí
Bručet jim nestačí
Společně s rodiči
Pěkně si zacvičí.

Notičky si hravě
Skáčou po osnově
Sokolíci malí
Chvíli nepostáli.

V Edenu se ptají,
Pročpak stuhy vlají?
Děvčata V peřině
Skáčou po kladině.

Míče, stojky, prostná
Každý Sokol pozná
Zpívejme si přec
Děti, to je věc!

Na ploše jsou zmatky
Děti jsou zas zpátky

Přemet, hvězda, klus
Velkolepý Cirkus.

Barevné obruče
Létají po ploše
Ty sokolské květy
Ženské Siluety.

Ženy nemaj́ stání
TančíŽenobraní.
Diváci dech tají,
Když Čechomor hrají!

Na zdar všech Sokolů
VzpomínajíSpolu
Pyramidu staví
Vlajky krásně vlají!

Garda hrdě kráčí
Vstříc Princezně naší.
Republice ke cti
Mohou prapor nésti!

Vězte, nejsme hluší
K naší české duši
A když vlast zavolá –
Tu poznáš Sokola!

5D, T.J. Sokol Praha Libeň

V Libni pořádáme několikrát do roka kreativní soutěže pro děti i dosplé. V roce 2018/19, kdy soutěže
běžely poprvé, účastníci nejdříve popisovali svoje zážitky ze sletu, potom navrhovali šibřinkové kostýmy a
nakonec napsali nový text na skladbu čtvrtého července. Nejpodařenější text, jehož autorem je sokolská
rodina „5D“, otiskujeme. Anna Holanová, T.J. Sokol Praha Libeň

    ŠESTÉHO ČERVENCE
                       Hudba anonym,text A. Matoušek

Pozn.: V nesokolských zpěvnících se tento pochod objevuje i pod zde uvedeným názvem šestého července,
správný je však název čtvrtého července
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První číslo časopisu VZLET v roce 2019 připravili a redakčně upravili z dostupných materiálů  Anna Jagošová, Ivo Antušek
a Vladimír Šilhán.  Spolupráce - autoři jednotlivých příspěvků.
Redakční rada:  Anna Jagošová - vedoucí redaktor, Ivo Antušek, Anna Holanová, Vladimír Richter a Vladimír Šilhán
Tisk: vlastní - Sokolská župa Jana Podlipného
Sokolská župa Jana Podlipného, Vršovické nám. 111/2, 101 20 Praha 10
e-mail: zpodlipneho@volny.cz, tel. : 271 742 775, 724 999 069.

Johana Seemanová (14let), T.J. Sokol Prosek

K informaci, uveřejněné v minulém čísle Zpravodaje VZLET


