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Čertovská hodina 2014
Oddíl Rodičů a dětí se 3. 12. 2014 sešel v červených a černých tričkách, tepláčcích i červených sukénkách
čertic mnohdy vyrobených z krepového papíru. Po nástupu a pozdravu děti běhaly, skákaly a jinak
dováděly, pak si vzaly do každé ručky kužele a honily “čertovský
oheň„ daným směrem.
Potom děti proudovou metodou do kruhu plnily dané disciplíny
 vylézaly na překážky a slézaly z nich
 prolézaly mezikružím;
 skákaly na trampolínce s výskokem na žíněnku
 běhaly po lavičce, lezly ve dřepu, plazily se po bříškách,
snožmo skákaly na lavičku a z lavičky...
Pod vedením cvičitelek a cvičitele děti s rodiči zpívaly písničky a
tančily tanečky.
Během cvičení byla na dětech vidět nedočkavost. Ve tři
čtvrtě na šest se děti dočkaly. Náhle zhaslo světlo a ve
dveřích se objevil Mikuláš, čert i anděl.
Po rozsvícení světel děti předvedly Mikulášovi, čertovi i
andělovi své umění, některé i recitovaly básničky. Všechny
děti za své vystoupení obdržely od Mikuláše a anděla balíčky
se sladkou od-měnou.
Tak zase za rok. NAZDAR !!!
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ŠIBŘINKY 2015
Šibřinky se uskutečnily dne 7. 2. 2015 v Sokole
Pražském od 19:30 hodin, tentokrát ve
slavnostnější náladě, neboť jsme slavili 150 let
šibřinek. Proto byl také zvolen ráz Listování
historií.
Na stěnách schodiště visely „pergameny“
s dřívějšími i soudobými názvy rázů šibřinek.
Na tom usilovně pracovala sestra Jana
Náprstková a další cvičitelky. Další výzdoba
byla ve Fügnerově sále. Tvořily ji kopie
historických pozvánek na šibřinky, které
vyhledala a vyfotografovala v Národním muzeu
sestra Jitka Křepelková.
V prvním patře u schodiště nabízela sestra
Markéta Stluková pamětní list k 150. výročí prvních šibřinek a program s tanečním pořádkem těch
letošních.
V Tyršově sále si zájemci u krojované sestry Dády Evaldové mohli koupit lístky do tomboly. Zda vyhrávají
ihned se dozvěděli ze seznamů na stěnách a výhru si mohli vyzvednout u dlouhého stolu, kterému velela
sestra Katka Rysková, která zajistila ceny od sponzorů a ty pak se sestrou Jitkou Křepelkovou a Andulou
Křiváčkovou společně vydávaly. V tomto sále se také prodávalo občerstvení - chlebíčky, párky i alkoholické
a nealkoholické nápoje.
Šibřinky zahájil bratr Mirek Vrána, který přivítal přítomné a poté předal mikrofon starostce SP Martině
Schořové, která též všechny přítomné přivítala a popřála jim hezkou zábavu. Bratr Mirek Vrána potom
seznámil všechny s programem šibřinek. Na závěr starostka SP odměnila bratra Mirka Vránu dárkovým
balíčkem za dvacet let organizování šibřinek.
Pak už parket patřil všem tancechtivým., kteří si první sérii tanců s živou hudbou jaksepatří užili. Celým
večerem provázela kapela Pacholata z Benešova. Výuku lidových kolových tanců vedla Jitka Bonušová,
podařilo se jí lidi stmelit i vytvořit příjemnou atmosféru plnou ladných pohybů.
V devět hodin začal komponovaný program:
 Jako první bylo vystoupení „V lese“. Přišli trpaslíci, zatančili svůj part spolu s houbičkami
muchomůrkami a babičkami sbírajícími hříbky. Skladba byla dobře navržena ze starších skladeb působila harmonicky.
 Dalším číslem byly mladší žákyně z oddílu moderní gymnastiky – působily půvabně v bílých tylových
sukních a šly přesně do hudby – jak by ne, vždyť zároveň vystupují i v pražských muzikálech.
 Na hudbu se předvedli ženy a muži v koedukované skladbě Dětský svět – přímo na místo přiskotačili –
a jako děti si házeli míčem, hráli si s auty, skákali panáka i trochu lumpačili, rovněž se tahali se o
náklaďáky.
 Moderní gymnastky starší žákyně zaujaly svou ladností pohybů, působily téměř étericky.
 Oddíl sportovní gymnastiky charakterizovaly silové partie s výdržemi ve skladbě Koloniální výstava
v Paříži se svou fotografkou.
 Muži pochodovali na Radeckého pochod s modrými tyčkami pod vedením bratra Mirka Vrány ve
skladbě Raz, dva tři.
 Oddíl rokenrolu se představil rozverným Cirkusem, kde nechyběl ani slon pro štěstí jezdící na
koloběžce a vystupující nohou na gymball. Nejprve předvedla svou sestavu skupina mladých dívek,
potom následovali sehrané páry. Všichni byli skvělí.
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Následovala zase hudba k tanci waltz, cha-cha, polka, foxtrot, jive, blues i rumba a samba. Tah hlavních cen
tomboly uspokojil výherce hodnotnými dary. V druhém bloku lidových tancích si účastníci osvojili další dva
kolové tance. Následovala dražba perníkového modelu sokolovny, který vyrobila sestra Hanka Poesová.
Přeplatili, a tudíž ho získali členové sokola Vídeň, kteří jsou zároveň členy Sokola Pražského.
Další hudba k tanci vyzvala nesmělé k zapojení se do dění a dovádění. Pak si všichni zapochodovali
tělocvičnami za doprovodu tří sokolských pochodů.
Poslední tah nevyzvednutých výher nás přenesl k poslední sérii tanců s Pacholaty.
Poděkování patří zúčastněným za bezprostřední pomoc při úklidu sokolovny.
Helena Linhartová

