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Ať pevné zdraví provází Vás novým rokem,  

štěstí ať drží krok s rokem.  

Nechť plány smělé Vám vyjdou,  

narostlá křídla ať Vám s oblohou splynou.  

Sokolský vždy pevný krok,  

vítejme s radostí nový rok! 

 

 

 

Mnoho zdraví, štěstí, lásky i osobní spokojenosti všem členům a příznivcům Sokola Pražského 

na Vánoční svátky, i do nového roku 2016 přeje Martina Schořová 

 

 

Sokolský půlmaraton 

TJ Sokol Kunvald – župa Východočeská-Pippichova – zorganizovala v sobotu 31. 10. 2015 již třetí ročník 
Sokolského půlmaratonu, jenž byl současně i přeborem ČOS.   

Ze Sokola Pražského se jej zúčastnil bratr František Linhart, který byl zároveň i 
jediným zástupcem Prahy. 

Tento Sokolský půlmaraton byl vytrvalostním silničním během po asfaltových 
cestách s délkou 21 097 m, s převýšením 600 m a náš závodník jej zdolal v čase 
1:46:35 hod., umístil se tak ve své kategorii na nádherném třetím místě. 

Závod byl organizátorem perfektně zvládnutý. Slunečné počasí, ovečky a kravky 
kolem trati, to vše umocnilo pěkný zážitek ze závodu. 

        Hela Linhartová 
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Jindřich Fügner 10. 9. 1822 – 15. 11. 1865 
 

V neděli 15. listopadu 2015 jsme si připomněli 150. výročí úmrtí jednoho ze zakladatelů Sokola, jeho 

prvního starosty Jindřicha Fügnera.  

Jindřich Fügner byl jednou z nejvýznamnějších osobností celé historie Sokola. Původně měl být 

pokračovatelem v otcově živnosti obchodu se střižním zbožím. Pro přemíru svých zájmů neukončil studium 

na piaristickém gymnáziu v Praze, hudební vlohy uplatňoval ve 

Varhanické škole, neboť hudba byla jeho celoživotní zálibou. Vyučil 

se obchodníkem a vydal se na zkušenou do zemí západní a jižní 

Evropy. Nejen že v té době prodával sukno, ale také vnímal 

politickou situaci navštívených zemí, které ovládalo již svobodnější 

ovzduší, než jaké panovalo v tehdejším Rakousku-Uhersku. Záhy po 

svém návratu se v roce 1848 zapojil do Národních gard, v nichž mj. 

uplatnil své hudební školení, byl kapelníkem a hrál na různé hudební 

nástroje, skládal a instrumentoval. Přestože jeho obchod dobře 

prosperoval, tuto živnost po svatbě s Kateřinou Tureckou ukončil a 

přijal zastupování u italské pojišťovny Nuova Societá Commerciale v 

Praze. Tuto pobočku významným způsobem rozšířil. Současně se 

věnoval i svému dalšímu koníčku – těsnopisu. Byl zvolen předsedou 

česko-německého spolku těsnopisců a zasadil se o vytvoření české 

těsnopisné soustavy. 

V roce 1860 při svém letním pobytu s manželkou a dcerou Renátou ve Svaté u Králova Dvora se v myslivně 

Na Králi setkal s Miroslavem Tyršem, který v Novém Jáchymově vychovával syny továrníka Barthelmuse. 

Tehdy vzniklo mezi oběma muži doživotní přátelství, které určilo další jejich osudy. Oba byli hlavními 

iniciátory založení prvního českého tělocvičného spolku Tělocvičné jednoty Pražské s pozdějším připojením 

názvu Sokol. Jindřich Fügner byl při zakládací valné hromadě 16. února 1862 za přítomnosti 75 členů zvolen 

starostou, Miroslav Tyrš náčelníkem. Bezprostředně poté bylo zahájeno cvičení postupně v několika 

pronajatých prostorách, které ovšem s přibývajícím členstvem nemohly postačovat. Proto když se naskytla 

možnost zakoupit pozemek na okraji Nového Města Pražského, Fügner neváhal a z vlastních finančních 

prostředků jej zakoupil. Sokolové uspořádali sbírku a s pomocí půjčky se pustili do výstavby tělocvičny s 

bytem pro starostu, ve které byl provoz zahájen 9. prosinci 1963. Zatímco Miroslav Tyrš se věnoval více 

organizaci tělocviku, zpracoval Pravidla Tělovýchovné jednoty Pražské Sokola a české tělocvičné názvosloví, 

Jindřich Fügner se sice účastnil cvičení, zejména šermu, jeho zdraví jej však již omezovalo. Svůj smysl pro 

humor dokázal zvěčnit tím, že právě z jeho iniciativy byly 15. února 1865 uskutečněny první šibřinky, 

maškarní sokolská zábava. Jejich tradice se s několika kratšími či delšími pauzami, kdy celá činnost Sokola 

bývala zejména z politických důvodů přerušena, udržela do současné doby. J. Fügner zemřel ještě téhož 

roku ve věku 43 let. Jeho pohřeb se konal za hojné účasti sokolů z tehdejších osmnácti jednot v českých 

zemích a velkého množství Pražanů, vypraven byl z „jeho“ sokolovny, ze sálu, které podnes nese jeho 

jméno. 

