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10.

GALERIE

Pojď s námi každý,
kdo máš čistý štít...

Máte v české republice nějaké přátele?
Ano, jsou to především současní i bývalí studenti
historie a muzikanti Díky hudbě jsem získal mnoho
přátel. Byl jsem členem studentského kvarleta, orchestru Emauzy a dechového orchestru Základní
umělecké školy v Praze 3. Myslím si, že bez hudby
bych nebyl vPraze takštOstný. I vJaponsku hraji v ně
koliko souborech, dokonce jsem si vloni vzář!zahrál
s amatérským orchestrem Dvořákovu Novosvětskou
symfonii.

HOVOŘILI JSME S...

SJAPONSKÝM

Významné životní jubileum, 75 let, oslavila v pnr
sinci naše dlouholetá cvičitelka, sestra Alexandra
orolová. Ještě mnoho let v tělocvičně při plném zdraví, jí přeje cvičitelský sbor a výbor TJ Sokol Brno ll.
TJ Sokol Brno 11.

Sokolský slet

IADArfLfM

Vsoučasnosti už je celý měsíc na všech župách
sletový buletin č. 3, ve kterém seznamujeme s při·
pravovaným programem I nejdůležitějšími organi·
začními údaj! týkajícími se sletu,

Hiroshi Fukuda přijel vzáří do Prahy již počtvrté.
Naposledy se u nás byl podívat na XIII. všesokolský
slet. Při své letošní pracovní návštěvě s nadšením
přivítal možnost prohlédnout si Tyršův dům.
Třicetiletý odborný asistent Právnické foku!ly Univerzity Hokkaido v Sapporu se již od začátku vysokoškolského studio specializoval no politickou a kulturní
historii Evropy, zejména na nárOdnostní hnutí v Rakousko-Uhersku před první světovou válkou.
Co vás přivedlo k profesionálnímu zájmu o sokolství?
Vícnežpolifíckésouvlsfostí mě zajímalo to, co ovlivňovalo tehdejší každodenní všedníživot lidí. Zkoumáním těchto faktorů jsem pochopitelně narazil na velký
význam sokolského hnut! ajeho podporu národního
uvědoměni zasahující í do organizace společen
ských sportovních a kulturních oblastí běžného života, dnes nazývaných .. životním stylem~ Proto jsem
fenomén soka/siví začal studovat. Nyní píši disertač
nípráci o tělovýchovném o národnostním hnut! v Če
chách. Někofík čáslíjsem již uveřejnil v Japonsku.
Kde jste se naučil tak dobře česky?
Ne}prve jsem se snažil čist české knihy a občas
jsem mof1/ mluví! alespoň se slovenským studentem
medicíny v Japonsku. Nejvíce jsem se však naučil
v kursu češtiny v Praze, který trval celkem dva o pUl
roku. Doma mám však málo přl7ežitostí češtinu používat pouze před dvěma rolry na podzimjsem tlumočil při motocyklovém závodu Enduro no ostrově Hokkaido českému světovému šompionovf.
Existuje vůbec česko-japonský slovník?
Obě slovníkové veae existuji jsou však vhodněJší
pro začátečníky. Při práci použfvám většinou podrobnější česko-německý slovnfk.
Setkal jste se doma i s jinými historiky, kteří se
zajímají o Sokol?
Možná je neobvyklé, že se někdo v Japonsku vážně zabývá Sokolem o přijel kvU!i tomu do Prahy i na
slet. Nejsem však prvnl kdo se u nás věnuje tělový
chovným hnutím v Čechách. Dr. Toshio Kunugi, který
na začátku devadesátých let studoval no FTVS Ul<
v Praze, je autorem odborných článkU no toto téma
o mým čoslým poradcem. Při studiujsem objevil také
disertočnf práci Američanky Claire E. Nolte ,.Cvičení
pro zralost národa: Miroslav Tyrš a vznik českého
Sokola, 7862-7884". S Claire }sem se poprvé osobně setkal před čtyřmi roky na mezinárodní konferenci
o Sokole na FTVS v Praze. Vystoupila zde s referátem
.. ženská otázka vsokolském hnutíod roku 7974". Vyprávěla mi o svých studlj'ních pobytech v Čechách za
bývalého režimu, kdy svUj zájem o Sokol musela tajit.
Pokud Jde o české badatele, je pro mě nejdU!ežitější
sbornfk Marka Waice (FTVS UK) ,.Sokol v české společnosti 1862-7938~ Jsem velmi zavázán Antonínu
Ročkovi z Tyršova muzea, kterýje autorem odborných
článkU např. o formování samostatné české tělový
chovy a ochotně mi umožnil přístup k archivu tělový-

Opavští oslavenci
Dva přední atleti Sokola Opova se dožili význam·
nýchjubileí.
Otto Holečka 851et a MU Dr. Miroslav Lesák SO let.