O výletech Sokola Pražského
Organizování výletů bylo jednou ze základních činností, kterým se Tělocvičná jednota Sokol zabývala od
svého založení v roce 1862. V prvních pravidlech z téhož roku je společným výletům věnován § 25 : „Účel
výletů „Sokola“ jest cvičení se v chodu a pochodu, v jechu a poklusu, v přemáhání obtíží a překážek v přírodě
skokem, šplhem a útokem, tužení těla ve vedru a větru, slovem vše, čemu v tělocvičně již pro obmezenost
času a místa zvyknouti a přiučiti se jest nelze. … Kdo se k výletu dostaví, musí odznakem jednoty a co do
kroje aspoň kazajkou, na níž se spolek usnesl, opatřen býti. Hole a psy nechť zůstanou doma. … Každý, kdo k
výletu se dostaví, tím samým i řádu tomuto se podrobuje a zároveň všemu, co vůdce a cvičitelstvo ve syslu
téhož řádu na výletu ustanoví. Každý z přítomných členů výboru a cvičitelstva oprávněn a povinen jest,
jednajícího proti němu napomenouti. Oslyší-li kdo dvakráte napomenutí toto, sestoupí se soud ze všech
přítomných údú výboru a cvičitelstva sestávající, jenž nadpolovičnou většinou hlasů rozhoduje: smí -li
napomenutý u výletu dále podílu míti, aneb má-li znak jednoty odložiti a dalšího účastenství u výletu toho
se vzdáti. ...“
Tato pravidla se příliš neměnila ani v dalších letech, v
téměř shodném znění byla publikována i v Památníku
Sokola Pražského vydaném k jeho dvacátému výročí v
roce 1883 (tyto zásady v podstatě platí jinými slovy i
ve všech současných turistických pravidlech).
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Později se pravidla
upravovala, třeba, že
účastníci museli být
alespoň
sedmnáctiletí. Výlety
bývaly
většinou
jednodenní, ovšem i
polodenní
nebo
vícedenní a také
tajné! Vždy byly
organizovány velice
obřadně. Chodilo se
výhradně
v
tzv.
spolkových krojích. V
čele
byl
nesen
sokolský
prapor
(původně
ten
hedvábný
podle
Mánesova návrhu, jehož kopii používáme při slavnostních příležitostech dnes). Často se chodilo s hudbou.
V roce 1867 byl Sokolu Pražskému k těmto účelům darován průmyslníkem z Hradce Králové speciální
hudební nástroj – trubka, tzv. sokolovka, jehož obliba si vynutila dokonce přiobjednání dalších sedmi kusů.
Výlety organizoval odbor výletní, jejich cíly byla hlavně místa spjatá s českou historii, hrady, zámky a pod. V
okolí Prahy to byl Říp, Karlštejn, Křivoklát, Lipany, Kutná Hora apod. V těchto místech se vždy konala
společná zábava a cvičení, což tehdy bylo vlastně i sokolskou propagací. Cestovalo se samozřejmě pěšky, do
vzdálenějších míst vlakem, povozy i loďmi. Obliba výletů stoupala, tak se jejich počet zvyšoval z
průměrných šesti až sedmi ročně. Účastnilo se i podle vzdálenosti trasy od Prahy cca třicet až sto Sokolů.
Zvláštní výlety si postupně organizovaly i jednotlivé odbory, jako např. jízdní a šermířský.
Přestože v roce 1888 člen Sokola Pražského Vojta Náprstek založil novou turistickou organizaci Klub
českých turistů, obliba sokolských pochodů neochabla ani poté, o tom se můžeme přesvědčit se speciálních
sokolských tiskovin a Listů výletních.
Jeden z takových výletů z roku 1895 jsme si připomněli v neděli 1. února letošního roku, kdy naši jednotu
navštívili představitelé Sokola v Benátkách nad Jizerou. Ten byl dokonce i nočním, konal se ve dnech 7. a 8.
září. Tehdy večer odjeli účastníci do Mstětic vlakem a po osmé hodině večerní se pochodem vypravili přes
Zapy do Brandýsa n. L. Kolem desáté hodiny povečeřeli v místním hostinci a pobesedovali s místními
občany a uložili se ke spánku ve zrušeném kostele. Budíček byl v pět hodin ráno, mnozí se vykoupali v Labi
a osvěženi se k dalšímu pochodu seřadili po sedmé hodině na náměstí. Za zpěvu sokolských písní se vydali
přes Starou Boleslav do Benátek. Kolem poledne je tam uvítala místní hudba a po přivítání benáteckým
starostou a hymně Kde domov můj poobědvali, zatančili a pobavili se společně. S doprovodem bratří a
sester benáteckých se odpoledne vypravili do Dražic, kde jim místní učitel podal u zříceniny výklad o historii
hradu. Odtud potom za zpěvu písní pokračovali v cestě do Krnska a večer po deváté hodině se vlakem
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vrátili do Prahy. Počet účastníků prameny neudávají, jejich výkon byl však úctyhodný, vždyť jen pěší cesta
byla dlouhá asi 50 km.
Výletní činnost ochabla až ve dvacátém století, válečná doba omezila celou činnost Sokola, postupně
přibývaly i různé jiné druhy aktivit.
V Sokole Pražském byl turistický odbor až do jeho zániku v roce 1951, kdy přešel v rámci sjednocené
tělovýchovy postupně do TJ Praga. Když v roce 1989 se Sokol znovu obnovoval, turistický oddíl zůstal
součástí TJ Praga. Počet členů i tam postupně klesá, zájmy současné společnosti jsou zřejmě už příliš
roztříštěné. Jsou lidé dnes zaměstnanější nebo jen pohodlnější? Škoda, starší sokolové potvrdí, jak rádi
vzpomínají na všechny zážitky, většinou spojené s veselím, z podobných akcí.
Je dnes velice potěšitelné, že se naše starostka spolu s výborem Sokola Pražského snaží obnovit turistickou
tradici jednoty. V roce 2013 se po letech uskutečnil úspěšný tajný výlet, letos plánovaný dvoudenní tajný
výlet se s patřičným zájmem nesetkal. Bohužel, zřejmě by to bylo pro nás velké sousto. Zůstaneme asi
skromnější, aby se na společné jednodenní zážitky naši sokolové a sokolíčci nemuseli přestat těšit.

