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ÈLÁNKY: �SOKOLOVÉ REPUBLICE� -
projekt oblastního sletu s doprovodnými akcemi
sokolských �up Barákovy, Jana Podlipného,
Podbìlohorské a Pra�ské-Scheinerovy; Kompo-
novaný program v Bílém domì; Sto let Èesko-
slovenska (O.  Mach);  Osmièkový rok:  Mu�i
roku 1918 (Jaroslav �ebek); Projev presidenta
T.G.Masaryka k mláde�i  dne 28. øíjna 1928
(red.); Oblastní slet v Brandýse nad Labem
dne 27.5.18.

RÙZNÉ:  Z na�ich jednot : Dìtský den na
Proseku; Pra�ské ma�oretky �Juniorky� z T.J.
Sokol Vysoèany se staly mistrynìmi Evropy
2018 a získaly 3. místo na Mistrovství svìta
v norském Lillehammeru; Perníková chaloupka
aneb Cesta pohádkovým lesem v Modøanské
rokli 26. 4. 2018; Karnevaly a �ibøinky.

Z kroniky èeské a sokolské: Revoluèní rok
1848; Invaze vojsk Var�avské smlouvy do
Èeskoslovenska  21.8.1968; JUDr. Jan
Podlipný (23.8.1848 - 19.3.1914).

Èíslo pøipravili: V. �ilhán, I. Antu�ek
Foto: M. Brunerová, I. Antu�ek
TISK: Tiskaøské slu�by - Rudolf  Valenta

Sokolská �upa Jana Podlipného,
Vr�ovické nám. 111/2,

101 00 Praha 10-Vr�ovice
telefon: 271 742 775

e-mail: zpodlipneho@volny.cz
http://www.zupajanapodlipneho.cz

Obrázek na èelní stranì èasopisu:
Otevøením projektu �Sokolové republice� se
stala pietní vzpomínka na prvního starostu
ÈOS br. Dr. Jana Podlipného, jeho� jméno
nese na�e �upa.

Rok slavných výroèí a událostí.
Tak nám  rok slavných výroèí, který se pøímo nabízel oslavit

velkými událostmi, utíká mílovými kroky. Chtìli bychom tímto
èíslem �upního èasopisu  alespoò èásteènì  pøipomenout
nejdùle�itìj�í události, které se pøed 100  lety staly, ale také
ukázat jakými akcemi jsme se sna�ili je veøejnosti pøiblí�it.

Nejdùle�itìj�í sokolskou událostí leto�ního roku byl zcela
urèitì XVI. v�esokolský slet, kterému bychom se chtìli  více
vìnovat s pohledu  na�í �upy. Tradièní pøedehrou tìchto
vrcholù spolkové èinnosti byly v�dy �upní slety, usku-
teèòované ve vybraných lokalitách v celé na�í republice
a pova�ované vìt�inou za generálky cvièebních celkù pro slet
hlavní. Také tentokrát se tato událost v na�í �upì uskuteènila.
I kdy� v dùsledku únorových událostí roku 1948 nastal citelný
pokles èlenstva ve znovu vzkøí�eném Sokole, nacházejí èinov-
níci �up øe�ení ve vzájemné spolupráci územnì sousedních
�up. Bylo tomu tak  i letos, kdy se na�e �upa Jana Podlipného
dohodla ke spolupráci na uskuteènìní nikoliv u� �upního,
ale oblatního sletu s dal�ími �upami � dvìmi pra�skými
a mimopra�skou �upou Barákovou. Vhodné sleti�tì pøi tom
nabídla právì �upa Barákova na cvièi�ti Brandýského Sokola,
kde u� se v polistopadovém období úspì�nì uskuteènilo
nìkolik sokolských slavností, èasto i se skladbami hromad-
ných cvièení sletového charakteru.  Leto�ní oblastní slet byl
souèástí celého souboru událostí, který organizátoøi oznaèili
jako  projekt s názvem �Sokolové republice�.  Tomuto projektu
bychom se proto v tomto èísle chtìli vìnovat zejména. Slet
hlavní se letos (podobnì jako pøed �esti lety)  uskuteènil
v pra�ském Edenu na stadionu Slavie a  zvídavý ètenáø, právì
tak jako ka�dý, kdo se aktivnì sletového cvièení zúèastnil, má
mo�nost ho �vychutnat� ve vzpomínkách, zveøejnìných
v periodikách i publikacích celospolkového charakteru,
kterými jsou èasopis Sokol a v tomto sletovém roce i tradièní
Sletový památník. Ten je ji� mo�né zakoupit v sokolské
prodejnì Tyr�ova domu.

Slavné a dùle�ité okam�iky na�eho státu pøed 100 lety
pøipomenou nìkteré pøíspìvky,  uveøejnìné na dal�ích strán-
kách èasopisu. Nechceme ov�em zapomenout  ani na ostatní
�ivot v na�ich jednotách, který bì�el nezávisle na vý�e
zmínìných událostech, ale ani na dal�í �kmenové� èlánky
tohoto èasopisu.

Vladimír �ilhán



 3                                                                                                                                                                                                                      VZLET  è. 1 / 2018

             VZLET - VÌSTNÍK  SOKOLSKÉ  �UPY  JANA  PODLIPNÉHO

SOKOLOVÉ REPUBLICE
projekt oblastního sletu s doprovodnými akcemi

sokolských �up Barákovy, Jana Podlipného,
Podbìlohorské a Pra�ské-Scheinerovy

Slavnostní
Slavnostní zahájení projektu se konalo v Praze 8, její� radní
pro kulturu, paní Mgr. Jana Solomonová, pøevzala zá�titu nad
akcemi, uskuteènìnými na pùdì této mìstské èásti.
Na poèátku se uskuteènila vzpomínka na prvního starostu ÈOS
JUDr. Jana Podlipného, jeho� pomník stojí poblí� objektù
Úøadu této mìstké èásti, které nám byly tímto Úøadem
zapùjèeny  pro uskuteènìní prvních dvou èásti projektu.
První z nich byla vernisá� výstavy, nazvané �Sokolové republice
-Sokol døíve a dnes�,  která se uskuteènila v prostorách li-
beòského Zámeèku, vlastnìného MÈ Praha 8. Pro výstavu
pøipravily jednotlivé �upy panely, na kterých  pøedstavily své
tìlocvièné jednoty. Byly pou�ity snímky z historie �up a jednot,
nìkteré �upy pøedstavily budovy sokoloven svých jednot. Na
panelech jsme mohli najít významné sokolské osobnosti,
sportovce, umìlce, nìkde se objevil i pøíbìh, který se zapsal
do historie. Jeden z panelù byl vìnován také zahraniènímu
Sokolu, dal�í sbìratelským vzácnostem s tématem Sokola a
jeden rovnì� místní tìlocvièné jednotì Sokol Libeò. Náv�tìv-
níci výstavy se mohli potì�it napø. i sokolskými odznaky a
prohlédli si i dal�í pøedmìty (zejména upomínkové) z celého
období existence Sokola. Výstavu graficky zpracovala sestra
Ei�ka Kare�ová ve spolupráci se sestrami Ivetou Bendíkovou,
Lenkou Brandovou a Jitkou Viktorinovou. Výstava byla
koncipována jako putovní a následnì se vernisá�e uskuteènily
té� v Brandýse n. L., Kralupech n. Vlt., Lysé n. L., Èeském
Brodì a v Sokole Praha Vr�ovice.
Událost zahájil pøíchod sokolských praporeèníkù s vlajkami
�up a nìkterých jednot, zùèastnìných na realizaci projektu.
Vernisá�e se úèastnili nejen nejvy��í  pøedstavitelé v�ech ètyø
poøádajících �up, ale i vrcholní pøedstavitelé Èeské obce
sokolské -  náèelnice ÈOS sestra Lenka Kocmichová, 1. místo-
starosta ÈOS br. Lomecký a vzdìlavatel ÈOS br. Zdenìk Mièka.
Zúèastnila se i vý�e zmínìná  Mgr. Jana Solomonová. Pøítomni
byli i hosté ze zahranièního Sokola a ze spøátelených organizací.
Samozøejmì nechybìli ani dal�í sokol�tí pøíznivci.