            Jitka Křepelková 
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Střelské Hoštice 2015 
 

Zdar sestry a bratři. Žádného zarytého sokolíka jsme v naší rodině neměli a tak jsem měl o Sokole jen 

mlhavou představu a myslel si něco o zašlé slávě. Proto jsem byl překvapen, když se před třemi lety 

rozhodla žena přihlásit syna Lojzu do Sokola. Kroutil jsem hlavou co je to za nesmysl a myslel jsem si o tom 

své. Ale čas pokročil a do Sokola již 

chodila i naše dcera Hermína, 

se kterou jsem se k Sokolu dostal i já. 

Asi třikrát jsem byl na cvičení rodičů 

s dětmi a tam jsem potkal Danu 

Absolonovou, která kurz vede. Pecka. 

Frčí se tam celou hodinu a moje dcera 

tam lítala jak opička na gumičce 

s úsměvem na rtech. Suprově vedené a 

organizované. Pak jsem se na jaře od 

ženy dozvěděl, že Dana pořádá 

Sokolský tábor ve Střelských Hošticích. 

Ale to byl rok 2014, manželka s dětmi 

přijeli nadšení. Lojza na tábor celý rok 

vzpomínal a těšil se na další. O rok později je na tábor přihlášena celá rodina, už je nás dohromady pět. 

Nejmladší syn Emil dostal pár dní před odjezdem 

horečky, a tak jsem na tábor neplánovaně vyrazil 

sám jen s Lojzou a Hermínou. Podotýkám, že jsem 

s dětmi sám víc než jednu noc do této doby nebyl.  

Po příjezdu do Hoštic nás Dana ubytovala a do 

večeře jsme měli ještě dost času prozkoumat 

okolí. Musím říct, že místo na tábor je vybrané 

skvěle. Uzavřený areál, který je na rovině, všude 

sousta zeleně a zpevněné asfaltové cesty, které 

jsme využili na kolo, koloběžku, odstrkovadlo, 

prostě na cokoliv co se hýbe pomocí lidské síly. 

Celá akce začínala večeří. Z minulého roku jsem měl zprávy, že tady není čas na ulejvárny a jiné odpočinky. 

U Sokolů se frčí od rána do večera a to se mi hned potvrdilo. Na večeři jsme měli 30 minut, po nás 

nastupovala parta fotbalistů. Po večeři bylo první setkání celé tábornické party (naštěstí tu byli i další dva 

tatínkové) a taky jsme se všichni dozvěděli, v jakém duchu bude celý tábor – tábor byl večerníčkový. Každý 

večer se přečetla jedna pohádka a tou pohádkou jsme pak následující den žili. První večer si děti vyslechly 

pohádku o kosích bratrech a šupky dupky do postýlek. Dospěláci se poté ještě sešli nad přípravou dalšího 

dne. Ráno po snídani byla chvilka času na převléknutí, a už jsme spěchali do klubovny na výtvarku. Během 

týdne si všechny děti vyrobily spousty figurek, zvířátek a jiných věcí spojených s různými pohádkami. Po 

výtvarce jsme se všichni převlékli do sportovního a šlo se cvičit. Podle počasí buď v klubovně, nebo venku. 

A bylo to zábavné cvičení pomocí her. A cvičily nejenom děti, zapojili se i všichni dospělí. Utahaní a hladoví 

jsme vyrazili na oběd. Po obědě byla chvíle volna, protože šly menší děti spát. Starší mohly řádit venku. 

Odpoledne se konaly větší hry. Jednou byla zimní olympiáda (jízda na bobech sklidila největší úspěch), 

dvakrát bojovka s různými úkoly pro děti i dospělé. Po večeři jsme se všichni sešli u Večerníčka, vyslechli 
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jsme si pohádku na příští den, zazpívali jsme si písničky a děti 

dostaly různé diplomy a odměny. V půlce tábora dorazila moje 

žena Eva s Emilem a už to bylo veselejší. Abych to celkově 

shrnul, tak byl celý tábor „bomba“. Dana s Renatou měly celý 

tábor do puntíku připravený, všechno šlapalo tak jak mělo. Děti 

šly z jedné akce do druhé, ale nebylo to žádné lámání přes 

koleno, měly čas i na svoje radovánky. Musím říct, že jak jsem 

dlouho o Sokole nic nevěděl, tak po setkání s lidmi z Župy 

Pražské – Scheinerovy musím smeknout klobouk a změnit názor. Tak dobře připravenou a zorganizovanou 