Jitka Křepelková
Dodatek:
Chtěla bych jen připomenout, že tajné výlety Sokola Pražského organizoval ještě v padesátých a šedesátých
letech bratr Maštálko pro "vyakčněné" členy cvičitelských sborů. Bohužel už asi nežijí žádní pamětníci, vím
o tom jen z vyprávění svých příbuzných, já jsem v té době v Praze nežila. Musela to být tehdy pro všechny
velká událost, jezdilo se na podobná či stejná místa, jako za časů Tyršových, ovšem bez praporu, krojů a
veřejných vystoupení. Tajný na nich nebyl jen cíl, ale i příslušnost výletníků k Sokolu. Ale alespoň sokolské
písně si na nich zazpívali a snad se někde s jednotlivými členy bývalé místní jednoty i sešli. Ještě na tuto
tradici tak trochu navázali bývalí dorostenci kolem Míly Pleskače a Míly Šikoly, Kteří v sedmdesátých let
jezdili tajně tábořit do našeho milovaného Ostrovce u Písku - škoda, že tehdejší vlastník, armáda a částečně
Státní lesy naší jednotě mohly naše tábořiště vrátit v naprosto nepoužitelném stavu.
Přeji sestře starostce, aby se jí podařilo nějaký ten tajný výlet uspořádat. Zatím se nám alespoň daří občas
uskutečnit zájezd autobusem, na opravdové výlety jsme asi moc pohodlní. Nebo si někdo troufne
zopakovat popsaný výlet našich předků? Přihlaste se!
Dagmar Evaldova