O pøípravì a významu projektu �Sokolové
republice� informovala výkonná pøedsed-
kynì sletového výboru, 1. místonáèelnice ÈOS sestra Anna Jurèièková. Jménem vedení ÈOS pozdravil
náv�tìvníky vernisá�e vzdìlavatel ÈOS bratr RNDr. doc. Zdenìk Mièka. Na závìr zazpívala nìkolik
národních písní sestra  Hana Otáhalová ze Sokola �estajovice.
Úèastníci vernisá�e se posléze pøemístili do nedaleké budovy MÈ Prahy 8, do tzv. Bílého domu, do  sálu
zastupitelstva této mìstské èásti, kde se uskuteènil komponovaný  program, spojený s doprovodnou
výstavou fotografií Marie Brunerové, neúnavné sokolské fotografky.
Úèastníky vernisá�e, kteøí ode�li ze Zámeèku mezi prvními, ale i mnohé náhodné obèany Libnì, kteøí
v té dobì pobývali poblí� Zámeèku, jistì zaujal v poslední dobì dost neobvyklý pohled na sokolské
praporeèníky v historických krojích, kteøí se pøemis�ovali kolem libeòské sokolovny do Bílého domu.
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Komponovaný program v Bílém domì
Re�ie komponovaného programu byla svìøena nedávnému starostovi �upy Jana

Podlipného bratru PhDr. L. Novotnému. Slavnostní nástup sokolských praporù v rukou
krojovaných sokolù za zvukù Sukova pochodu �V nový �ivot� zahájil program v tzv. Bílém
domì MÚ Prahy 8. Po pøivítání hostù moderátorkou Hanou Otáhalovou a pøedání  jim kvìtin
sokolskými nejmen�ími dìtmi pøi�el k øeènickému pultu bratr Jaroslav Petrásek ze Sokola
Èeského Brodu  s velmi zajímavým povídáním o historuii Sokola. O sletech a jejich historii
pak promluvila paní Mgr. Renata Kala�ová z Muzea hl. mìsta Prahy. Asi nejvìt�í pozornost
cca 150 pøítomných úèastníkù programu byla vìnována sestøe Jaroslavì Tùmové ze Sokola
Øíèany, která si pøipravila pøíspìvek o historii sokolských krojù a vývoji cvièebních úborù,
doplnìnou �ivými ukázkami. Program byl prokládán zpìvem smí�eného pìveckého sboru
Gaudium Praha Sokola Královské Vinohrady pod vedením bratra Vladislava Souèka a recitací
sokolských básní dívkami ze Sokola Øíèany-Rado�ovice. Závìreèný zpìv sokolských písní
�Lví silou� a �Ach synku,  synku� s pøispìním stojícího publika byl zároveò pøipomínkou
stoletého výroèí vzniku Èeskoslovenské republiky.

Smí�ený pìvecký sbor Gaudium Praha spolu s dìtmi, pøipravenými pøedat kytice Starosta Barákovy �upy br. J. Firbas

     Sestra Hana Otáhalová               Bratr Jaroslav Petrásek                 Mgr. Renata Kala�ová           Sestra Jaroslava Tùmová

Sokolské dìti s kytkami pro významné hosty
Zprava starostové �up J Podlipného (br. L. Barták), Podbìlohorské

(br. Z. Bartùnìk) a Pra�ské Scheinerovy (ses. R. Èáslavová)



VZLET  è.1 / 2018                                                                                                                                                      6

                VZLET - VÌSTNÍK  SOKOLSKÉ  �UPY  JANA  PODLIPNÉHO

Závìr projektu �Sokolové republice�: L. Stroupe�nický-Na�i furianti
Výstavu a komponovaný program, které v bøeznu celý projekt uvedly, vystøídala ke konci èervna hlavní

èást projektu, uskuteènìná v Brandýse n.Labem (viz poslední 4 stránky). Závìr pak patøil Divadlu pod
Petøínem, které v re�ii Bohumila Gondíka pøedvedlo 8. 11. v pra�ském divadle Mana hru Na�i furianti.
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 Sto let Èeskoslovenska
Pøed krátkým èasem jsme oslavili velké výroèí � 100 let od vzniku na�í první republiky

Èeskoslovenska. Toto výroèí si musíme pøipomínat zejména my, sokolové. Nejenom mezi sebou,
nebo� jsme, jak stojí v nejnovìj�ím znìní stanov ÈOS, spolek �nepolitický�,  ale zejména mezi na�imi
spoluobèany, naprosto veøejnì v na�ich obcích a ve sdìlovacích prostøedcích. Máme pøece na�e
mladé mu�e v historických krojích a s prapory, dokonale ovládající poøadová cvièení, kteøí dùstojnì
reprezentují sokolstvo na veøejných akcích. A tady pozor, tady platí ta vìtièka ze souèasných stanov:
nikdy se nesmíte propùjèit k veøejnému vystoupení, které poøádá jakákoliv organizace, spojená
s nìjakou politickou stranou. To samé ov�em platí i o neziskových organizacích a rùzných sdru�eních.

Dbejte v�dy na to, aby sokolové pøi své úèasti v krojích a s prapory byli v�dy zastoupeni i øeè-
níkem s proslovem na tribunì! Pochopitelnì øeèník musí být v kompletním sokolském kroji! Jen tak
nezùstanete pouze anonymní krojovanou skupinou, pøiná�ející slávu a ozdobu poøádající organizaci.
Nenechte se nikdy zlákat dìlat �tafá� �komukoliv�. Vìnujete jim toti� nejen svoji, ale sokolskou èest.

Nebojte se veøejnì vystupovat, buïte hrdí na to, �e jste sokolové.  V�dy� sokolové mají lví podíl
jak na vzniku Èeskoslovenska, tak i na jeho znovuzrození po 2. svìtové válce. Bohu�el, nepodaøilo
se zabránit rozpadu republiky po tzv. �sametové� revoluci. Byli jsme to opravdu pouze my, Èe�i
a Slováci, kteøí jsme si na�i republiku rozebrali? Komu to nejvíc prospìlo?