akci jsem dlouho nezažil. Děti jsou vedeny k disciplíně, radosti z pohybu a kamarádství. Zdar na sokolském 

táboře v roce 2016.           Petr Břešťovský 

Už víme, co bylo na ukradených deskách 

S naší sokolovnou kráčí, doslova světem, ruku v ruce historie celého sokolského spolku. U nás, tehdy na 

konci Prahy, v místech, kde stávaly hradby, postavilo během několika měsíců v roce 1863 pár českých 

vlastenců podle návrhu významného architekta té doby Vojtěcha Ignáce Ullmanna tělocvičnu pro nově 

vytvořený tělocvičný spolek Sokol, v jehož čele stáli Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš. Mnoho se toho o naší 

sokolovně napsalo a řeklo. Ovšem to se vždy a stále bavíme pouze o původní tělocvičně, tedy Fügnerově 

sále a trošku opomíjíme jeho o téměř padesát let mladšího bratra, Tyršův sál, jehož vznik není o nic méně 

zajímavý. Výrazně na něj přispěl bratr Otakar Schiffner, který odkázal Sokolu Pražskému poměrně velký 

majetek s přáním, aby mu byl pořízen hrob nedaleko hrobky J. Fügnera a M. Tyrše. Toto přání bylo splněno. 

Dnes je jeho hrobka s vytesaným sokolským znakem na náhrobku umístěna pod číslem 50 v odd. V/16, tedy 

skutečně nedaleko. Věděli jsme, že v době rekonstrukce sokolovny v sedmdesátých letech minulého století 

byly do tohoto hrobu přeneseny urny sokolských činovníků, do té doby uložené v malém „kolumbáriu“ 

v Scheinerově síni Sokola Pražského. Avšak těžko se toho dnes již dohledat. Písemné zprávy o tomto aktu 

neexistují, na hřbitovní správě o tomto aktu rovněž nejsou zmínky. Hrob však byl opatřen kovovými 

destičkami s jejich jmény. Dnes již ony destičky bohužel neexistují, někdo na nich již dávno zřejmě vydělal 

pár korun. Vypadalo to tak, že se již nikdy nedovíme, kdo je v hrobce dodatečně pohřben.  

Pár měsíců od první vzdělavatelské schůze, kde se probíral případ okradené hrobky, jsem získal informace z 

roku 1999 ze vzdělavatelského odboru ČOS, ve kterých se píše o hrobce O. Schiffnera a dalších. Kromě 

nápisu, který je vytesán do náhrobku: „Světlé památce bratra Otakara Schiffnera – Sokol Pražský“, již tedy 

víme, že na jedné bronzové destičce bylo jméno: „Klemeňa Hanušová, první cvičitelka 19. 3. 1845 – 7. 10. 

1918“ a na druhé nápis: „Ne slávě – leč lásce k naší věci jsme žili“ pod těmito nápisy byla tato jména Matěj 

Šmíd, 1836-1907 Klemeňa Hanušová, 1845-1918; Karel Stüdl, 1846-1931; Frant. Kožíšek, 1856-1930; Viktor 

Homola, 1853-1931; Vác. Borovička, 1867-1948; Ing. Jan Prokop, 1870-1934; JUDr. Jar. Urban, 1875-1951; 

Karel Zindl, 1875-1930; Ing. Vác. Vorel, 1881-1932; Václav Fišer, 1886-1946; Ant. Šošolík, 1890-1959, jejichž 

popel tam v sedmdesátých letech utajená „Věrná garda SP“ přenesla. Zajímavostí je, že podle jejich 

vyprávění je zde uloženo také urnička se srdcem Renaty Tyršové, manželky Miroslava Tyrše. Její tělo je 

pohřbeno po boku jejího otce a jejího manžela, ale srdcem si přála zůstat právě v naší sokolovně, což se až 

do výše zmíněné rekonstrukce v 70. letech povedlo. Za uložení uren do hrobky patří velký dík zejména již 

dávno zesnulým bratrům Ptáčkovi a Mixovi, kteří ji do roku 2002 i vyplatili, teď je na nás abychom hrobku 

dokázali důstojně udržovat.         Lukáš Křemen 
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MEZINÁRODNÍ TURNAJ V ŽILINĚ 
 

Při účasti šesti týmů – Sokola Pražského, Ostravy, Písku, Žiliny, Interu Bratislava a maďarské Šoproně jsme 

odehráli první mezinárodní turnaj, na kterém jsme skončili na 3. místě. 