KAŠPÁREK
Kašpárek hlásí: Po návratu z úspěšného zájezdu do Švýcarska jsme pilně dál zkoušeli a hráli, v prosinci pro
oba naše oddíly RD, tedy dvakrát, naši obvyklou vánoční pohádku o pyšném mlynáři a stejně jako vloni
jsme byli pozváni zahrát dvě představení v Mladotově domě na Hradě pro charitativní účel. Tam jsme
uvedli Dvě pohádky z černého lesa od Františka Langra (sokol, legionář, loutkář, prvorepublikový
spisovatel).
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V únoru jsme se vrátili k našemu Koníčkovi se zlatými křídly pro
odpolední Rodiče a děti a na druhé představení jsme pozvali
veřejnost. Březen patří pilování Langrových pohádek,
nabídneme jedno představení veřejnosti a druhé našim
nejmenším.
A teď dávejte pozor! Dvě poslední soboty v březnu nám držte
palečky!! Jedeme si zasoutěžit s ostatními pražskými
"pimprláky" o účast na Loutkářské Chrudimi. Ne, tam se
nedostaneme, nejsme dost "progresivní", jsme jen obyčejné
divadýlko pro děti a to tolik pány porotce nezajímá, ale pro nás je to dobré v tom, že nám řeknou, co by
mohlo být nebo je lepší, je to taková malá školička. A my samozřejmě chceme být čím dál lepší pro naše
milé, hlavně sokolské, publikum. Koncem května se ještě
vypravíme do Přerova na setkání jenom sokolských
loutkářů, kde se o nic nesoutěží, ale předáváme si tam v
milém prostředí sokolovny své zkušenosti. Ale v dubnu
se ještě sejdeme v našem divadýlku. Přijďte se mnou
rozloučit před prázdninami - zatím nevím přesně kdy,
ale plakátky budou. Nazdar! Za Kašpárka Líba a Dáda.

Spějme dál – Vlastenecká píseň
Známá sokolská píseň s podtitulem „Vítězný pochod“ je dílem kapelníka
„Sokola“ kolínského Františka Kmocha. Za zmínku o její historii stojí, že
byla věnována 5. všesokolskému sletu 1907 a na stejný nápěv byl složen
text Hymny československých legií na Rusi. Často tuto píseň používáme i
v našich řadách při našich nástupech a odchodech při cvičení na slet.
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Přepis slok písně:
1. Spějme dál, statně dál, za sokolským
praporem, dokud boj neustal, v poutech úpí
rodná zem. Dokud bouř kolem hřmí, každý na
svém místě buď, a kdo se odrodí, čepelem v tu
zrádnou hruď!
2. Bratři, výš, stále výš, smělým letem slunci
vstříc, s nadšením k cíli blíž spěje borců na tisíc.
Silou lví každý z nás v boji obrněný stůj! Věrnou
stráž, vlasti, máš: Sokol třímá prapor tvůj!
3. “Paže tuž, vlasti služ!“ – zní nám v cestu řadu
let; heslem tím nadšeným řítíme se mužně
vpřed, v pěsti zbraň, v oku zář, v žilách otců
vřelou krev. Nad námi prapor vlá: v rudém poli
bílý lev.

Plánované akce:
26. 3. 2015

Valná hromada SP

22. - 25. 5. 2015

Zájezd do Oetzu

5. - 7. 6. 2015

Sokolské Brno

11. 9. 2015

Noc Sokoloven

20. 2. 2016

Šibřinky

SOKOLSKÁ INZERCE (hledám, nabízím, dám…)
Hledáme jména sester a bratří, jejichž ostatky byly uloženy do hrobu bratra Schiffnera na Olšanských
hřbitovech (č. 5). Jména byla vyryta do měděných destiček umístěných na přední spodní straně hrobu,
které někdo odcizil. Prosíme o pomoc, jestli někdo jména pamatujete, nebo jestli vlastníte fotografii
(například z pokládání věnců), kde jsou desky se jmény ještě součástí hrobu. Děkujeme za pomoc a rádi
informace o jménech odměníme vzdelavatele@sokolprazsky.cz

ZPRAVODAJ SOKOLA PRAŽSKÉHO
Občasník, vede redakční rada. Příspěvky shromažďují vzdělavatelé (vzdelavatele@sokolprazsky.cz) a Artemis
Kavalírová (artemisk@seznam.cz).
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