Je známo, �e nejvìt�ím nepøítelem na�í republiky byl Hitler.  V roce 1937 onemocnìl banální
nemocí, nosními polypy, on se v�ak domníval, �e trpí rakovinou a formuloval svou politickou závì�.
Mohu parafrázovat z antických dìjin Hitlerùv odkaz: �Ostatnì myslím, �e Èeskoslovensko (Kartágo)
musí být znièeno.� Kdo splnil Hitlerovo poslední pøání? Nesuïte ukvapenì, pøemý�lejte. Proè byla
rozbita Jugoslávie? Rozdìlení Èeskoslovenska se dá pova�ovat za druhý Mnichov, by� klidným
rozdìlením jsme na �tìstí nepro�ili události v Jugoslávii.

Nás to zavazuje, abychom si uvìdomovali, �e na�imi nejbli��ími sousedy jsou a budou bratøi
Slováci, a pro existenci na�eho národa je �ivotnì nutné, abychom pøedev�ím s nimi udr�ovali stále
dobré a je�tì lep�í vztahy. Stále se ve sdìlovacích prostøedcích mluví a pí�e o pøíhranièních setkáních
s Bavorskem, ale nemluví se o èastém setkávání Èechù a Slovákù na èesko-slovenských hranicích.
Prakticky nevíme, co se dìje na Slovensku, aèkoliv zpráv z rùzných �Tramtárií� je v�ude plno. A je
na vzdìlavatelích v jednotách, aby  pøipomínali také výroèí, pøedcházející vzniku republiky. V první
øadì výroèí bitvy u Zborova. Za První republiky to byl napø. Zborovský závod, sna�te se ho opìt
uspoøádat. Zborovský závod byl zapomenut po  únoru 1948, od listopadu 1989  ji� ulynulo 29 let,
a dodnes v sokolských øadách nikdo nena�el odvahu pokraèovat v tradici tohoto závodu. Kde máte
zborovský pomník, uspoøádejte u nìj dùstojnou oslavu. A také jako sokolové u nìj promluvte! Nestaèí
pøinést vìnec a uklonit se, proslovem se pøihlásíte k odkazu legionáøù.

V bøeznu si pøipomínáme významnou bitvu u Bachmaèe (5. - 14. 3. 1918). Byl to zaèátek sibiøské
anabáze. Pøipomeòte si skuteèný význam obsazení transsibiøské magistrály èeskoslovenskými
legionáøi. Zabránili pøesunu milionu nìmeckých a maïarských zajatcù, frontových vojákù, na západní
frontu, kde u� s nimi mar�ál Ludendorf poèítal pro podzimní ofenzivu. Asi by 1. svìtová válka
dopadla jinak.

Pøipomínáním tìchto bitev a  také bitev u Arrasu, Terronu, Vouzieres a Doss Alta  vyvrátíme
l�ivá tvrzení nìkterých soudobých pøepisovatelù na�ich dìjin o �nebojovnosti� èeského národa.

Èeskoslovenská republika nebyla �ádný umìlý konstrukt, výmysl Tomá�e Garigue Masaryka,
aby získal souhlas prezidenta Wilsona pro uznání Èeskoslovenské republiky. Republika toti� vznikla
na historických podkladech státních celkù Èech a Moravy, které jsou star�í ne�li mnohé státy kolem
nás.

V Praze v 19. století pùsobila nebo studovala øada Slovákù, pøipomeòme si Josefa �afaøíka nebo
Milana Rastislava �tefánika. Pozdìji také i Vavro �robára. Mezi Èechy se �íøila snaha pomáhat bratrùm
Slovákùm, Karel Kálal propagoval turistiku na Slovensku a vydával první prùvodce, Alois Jirásek
strávil nìkolik prázdnin na Slovensku, kdy� sbíral materiál pro trilogii Bratrstvo. Profesor Masaryk
s rodinou pobývali o dovolené na Turci. Probíhalo sbli�ování mezi Èechy a Slováky. Neorganizovanì,
zcela pøirozené. Tak pøirozenì, jako v té dobì vzniklý pojem Èeskoslovensko. To Èeskoslovensko
nevzniklo z rozhodnutí velmocí nìkolika èarami na mapì, ale bylo vybojováno Èechy a Slováky na
frontách 1. svìtové války a zpeèetìno krví padlých.

 Po 2. svìtové válce nám nebylo dáno  Èeskoslovensko velmocemi u jednacího stolu pøi mírových
jednáních, ale bylo vybojováno na v�ech frontách na�imi vojáky s ná�ivkami na uniformách
Czechoslovakia, a v domácím odboji v Protektorátì a ve Slovenském národním povstání na Slovensku.
Dodnes vzpomínám, jaké nad�ení u tatínka vyvolala zpráva o povstání na Slovensku. Komu vadilo
Èeskoslovensko, �e muselo zaniknout?

Námìtù je dost a dost, nebojte se vystupovat a mluvit. Zaènìte v jednotách, u významných výroèí
jako Bachmaè, Zborov, ale také Arras, Terrone, Doss Alto, na které se ji� hodnì zapomíná. V�echny
tyto události jsou zachyceny na èeskoslovenských po�tovních známkách. Uspoøádejte vlastní sokolskou
vzpomínku pøi pøíle�itosti tìchto bojových vystoupení èeskoslovenských legionáøù. Právì tyto vítìzné
bitvy na�ich legií, bojujících za je�tì neexistující stát, byly tìmi argumenty, kterými Tomá� G. Masaryk
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pøesvìdèil velmoci, aby uznaly Èeskoslovenskou republiku. V�dy� za na�i republiku vdìèíme na�im
dìdùm,  otcùm,  v�em na�im padlým na frontách dvou svìtových válek,  v odboji,  ve Slovenském
národním  povstání a v Pra�ském povstání. A �e s rozdìlením Èeskoslovenska Sokol nezanikl, ale
stále nese my�lenky Fügnera a Tyr�e v Èeské ale i ve Slovenské republice.

 Letos se konal  XVI. v�esokolský slet. To byla jedineèná  pøíle�itost, aby se Sokol pøihlásil ke
100letému výroèí republiky od jejího vzniku 28. øíjna 1918. V�ichni jsme si dali zále�et, aby XVI.
v�esokolský slet byl dùstojnou oslavou tohoto výroèí.  V tomto duchu bylo velice zdaøilé zahájení
sletu. Dìti, nesoucí státní vlajky obou republik a vlajku sokolskou, byly dùstojným symbolem tohoto
výroèí. Bohu�el, to samé se nedá øíci o závìreèné scénì sletu. Byla krásná a� dojemná, ale se stoletým
výroèím mìla velice málo spoleèného. Bylo toho dost, co tam nemìlo být, a také dost toho chybìlo.
Byl to první slet, na kterém nebyl husitský chorál, pouze jeho citace v Blaníku.