Již před 2. světovou válkou byl v Sokole Opava ok·
tivní atletický oddíl.
Otto Holečka byl ve 30.1etech předním českoslo
venským běžcem na 400 m.
Miroslav Lesák zde začínal v roce 1936 s atletikou
jako dorostenec, kdy již reprezentoval v pětiboji Moravskoslezskou župu na mezižupním přeboru. Po
válce založil Otto Holečka nový atletický oddíl v Opavě o získal pro něj československé reprezentanty:
švojgra, Kodrleho, Wiinsche a Strnádka. V prvních
letech po válce stále závodl! Otto Holečka no 400 m
a současně předsedo! oddílu.
Miroslav Lesák po válečném působení v SK Ná·
chod a ČSK Vítkovice začal brzy soutěžit za Sokol KP
Opava. Ve skoku o tyči, kterému se naučil v Náchodě,
již v letech 1947-1949 reprezentoval českosloven·
sko. Atletický oddíl Sokola Opovo patřil v té době mezi
tři nejlepší kluby v republice.
Dr. Miroslav Lesák aktivně závodil až do roku 1968
za Slezan Opovo, později se věnoval trenérské práci
o do roku 1996 aktivně pracoval v Krajském atletic·
kém svozu. Nyní pomáhá jako rozhodčí o lékař při
atletických závodech.
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Stále vzpomíná jak vedl s Ottou Holečkou dorostenecké družstvo Opovy, které patřilo v 70. letech mezi
nejlepší v republice. V té době Otto Holečka založil
sportovní třídy no Základní škole B. Němcové, které
se po jeho odchodu do důchodu přestěhovaly do školy
no Englišovu ulici. Tradice vydržela a sportovní třídy,
nyní opět pod hlavičkou Sokola, stále patří mezi nej·
lepší v republice.
Na dobovém snímku vyhlašuje Otto Holečka na
Tyršově stadionu nejlepší tyčkaře: 1. Dědek (Vítkovi·
ce), 2. Lesák (Opava).
MVDr. Jana Havlíčková, vzdělavatelka
TJ Sokol Opava

vprosinci se dožila 851et sestra Anna Koberová.
Pro naši turnovskou jednotu je příkladem nesmírné
obětavosti, houževnatosti a trpělivosti.
Dlouhá léta, až do XII. všesokolského sletu, vedla
cvičení, gymnastické soutěže i sletový nácvik mladších žákyň. Pódiová vystoupení, která s nimi připra
vovala, se vždy vyznačovalo vtipem, smyslem pro rytmus o pohybovou kulturou.
Je autorkou bezpočtu sportovních her určených
nejen pro soutěžení v tělocvičně, ale i pro letní sokolské tábory. Jako učitelko a sokolská cvičitelka věno·
vola dětem celý svůj dosavadní život.
Na popud sportovní rady město Turnova bylo zapsána do Zloté knihy osobností turnovského sportu.
Dosud je členkou výboru naší jednoty.
Přejeme Andulce k jejímu jubileu pevné zdraví o
svěžest, aby ještě dlouho mohlo mezi nás docházet
a předávat své bohaté zkušenosti. Je pro nás symbolem sokolství - nezištnosti, skromnosti a cvičitelské
obětavosti.
Tělocvičná

jednota Sokol Turnov

Program:
21. 6. pátek
- přijezd 'a ubytování účastníkU
- představerlíSmetanovyoperyTajemstvívdivodle
F. X. Šaldy
22. 6. sobóta-- dopoledne
-zkoušky_
- . volejbalový lurnaj
odpoledne
- slavnostní zohójen(sletu
- nástup účastnlkú na náměstrpřed radnicí
- -vztyč~ní_vl_ajek
_ _ _ .
- přijeti zástupců žup a ČOS u primčtorá.
~e_č~r

-, ve~ellc~VesportovÍ1íhale usfadiánu (podiová vy·_
stoupenQ
23. 6. neděle - dop'otedrle
- gen~rální zkouška
odpoledne
hlaVní sletové vy_Stoupenf
Skla_dby zařazené do sletového programu:
1) opá kované Stétové skládby
, - ChlopOcl (Dosedla, Pavelko) -zkrácená večerní
verze
- PrapOrCe (Óróbkovó,ŽihÍó)- Celá skladba beztfa.
lího oddllu
2) skladby ze SOKOLGYMU
- ženy Obruče (frantovó)- jilnf Morava
- Koedukovaná Hrátky (Bučková, Pracný) - Brna
Q'Okólf
- mu~ Borci (Dosedlo, Pavelka)
3):--nové Skladby _ :_ :-- žáci s florbalovými hokéjkami (,Dostálová, Šubr·
lová)
- 111ladší žákýně .Zuzano, s tebou mne baví sVěw
(Bělinová)