Turnaj Victoria cup 2015 na Slovensku je jeden z několika 

turnajů domluvené spolupráce vybraných klubů. Žilina pořádala 

první z nich a za účasti té nejlepší kvality kategorie U12 

mladších minižáků se utkalo šest týmů každý s každým.  

Kluci byli ubytovaní v rodinách, z čehož měli prvotní obavy, ale 

nakonec si 

odváželi spoustu 

zážitků a nových 

kamarádů. První 

utkání s domácí 

Žilinou jsme 

nezačali dobře, nebyli jsme koncentrovaní, dělali jsme 

spoustu chyb a z mnoha neproměněných střel pramenila 

naše porážka. Každým dalším utkáním jsme se herně 

zvedali. Hned ve druhém utkání s Ostravou, kde dominují 

vyšší a fyzicky zdatní hráči, jsme podali daleko lepší výkon a 

kluci začínali chápat, že to, co po nich chceme, má úspěch. V dalších zápasech se Šoproní, Pískem a Interem 

jsme hráli jako tým. Krásné akce "hoď a běž" byly výsledkem trpělivosti v útoku. Stále jsou ve hře chyby, 

jako zbrklé rozhodování, nepřesné přihrávky. Nelze upřít klukům bojovnost a to, že v každém zápase si sáhli 

na dno sil. To je také výsledek malých rozdílů ve skóre ve všech zápasech. Pro nás to byla skvělá příprava do 

dalších zápasů v PP (Přebor Prahy) a takových zápasů bychom potřebovali daleko více.   

Ocenění jsme měli i v dovednostních soutěžích, kdy 

Johny, Séba a Šťovajs vyhráli soutěž dvojtaktů a celý 

tým SP vyhrál na čas "opičí dráhu". 

Na individuální ocenění dosáhl KUBA, který byl 

vybrán do nejlepší pětky turnaje – ALL stars 

Gratulujeme!!!  

Poděkování patří pořadatelům, kteří odvedli 

nadstandardní práci, včetně webových stránek, na 

kterých byly aktuální informace pro všechny, kteří 

nebyli na místě. VELKÉ poděkování patří rodičům, 

kteří nás přišli přivítat se šampaňským na nádraží a 

vítězným pokřikem jsme tak zakončili zahraniční misi. DĚKUJEME :) 

Více o turnaji najdete na http://victoriacup.webnode.sk/ 

           Renata Severová 

 

http://victoriacup.webnode.sk/
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Sokolské písně 
 

 

2. Nad svobodnou vlastí zavlaj, 

sluncem ozářenou, rozviň svoje pole 

skvělá, když se mraky ženou. Nedbej, 

hrom – li krutě hřímá, zem když chví se 

ranou sterou, [: Sokol žerď tvou k nebi 

třímá paží utuženou. :]  

Vlaj, prapore, vlaj …  

 

3. Voj Sokolů nad hlavami tvoje barvy 

zvedá, do všednosti, do prachu jim 

nikdy, klesnout nedá, pro čest tvou a 

slávu tvoji i když Sokol padne v boji, , [: 

k nim zřít bude odevzdaně líce jeho 

bledá. :] 

 

Vlaj, prapore, vlaj …  
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Výročí  
Krásné oslavy jubilea přejme všem níže uvedeným oslavencům  

 Listopad 

 

96 let 03.11. Pilzová Věra 
 92 let 13.11. Kavalírová Naděžda 

70 let 08.11. Černá Jiřina 
 65 let 30.11. Schreiberivá Libuše 

50 let 02.11. Webrová Iveta 
 

    
Prosinec 

   

    75 let 04.12. Vránová Marcela 
65 let 20.12. Jakubcová Jaroslava 

 
29.12. Pelouch Jan 

  

Harmonogram akcí 

28. 11 2015   Memoriál Ády Hochmana 

2. a 3. 12. 2015 Mikuláš v SP 

6. 12. 2015  Mikuláš v loděnici SP 

20. 2. 2016   Šibřinky (Téma: Máme rádi zvířata) 

27. 2 – 5. 3. 2016 Ozdravný pobyt s lyžařským výcvikem – pořádají odpolední RDPD 

5. – 12. 3. 2016 Ozdravný pobyt s lyžařským výcvikem – pořádají odpolední RDPD 

13. – 16. 5. 2016 Zájezd do Oetzu 

 

Letos už nevydáme další číslo, a proto redakční rada 

přeje všem čtenářům klidný advent, radostné Vánoce 

a zdar do nového roku. 

 

 

 

ZPRAVODAJ SOKOLA PRAŽSKÉHO 

Občasník, vede redakční rada. Příspěvky shromažďují vzdělavatelé na adrese 

vzdelavatele@sokolprazsky.cz. 

mailto:vzdelavatele@sokolprazsky.cz