Tomá� G. Masaryk ve svém projevu v �enevì 6. èervence  1915, ve kterém vyhlásil boj Rakousku,
prohlásil � Ná� program je Tábor�,  a pokud chceme ctít Masarykùv odkaz, a tím bylo  Èeskoslovensko,
mìli bychom si ho pøipomínat husitským chorálem. Legie a slety, to je ná� èeskoslovenský fenomén.

8. øíjen byl vyhlá�en jako Památný den sokolstva. Byl to 11. den stanného práva, které po svém
pøíchodu do Prahy 27. záøí 1941 vyhlásil zastupující øí�ský protektor Reinhard Heydrich. Byl zatèen
premiér Eliá�, popraven Augustin Pechlát, popraveno 12 èeskoslovenských generálù, ka�dý den
docházelo k popravám i celých rodin. V noci na 8. øíjna 1941 bylo �preventivnì� zatèeno
5000 sokolù a bez soudu byli posláni do koncentrákù. Sokol pøedstavoval pro Nìmce nejvìt�ího
nepøítele. Jako organizace fyzicky, morálnì a ideovì zdatná. Tato akce mìla sokoly zastra�it, ale
nepovedlo se to.

Je�tì v prùbìhu stanného práva, koncem  prosince 1941, seskoèili v tzv. Protektorátu výsadkáøi
èeskoslovenského zahranièního vojska v Anglii. Uskuteènit jejich úkoly jim pomohli sokolové. Vìdìli
dobøe,  do èeho jdou,  co je èeká.  Nezaváhali,  pøísahu z X.  v�esokolského sletu splnili.  Bez jejich
pomoci by se Gabèíkovi a Kubi�ovi (Slovák  a Èech, symbolika Èeskoslovenska!) zlikvidovat Heydricha
nepodaøilo. Teprve tento èin dal prezidentu Bene�ovi pádný argument, kterým pøesvìdèil
W. Churchila, aby odvolal podpis Velké Británie pod Mnichovskou dohodou. Jinak by Mnichovská
dohoda byla platná a po skonèení války v roce 1945 by Èeskoslovensko sice patøilo mezi vítìzné
státy, ale v okle�tìné podobì Èesko�Slovenska jako po Mnichovì, hranice s Nìmeckem by byly za
Mìlníkem a u Plznì. �e se tak nestalo, musíme dìkovat  sokolskému odboji.

Prezident Masaryk oprávnìnì prohlásil: �Bez sokolù by nebylo legií, bez legií by nebylo
Èeskoslovensko�. Buïte na to hrdí, nebo� vy jste sokolové, dìdici tohoto Masarykova odkazu. Rovnì�
prezident Bene� by takto mohl prohlásit: �Bez sokolského odboje by nedo�lo k obnovení Èesko-
slovenska�.

Nedovolte, aby se zapomenulo, �e sokolové jsou pevnì spjati se vznikem Èeskoslovenska a jeho
dal�ími osudy. �e mnoho z nich polo�ilo své �ivoty za republiku Èeskoslovenskou!

Tyto události a zásluhy by mìl pøipomínat vedle zákonù Lex Masaryk a Lex Bene� také dosud
neexistující Lex Sokol: Sokol se zaslou�il o vznik Èeskoslovenské republiky v roce 1918 a o její
obnovu v roce 1945!

Otakar Mach

Osmièkový rok: Mu�i roku 1918
 V nedìli 6. ledna 1918  se v Obecním domì v Grégrovì sálu se�li èe�tí poslanci s mandátem v øí�ské radì a bìhem

války nesvolávaných zemských snìmù, aby pøijali Tøíkrálovou deklaraci, která vyjadøovala vùli po zásadní zmìnì
vnitropolitických pomìrù a ústavního a právního øádu v celé rakouské øí�i,  co� bychom mohli oznaèit jako jeden
z významných mezikrokù k samostatnému státu. Autorem deklarace byl národní demokrat Alois Ra�ín, který se pak stal
klíèovou figurou i dal�ích událostí.

Jaro 1918 se dá nazvat dobou velkých národních manifestací, jednou z nich byla i slavná Národní
pøísaha, realizovaná 13. dubna v prostorách Obecního domu. Èe�tí politici si zaèali od léta uvìdomovat,
�e se zaèíná monarchie hroutit a �e nestaèí dìlat slavnostní akce, ale zaèít podnikat i konkrétní
politické kroky. Mezi nì patøilo ustavení Národního výboru jako reprezentativního orgánu èeské
politiky. Jeho zakládající schùze se konala opìt v Obecním domì 13. èervence, a od té doby zde
Národní výbor také úøadoval (socialistické strany zalo�ily v záøí 1918 je�tì Socialistickou radu, která
pak mìla své kroky koordinovat s Národním výborem). Navzdory tomu se v�ak její èlenové pokusili
vyhlásit samostatnost u� 14. øíjna bìhem generální stávky proti vývozu potravin ze zemì. Tehdy
v�ak rakouská moc nìco takového je�tì nepøipustila. Bìhem ètrnácti dnù se bìh dìjin zrychlil a
jedna dùle�itá událost støídala druhou. Císaø Karel vydal manifest, v Paøí�i vznikla první
èeskoslovenská vláda, T. G. Masaryk zveøejnil washingtonskou deklaraci.

V této atmosféøe pøi�el den D, 28. øíjen 1918. Alois Ra�ín dostal 27. øíjna veèer pomìrnì obsáhlou
telefonickou zprávu o situaci v hlavním mìstì monarchie. Byl to mu� skuteènì strategického
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uva�ování, který dokázal bravurnì zvládat vypjaté momenty. Skoro celou noc probdìl a promý�lel
alternativy, jak nejlépe situaci oèekávaného rychlého zhroucení monarchie zvládnout. Brzy ráno se
nejprve èlenové vedení Národního výboru se�li v bytì agrárního pøedáka Antonína �vehly, který
byl pro v�echny pøirozenou politickou autoritou. Zde se domluvili, �e pro pøípad kapitulace pøevezme
vládu Národní výbor. �vehla dostal povìøení, aby získal pod kontrolu Obilní ústav. Situace na konci
války byla krajnì nepøíznivá, obyvatelstvu ve mìstech se nedostávalo základních potravin, zásobování
vázlo. A hlad se stává dùle�itou potravou ka�dé revoluce. Praha se rovnì� obávala zbol�evizovaných
�ivlù z Ruska. Tomu chtìl Národní výbor pøedejít.

Skoro ve stejnou dobu, dopoledne 28. øíjna, dostaly pra�ské redakce informace o nótì ministra
zahranièí Gyuly Andrássyho, v ní� deklaroval souhlas s body prezidenta Wilsona, které stanovil
jako podmínku pro zahájení mírových jednání. Ty mimo jiné pøedpokládaly i sebeurèení státù
bývalé monarchie. Kolem novinových vývìsek Národní politiky zaèal houstnout dav lidí, jen� pochopil
nótu jako obnovení èeské samostatnosti. Na Václavském námìstí se objevily první èervenobílé vlajky,
zaèaly padat úøední odznaky s velkým dvouhlavým orlem. Symboly monarchie strhávali z uniforem
také èe�tí vojáci.