- starší žákyně ~o B_abetě, kťéró měl~ vlasy samou
loknu~ (~ourrwv9t Svobodová~ Žitná)
-- Věrná garda ~Pocta Janu Werichovr (Žitná)
~·.ženy .Můj domov· (Dróbkov6, Žilná)
4) Jéště připravujeme
- ttíbOťn!cké vystoupení
--aerobik
- skladba pro R+ Da předškolní děfl s lany,
Vbuletinu č, 3je také formulář předběžné Přihiáš
ky, Velmi _prosíme o jeho _vyplněn,í a__:aslóní :-:-je to
pro nás první, I k~yž předběžná, infórm~ce, naJejímž
základě múžeme_zajišfovOt ubytování a stravovóní
i nókup náčin_L Byli bychom rpctl,'kdyby se_ nás pod
Jéš!ědem sešlo cO' nejvíce'_:.. riióžnáiŽe se pak i sva·
fý Pelr dá obměkčit a .tradiční liberecké počasí" se
nebude konat
Nazdar!
Milan Šfryncl Vlasta Landovó Jarina Žitná
náčelnice
starostka
náčelník

Na počátku Hiroshiho zájmu o střední Evropu byla
kla·
víristo, se přes Chopina dostol i k Dvořákovi, Smetanovi, Janáčkovi a Martinů.
Přibližně v roce 2002 vyjde v Japonsku kniha ,.60
kapitol o české republice a Slovensku". Autorem kop i·
faly o současném sportu v Čechách je Toshio Kunugi,
pojednáni o Sokole připravuje Hiroshi Fukudo. Text
patrně doplní některá ze sletových fotografií z archivu ČOS.
Pan Fukuda - jehož jméno Hiroshi v Japonštině
znamená široký, otevřený -v Čechách téměř zdomácněl. Kromě mnohých přátelství, která zde navázal, si
oblíbil českou kuchyni o zachutnalo mu i naše pivo.
Vjeho knihovně jsou mj. sletové památníky od těch
historických, získaných v pražských antikvariátech, ož
po ten nejnovější, který mu věnoval starosto ČOS. Je
také předplatitelem a čtenářem časopisu SOKOL
Domů se vracell2. září2001, na počátku vyostře
né mezinárodní situace. Jeho e-mailová zpráva však
byla optimistická: ,.. Přiletěljsem do Sappora bez problémU o už se mi opět stýská po Praze... se sokolským
pozdravem ,.NAZDAR: HiroshL
Milada Josefíková
vlastně hudba. Jako hráč na trubku, a především

chovného hnutí. Znám také práce J. KOssla, F. Koláře
oJ. Novotného, kteříse však dějinami sokolství nezabývají v tokovém rozsahu.
Jak jste vlastně prožil XIII. všesokolský slet?
Měl jsem štěstl protože mě při něm provázel dr.
Bořivoj Petrák, bývalý starosto ČOS. By/jsem mu před
staven známým českým sociologem P. Machoninem,
se ktetýmjsem se seznóml7 během jeho krátkodobého pUsobení na Hokkaido Univerzitě vSapporu.
Podle rozhovorU s účostnlky a z mé vlastnizkušenosti si myslím, že slet byl velmi úspěšný. Otázkou je,
jakou organizací bude Sokol v budoucnu, zda, a jak
úspěšně, se podaří transformovat stále životaschopný odkaz historie sokolského hnutí do moderní doby.

NÁŠ SERIÁL

Tyršovo

zprogramu Nosticova

muzeum

divadélka nad čertovkou

I

Antonín Ma«hek
Nerodil se v roce 1775 v Podražicích. Jako _žák
Zitty kopíroval nejprve Prersslerovy rytiny.
Rychle postupoval ve vzdélánL
Byl členem týmu biskupa Haye, ko korunovaci
Františka ll, v Praze (1892). Zdálo by se, že tento
nesmírně nodoný a pracovitý portrétlsta nemá se
sokolským hnufíni·'nrc společného. Vdobě, kdy zíS:
kávó první oceriění ve vefejných soutěžfch, portréluje manželský pór.
Podobizně Petro FGgnera a jeho-ženy Frontíšky
FC!gnerové vtiskne_ osobilý pohled na měšfanskou
malíře V,

Společnost.

_studuje na vídeňské dvorní akademii, stává se
malířem obrozú v rez1der1cr pírkevních hodiloslářů,
Vedle portrétů dv_orskě šlechty se vrací do národ·
nich dějin (abrozyVáclavll., Rudollll., Oldřich a Bo·
žena).
Několik let před svou smrtí v' roce 1844 portrétu"
je neznámého mladíka, Je podobný stovkám jiných.
Ani malíř, ani mladík netuší,- že do dějin českého
národa vejde tento obraz jako první portrétJyršova·
nejbližšího spolupracovníka Jindřicha Fúghero,
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Nosticovo divadélko nad čertovkou v řljnu poprvé
hostilo sokolské folklorní soubory- ODRU a VYCPÁL·
/<OVCE