Tehdy dorazil vlakem z Bratislavy Vavro �robár, jen� patøil k nejzku�enìj�ím slovenským
politikùm. Bìhem svých studií na lékaøské fakultì se seznámil s T. G. Masarykem. Ve druhé polovinì
90. let zaèal vydávat na Slovensku èasopis Hlas, do nìho� se zapojili také dal�í pøedstavitelé slovenské
inteligence, je� své zku�enosti získávali na studiích v Èechách. Ten se také stal slovenským zástupcem
v Národním výboru. Za národní socialisty byl èlenem Národního výboru novináø Jiøí Støíbrný. Asi
k nejménì známým z celé pìtice, která vejde do historie jako mu�ové 28. øíjna, patøí dnes sociální
demokrat Franti�ek Soukup, jeho� tehdy provázela povìst znamenitého øeèníka.

Po jedenácté se vedení Národního výboru se�lo ji� v Obecním domì. V�ichni pøítomní se usnesli,
�e pøekotný vývoj událostí jim nedává jinou mo�nost ne� vyhlásit národní samostatnost. Vzhledem
k tomu, aby se pøevrat udál pokud mo�no pokojnì, museli pøedev�ím vyjednávat s odcházející
mocí. Místodr�itel v Èechách Max Coudenhove nebyl pøítomen, ale jeho zástupce se po�adavkùm
èlenù Národního výboru podvolil. V ulicích mezitím radost propukla naplno. Ra�ín vzpomíná na
to, �e mu v�ak zatrnulo, kdy� vidìl i nìkolik rozbitých výloh. Jako pomìrnì ��astný nápad se ukázalo
vyventilovat napìtí zpìvem vlasteneckých písní. Hrozba ozbrojeného zásahu se i tak stále vzná�ela
ve vzduchu. V centru se objevily ozbrojené oddíly maïarských vojákù. Vùli ke konfliktu ov�em mìli
pøedev�ím vy��í dùstojníci, mu�stvo ji� tak agilní nebylo. Zásahem èlenù Národního výboru se v�ak
podaøilo v�em mo�ným krveprolitím pøedejít. Pokojný prùbìh pøedání moci nemusel být úplnì
samozøejmý. V Budape�ti byl napøíklad bìhem revoluèních nepokojù zavra�dìn bývalý ministerský
pøedseda István Tisza. Den pomalu spìl ke svému vrcholu, v �est hodin veèer se znovu v Obecním
domì rokovalo. Nejprve promluvil Antonín �vehla. Ten v slavnostní atmosféøe konstatoval, �e Národní
výbor je zcela legitimní k tomu, aby se ujal výkonu práv v novém státì, a také èlenové jeho vedení
jsou legitimní k výkonu svých funkcí. Zvlá�tì bouølivì byl pozdravován Vavro �robár, jeho�
pøítomnost v symbolické rovinì ztìlesòovala èesko-slovenskou vzájemnost (Martinská deklarace byla
pøijata a� o dva dny pozdìji). Veèerní zasedání v Obecním domì, v Grégrovì sálu, tak jen stvrzovalo
rozhodnutí, které v podstatì spontánnì spustily davy v pra�ských ulicích. Jevi�tì, na nìm� se odehrálo
drama se ��astným koncem v podobì èeské samostatnosti, se veèer v Obecním domì pøesunulo
z podoby veselého happeningu, jak ho pro�ívali Pra�ané, více do oficiální, státnické polohy. Po
úvodním projevu �vehly se ujal slova Alois Ra�ín, který ohlásil první zákon nového státu a pøeèetl
zvlá�tní manifest o jeho vzniku. V nìm se mimo jiné apelovalo na veøejnost, aby nedo�lo k nìjakým
ru�ivým incidentùm, aby tak nebyl po�kozen èistý �tít, s ním� národ vstupoval do nové politické
epochy. Nemìly být dotèeny osobní svobody jednotlivce, ani po�kozován majetek. Ji� bìhem veèera
se informace o prvním zákonu telegrafem dostávaly do dal�ích mìst , nìkde byla informace
roz�iøována pøi veøejných shromá�dìních, nebo v divadelních pøedstaveních. Slavnostní teèku pak
obstaral ve Smetanovì síni pravidelný koncert Èeského kvarteta. Ten se pak zmìnil neplánovanì ve
velkou manifestaci, proto�e kvarteto na závìr koncertu povstalo a vestoje zahrálo èeskou hymnu
�Kde domov mùj�. V Obecním domì pak i v dal�ích dnech probíhala dal�í významná jednání, která
mìla pøedev�ím zabránit chaosu a násilným støetùm. Nìkterým excesùm se v�ak nedokázalo pøedejít,
co� platí zvlá�tì o svr�ení Mariánského sloupu 3.  listopadu 1918,  vnímaného jako zúètování
s monarchií a s katolickými symboly, tedy hlavními pora�enými øíjnového pøevratu, jak se tehdy
jevily �ivelnì rozradostnìným lidem v ulicích. Posílení ozbrojených hlídek na Karlovì mostì v�ak ji�
zamezilo znièení barokních soch z jeho výzdoby, je� byly pova�ovány primárnì za znaky katolické
pobìlohorské protireformace. Z organizaèního hlediska bychom tedy nemìli zapomenout na
sokolského starostu Josefa Scheinera, který by si jistì oznaèení mu� 28. øíjna také zaslou�il.

 Postupem doby v�ak Obecní dùm ztrácel své dominantní postavení a historicky první schùze
Národního shromá�dìní se konala ji� ve Snìmovní ulici, v budovì sídla èeského zemského snìmu,
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který se v�ak ji� od anenských patentù z léta 1913 nese�el. Za války slou�il objekt jako skladi�tì a
bylo nutné ho nejprve ponìkud zadaptovat.

 V okam�iku, kdy se mìlo rozhodovat o celém dal�ím osudu zemì, zde nìkteøí klíèoví aktéøi
chybìli. Na prvním místì to byl urèitì Karel Kramáø, který 25. øíjna odejel do �enevy, kde probìhla
jednání s reprezentací na�eho zahranièního odboje v èele s Edvardem Bene�em (Masaryk byl tehdy
je�tì ve Spojených státech). Spoleènì s Kramáøem zde byli napøíklad národní socialista Klofáè èi
agrární pøedák Franti�ek Stanìk. Mù�eme si jen klást otázku, zdali by si nechali ujít takovou pøíle-
�itost, být oslavováni jako jedni z hrdinù revoluèního pøevratu. Kramáøe toti� spoleènì s Ra�ínem
obestírala aureola muèedníka za národní vìc, nebo� byl rakouským soudem odsouzen za války k
trestu smrti. Pomìrnì brzy po vzniku republiky se tak objevily spory o to, kdo mìl na vzniku státu
vìt�í zásluhu. To se stalo pøedmìtem dal�ích vá�nivých polemik, které planuly je�tì na konci 20. let.

 Ka�dý z mu�ù 28. øíjna mìl své zajímavé osudy, do nich� se vpisovaly dal�í peripetie
dramatických èasù. Antonín �vehla se jako nìkolikanásobný premiér stal jednou z ikonických postav
první republiky a zemøel v prosinci 1933. Alois Ra�ín se stal svým zpùsobem legendou, k èemu�
pøispìl fakt, �e se stal nekompromisním ministrem financí a zemøel po nìkolika týdnech, co na nìj
krátce po Novém roku 1923 vystøelil anarchista. Jiøí Støíbrný se stal ponìkud kverulujícím politikem,
který vystupoval kriticky zejména vùèi Bene�ovi, a kvùli obvinìní z kolaborace s nacisty skonèil a�
do konce �ivota v roce 1955 ve vìzení. �robár byl bìhem existence první èeskoslovenské republiky
stále respektovanou osobností slovenské politiky, stoupencem èechoslovakismu, co� vedlo k odcizení
s nìkterými z jeho slovenských pøátel, kteøí se po vzniku republiky hlásili k národnímu charakteru
politiky. Anga�oval se ve Slovenském národním povstání a po únoru 1948 byl v tehdy úctyhodném
vìku více ne� osmdesáti let èlenem Gottwaldova kabinetu (zemøel v prosinci 1950). Soukup spojil
svùj politický �ivot s aktivitami v Senátu, po nacistické okupaci byl nìkolik mìsícù vìznìn a díky
podlomenému zdraví brzy poté, v roce 1940, zemøel.

V komunistickém narativu se ve�keré aktivity kolem 28. øíjna spí�e potlaèovaly, proto�e vznik
republiky byl vykládán jako dùsledek vlivu bol�evické øíjnové revoluce. V duchu komunistické rétoriky
byla pøedmnichovská republika pova�ována za stát �vykoøis�ování, bídy, nezamìstnanosti, stávek a
ostrých tøídních bojù�. Vzpomínání na výroèí zalo�ení republiky mìlo pak pøebít zejména
akcentování dne znárodnìní z roku 1945 a pøijetí zákona o èeskoslovenské federaci z roku 1968
(tento ráz 28. øíjna podporoval bìhem normalizace zvlá�tì Gustáv Husák, který byl velkým odpùrcem
èechoslovakistických koncepcí T. G. Masaryka ji� jako mladý slovenský národnì cítící komunista).
Po roce 1989 se staly nezkreslené pohledy na 28. øíjen znovu souèástí velkého národního pøíbìhu,
by� v roce 1992 spoleèný stát zanikl. Rituály vzpomínání na velké okam�iky na�eho státu pøiná�ejí
i nyní dùle�ité a potøebné impulzy k upevnìní vnitøní soudr�nosti celého státního spoleèenství
a lidí, kteøí v nìm �ijí.

Jaroslav �ebek
Autor èlánku je historik, pracovník Historického ústavu AV ÈR Praha, zamìøující se na dìjiny

èeských zemí 20. století.
(pøevzato)

Projev presidenta T. G. Masaryka k mláde�i  dne 28. øíjna 1928
(Zvukový záznam poskytl laskavì pan Turek ze zvukového archivu Èeského rozhlasu.)
Vítejte. Zahájil jsem desetileté oslavy republiky s legionáøi. A teï jste vy, dìti, druzí v øadì

oslavovatelù. Promluvme si tedy vá�nì slovíèko. Pøeji vám, jak jsem to slýchal od mlada, zdraví a
Bo�í po�ehnání. Abyste byly a zùstaly zdravé, musíte se o to pøièinit. A není to nic tì�kého. Peèujte
o èistotu svého tìla, nebojte se vody, myjte se s chutí, koupejte se a plavte, pohybujte se èile na
èerstvém vzduchu a dejte se ohøávat sluníèkem. Vìtrejte si svìtnici a byt. V jídle buïte støídmé,
vystøíhejte se v�eho mlsání a nepijte �ádný z alkoholických nápojù. Hrejte si vesele, ale kdy� se
uèíte, pracujete, uète se a pracujte vá�nì. Nevyhýbejte se práci, i kdy� jste na �kolách. Já sám jsem
vdìèný, �e jsem byl na øemesle. Jen prací se èlovìk stává praktickým. Sokolujte a cviète tìlo hrami a
rozumným sportem. Pøemý�lejte, kdy� dorùstáte, o tom, co chcete být. A� budete dìlníkem, a�
rolníkem, a� øemeslníkem, a� uèitelem, a� èetníkem, a� umìlcem, a� spisovatelem, zkrátka, a� budete
èímkoliv, v�dy buïte pilnými a poctivými pracovníky. V�ichni jsme povoláni k práci. Ka�dý na
svém místì a podle svých vloh. Spoleènost musí mít pracovníky rozmanité, práce musí být úèelnì
rozdìlená, uspoøádaná, ale v�ichni, kdo poctivì pracujeme, jsme si v práci rovni. Dobrý dìlník není
ménì, ne� dobrý president. Sly�eli jste o ne�tìstí na Poøíèí*).... tam nebylo té poctivé práce, a� u� je
vinen ten, nebo onen. Poctivá práce �iví lidi. Poctivou prací �ivíme se ka�dý a �ivíme své bli�ní.

*) Rozestavìný dùm naproti Bílé Labuti spadl, v maltì bylo málo cementu. Zahynulo nìkolik zedníkù.
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Z  na�ich  jednot
Dìtský den na Proseku

Leto�ní Dìtský den jsme zvolili ve støedu 6. èervna. Dìtský den v�dy poøádáme venku na zahradì
u sokolovny. Poèasí v pondìlí ani v úterý nevypadalo nijak pøíznivì pro venkovní akci, a tak jsme byli
velice pøíjemnì pøekvapeni, kdy� se ve støedu mírnì ochladilo. Pøipravili jsme na zahradì ohni�tì na
opékání buøtù. Pálení ohnì jsme mìli povoleno. Ji� po pùl ètvrté pøicházeli rodièe s dìtmi, pozdìji
pøed�koláci a �actvo. Po pøivítání bylo odpoledne zahájeno hrou Cesta do pravìku, kterou pøipravila
Ivanka. Po skonèení této hry se nejmen�í dìti s rodièi vraceli na zahradu, kde ji� plápolal ohníèek. V�ichni
se vìnovali pøi dru�né zábavì  opékání buøtù.

Pro star�í dìti pøipravili na�i cvièitelé na pøilehlé pì�í zónì závody na kolech v�ech znaèek. Dìti byly za
svou úèast na závodech  vyznamenány medailemi, které pro nì upekla Helèa. V�ichni úèastníci byli velice
spokojeni. Rozcházeli jsme se domù a� s prvním soumrakem okolo deváté hodiny.

Bylo to odpoledne strávené v pohodì a pøátelství, odpoledne pro�ité v sokolské jednotì.

Otakar Mach
Pra�ské ma�oretky �Juniorky� z T.J. Sokol Vysoèany

se staly mistrynìmi Evropy 2018 a
získaly 3. místo na MS WFNBTA  v norském Lillehammeru

Ve dnech 28. 3. � 1. 4. 2018 se v norském Lillehammeru konalo Mistrovství svìta v twirlingu.
Olympijské mìsteèko Lillehammer pøivítalo sportovce z 18 zemí svìta krásným bezoblaèným poèasím.
Olympijská hala se stala svìdkem ú�asných výkonù twirlerù a twirlerek v�ech vìkových kategorií
a disciplín. Èeská výprava se 77 startujícími patøila mezi tøi státy s nejvìt�ím zastoupením. Na�e
reprezentace zmìøila své síly s nejlep�ími twirlery svìta v 50 vystoupeních.

�Juniorky� T.J. Sokol Vysoèany si z norského Lillehammeru odvá�í ú�asné 3. místo (Parade Corps).
Následnì získaly i skvìlé první místo a titul MISTR EVROPY 2018 v disciplinì Exhibition Corps

na mistrovství Evropy, které se konalo v chorvatském mìstì Poroè.
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Perníková chaloupka aneb Cesta pohádkovým lesem
v Modøanské rokli 26. 4. 2018

Ji� tradièní akci poøádala Tìlocvièná jednota Sokol Libu� ve spolupráci s RC Kuøátko, SDH Libu�,
SDH Písnice, Rodinným divadlem, MÈ Praha�Libu� a paní Petrou Sedláèkovou. Byla jednou z mnoha
akcí poøádaných ke Dni Zemì v této MÈ.

Chaloupka probìhla letos ji� posedmé, a aby nebylo v�e pøi starém, na jednom ze stanovi�� se v le-
to�ním roce pøedstavilo Rodinné divadlo, které ji� ètvrtou sezónu vystupuje s loutkovými pøedstaveními
pro dìti v libu�ské sokolovnì. Nejdùle�itìj�í pro poøádání akce v pøírodì, je samozøejmì poèasí, a to
nám tentokrát pøálo. Sice bylo ponìkud vìtrnìji, ale s tím jsme si na jednotlivých stanovi�tích poradili
(kartièky jsme zatí�ili kameny a chaloupku pøivázali k zábradlí, aby ji vítr neodnesl). Pøekrásné prostøedí
Modøanské rokle prozáøené sluneèními paprsky umo�nilo umístìní celkem osmi stanovi��. Nádvoøí sídli�tì
Písnice mezi restaurací Modrá ryba a supermarketem Albert, kde se startovalo, o�ilo hlavnì dìtmi, ale
i celými rodinami. Na startu obdr�eli úèastníci kartièku s obrázkem Perníkové chaloupky a místy pro
razítka s èísly stanovi��. Pøi akci mìli úèastníci mo�nost alespoò tro�ku pøispìt k úklidu rokle sbíráním
poházených odpadkù na trase k nádr�i � k dispozici byly pytle na odpadky vèetnì jednorázových rukavic.
Na jednotlivých stanovi�tích si úèastníci zábavnou formou provìøili znalosti o pøírodì - pøiøazovali zvíøata
do jejich domovù, poznávali rostliny, zvíøata, rùzné druhy pøírodnin, zahráli si pohádku, provìøili si
i sportovní a tìlesnou zdatnost � napø. u místních hasièù se sna�ili zasáhnout cíl pomocí po�ární hadice,
dále srá�eli pomocí stoèené hadice rozestavìné ku�elky a také poznávali hasièskou výzbroj, vytváøeli
obrázky. Na posledním stanovi�ti dìti pod dohledem je�ibaby z Perníkové chaloupky a její malé pomocnice
zametaly �i�ky a nakonec dostaly balíèek s perníèky a reflexní pøívì�ek.

Pøevzato z: http://www.sokollibus.cz/

Karnevaly a �ibøinky
Na zaèátku ka�dého roku se uskuteèní v øadì jednot na�í �upy dìtské karnevaly a nìkde i �ibøinky

dospìlých. Nejinak tomu bylo i v leto�ním, na události a výroèí tak bohatém roce. Dozvídáme se o nich
vìt�inou z webových stránek jednot. Ty letos informují napø. o dìtských karnevalech v Hostivaøi, Vr�ovicích,
Vinohradech, Satalicích, ale  také o �ibøinkách ve vinohradské sokolovnì. Sletové událostí �el nedovolují
uveøejnit více dokumentù z tìchto radostných událostí. Staèí si ale najít pøíslu�né webové stránky, které
ji� vìt�ina na�ich jednot vlastní a pokochat se veselými zábìry z tìchto událostí. Ní�e tedy uveøejòujeme
alespoò  malou obrazovou �ochutnávku�.

Dìtský karneval v Sokole Vr�ovice

Dìtský karneval v Sokole Hostivaø

Dìtský karneval v Sokole Satalice
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�ibøinky v Sokole Královské Vinohrady

Nemìli bychom v�ak zapomenout ani na dal�í �osmièková� výroèí významná a� ji� z pohledu národního
nebo i sokolského.

Revoluèní rok 1848
I pøes nepokoje ve Vídni a v Praze se na pøelomu

èervna a èervence uskuteènily volby do ústavo-
dárného snìmu, v nich� získali pøevahu liberálové a
konzervativci. Jednání vídeòského parlamentu bylo
slavnostnì zahájeno 22. èervence. Parlament staèil
jednat pøedev�ím o døívìj�ím zru�ení poddanství ne�
v bøeznu 1849 - poddanství bylo nakonec zru�eno
7. záøí 1848. Rakouská vláda 3. øíjna rozpou�tí
uherský snìm. Císaø odchází do Olomouce. Spolu
s císaøem ode�la také èást vlády a poslancù. 16. øíjna
získal Windischgrätz velení nad ve�kerým vojskem
(kromì jednotek v Itálii) a 22. øíjna byl ústavní snìm
pøesunut z Vídnì do Kromìøí�e. V Arcibiskupském
paláci v Olomouci abdikoval 2. prosince rakouský
císaø Ferdinand I. ve prospìch svého synovce
Franti�ka Josefa I.

Po celý rok 1848 vznikaly nepokoje prakticky na
celém území císaøství Rakousko-uherského .
V polovinì roku vyvrcholily i nepokoje v Praze, byly
ale císaøským vojskem, vedeným generálem Win-
dischgrätzem potlaèeny.

JUDr. Jan Podlipný (23.8.1848 - 19.3.1914)
byl pra�ský advokát, starosta královského hlavního
mìsta Prahy (1897-1900) a poslanec èeského
zemského snìmu za mladoèeskou stranu, první
starosta Èeské obce sokolské (1889-1906). Uspoøádal
Sbírku zákonù, týkající se státního práva Království
èeského (1882). Byl také jednatelem Právnické
jednoty. Byl to mu� vzácného charakteru a u�lech-
tilých mravù.  Narodil se v Hnìvèevsi v rodinì
chalupníka Josefa Podlipného. Ve své programové
øeèi po zvolení pra�ským starostou dne 2. ledna
1897 se vyslovil pro pøièlenìní okolních mìst a obcí
k Praze. JUDr. Jan Podlipný �il a zemøel v Praze na
Starém Mìstì v domì è.p. 309 v Bartolomìjské ulici,
kde je umístìna i pamìtní deska z roku 1924, vìno-
vaná Èeskoslovenskou obcí sokolskou. Pochován
je na Ol�anských høbitovech. V Praze Libni na
Elsnicovì námìstí stojí pomník od sochaøe Jar. Brù-
hy z roku 1935 na poèest jeho zásluh o pøipojení
Libnì k Praze (12. záøí 1901).
Po JUDr. Janu Podlipném je pojmenována jedna
libeòská ulice. Jeho jméno nese také na�e �upa.

Invaze vojsk Var�avské smlouvy do
Èeskoslovenska  21.8.1968

Vstup spojeneckých vojsk (Operace Dunaj) byl
vojenský  vpád pìti komunistických zemí Var�av-
ské smlouvy v èele se Sovìtským svazem (SSSR),
který se uskuteènil 21. srpna 1968. Invaze se
kromì Sovìtské armády zúèastnila vojska PLR,
MLR, NDR a BLR. Byla obsazena vìt�ina dùle-
�itých mìst v tehdej�í ÈSSR. Krátce po pøíjezdu

tankù a obsazení leti��, na kterých pøistávala
sovìtská letadla s dal�í vojenskou technikou,
pøedsedenictvo ÚV KSÈ pøijalo usnesení odsu-
zující invazi. Veøejnost bìhem prvního týdne
okupace vyjadøovala silný odpor. Bylo pøe-
ru�eno rozhlasové i televizní vysílání,  které  v�ak
bylo rychle obnoveno. Následnì  do�lo k potla-
èení èeskoslovenského pokusu o reformu socia-
lismu - tzv. pra�ského jara.
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Oblastní slet v Brandýse nad Labem dne 27. 5. 2018
Brandýsský slet byl sice stanoven na nedìli 27. èervna, ale jeho pøípravy na sokolském høi�ti

Jindry Vaníèka zaèaly ji� o dva dny døíve. V pátek 25. èervna zaèali organizátoøi s výzdobou a
vybavením poøebného zázemí, které si tak velká událost vy�aduje. Svítilo sluníèko a v�ichni zúèatnìní
doufali, �e pìkné poèasí vydr�í  i v následujících dvou dnech. V prvním z nich, v sobotu, se nejdøíve
do práce dali zvukaøi, aby se u� v 10 hodin mohlo zaèít se zkou�kami. V tu dobu nastoupili na plo-
chu první z oèekávaných 2152 cvièencù z 15 �up. Na krásnì vyzdobený mùstek vstoupili
i vedoucí první skladby tak, jak bylo organizátory pøedem urèeno. Sobota patøila zkou�kám skladeb
dospìlých cvièencù. V 16 hodin se také uskuteèila na jiném místì Brandýsa - v Synagoze - vernisá�
putovní výstavy, nazvané �Sokolové republice - Sokol døíve a dnes�,  nad kterou pøevzal zá�titu
starosta mìsta Brandýs n. L. ing. Vlastimil Picek. Nad celou èástí projektu �Sokolové republice�
uskuteènìnou mimo Prahu pøevzala zá�titu hejtmanka Støedoèeského kraje paní ing. Jaroslava
Pokorná-Jermanová.

V nedìli pak absolvovali zkou�ky jako první senioøi, kteøí si museli èasnì ráno pøivstat, aby stihli
zahájení zkou�ek. Hned po nich nastoupily na cvièi�tì dìti na zkou�ky svých skladeb. Kdy� se blí�il
stanovený termín øazení prùvodu t.j. 12,30 hodin zaèaly se houfovat pøed vstupem na cvièi�tì nejen
cvièenci, ale i dal�í krojovaní i nekrojovaní  sokolové a èestní hosté, mezi kterými nechybìli zástupci
mìsta, starostové �up a dal�í významní pøedstavitelé ÈOS. Nemohli chybìt praporeèníci  se svými
prapory, kteøí jsou v�dy ozdobou prùvodù. Byla zde i hudba Pøívoranka. Shromá�dìní úèastníci
prùvodu se na pokyn organizátorù seøadili a  v urèenou hodinu se dali za doprovodu hudby do po-
chodu. První zastávka byla u nedaleké sokolovny, kde byly polo�eny kytice u pomníku padlých a
umuèených sokolù. Dal�í zastávka se uskuteènila u pomníku prvního prezidenta Èeskoslovenské
republiky Tomá�e Garrigua Masaryka. Nakonec se prùvod zastavil v zámeckém parku, kde se konal
pietní akt u památníku padlých. Na jeho úvod zaznìla hymna Èeské republiky v podání sestry
Hany Otáhalové. Poté polo�ili ke zdej�ímu památníku kytice  starosta mìsta Vlastimil Picek a starostka
ÈOS sestra Hana Mouèková. Úèastníci aktu pak vyslechli jejich krátké projevy. Emeritní starosta
Barákovy �upy, úèastník X. sletu, konaného v r. 1938, bratr Boøivoj Sopr pøednesl báseò z tohoto
historického sletu. Následující vzpomínková minuta ticha byla zakonèena zvukem veèerky. Po
doznìní veèerky pozvala moderátorka  v�echny pøítomné na hlavní sokolskou událost roku - XVI.
v�esokolský slet, konaný v Praze. Následnì se úèastnící pøemístili opìt na cvièi�tì, kde u� poèetní
diváci netrpìivì oèekávali zahájení sletových vystoupení.

Zahájení bylo vskutku velmi slavnostní. Jako první nastoupili na plochu  vlajkono�i. Poté starostka
ÈOS Hana Mouèková  dekorovala pamìtními stuhami ÈOS prapory jednot a �up, slavící právì svá
výroèí, a starosta mìsta Vlastimil Plicek dekoroval v�echny pøítomné prapory stuhami, které vìnovalo
mìsto Brandýs n. Labem. Po skonèení tohoto obøadu pøivítal  úèastníky této události bratr Boøivoj
Sopr. Zdravice starostky ÈOS sestry Hany Mouèkové a starosty mìsta Vlastimila Picka vystøídaly
potom svým vystoupením na plo�e ma�oretky Sokola Vysoèany.

Pøehlídku sletových skladeb zaèaly cvièenky sletové skladby �Cesta�, následované aktéry dal�ích
sletových skladeb, mezi které se vklínily i dvì skladby slo�ené a nacvièené jen pro tuto událost. Tou
první byla skladba nazvaná  Vivat Vivaldi - postavená na hudbu  významného italského skladatele,
jeho� jméno nesl i název skladby, a  druhá, nazvaná Rù�ový panter, autorek Evy Honzátkové,
Zdeny �afáøové, Lenky Vojtíkové a Hany Vltavské.
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Sletová skladba Borci

Sletová skladba Méïové

Sletová skladba Cesta

Sletová skladba V peøinì
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Skladba pro toto vystoupení: Vivat Vivaldi Sletová skladba: Noty

Sletová skladba: �enobraní Sletová skladba: Dìti, to je vìc

Sletová skladba: Spolu Skladba pro toto vystoupení : Rù�ový panter

Sletová skladba: Siluety Sletová skladba: Cirkus

Sletová skladba pro VG: Princezna republika Závìreèná �Krokovka�




