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1. ÚVOD
Důvodem
současnost"

k sepsání této diplomové práce na téma "Sokol Kolín - tradice a

byl ten, že chyběla ucelená publikace mapující historii a vývoj této

organizace od založení po

současnost.

Tato práce se pokouším zmapovat historii jednoty Sokola Kolín a čtenáři
osvětluje

její znovuobnovení po roce 1989 a zároveň slouží i jako mé poděkování

Sokolu Kolín, jehož jsem
Obsah práce

členem.

představuje

jednotu Sokola Kolín také jako fenomén, který se
životě města

od svého vzniku podílí na sportovním a kulturním
bylo mnoho významných

mužů

kteří

a žen,

snažili se po celý život v jejich duchu
přesvědčení

členy

se oddali sokolským myšlenkám a

působit

na své okolí.

Někteří

pro své

dokonce zahynuli nebo byli perzekuování. Sokolská organizace se od

svého založení potýkala s mnoha
se v mnoha

Kolína. Jeho

případech

těžkostmi,

které postihly Sokol jako celek, a tak

vývoj jednot netišil a dal by se generalizovat. Období vzniku

samostatné Československé republiky bych nazval jako období " zlaté". V této
době

se Sokol

významně

podílel na utvrzování a chodu mladé republiky. Jako

dobu "temna" bych označil dlouhé období od vzniku Protektorátu Čechy a Morava
až po osmdesátá léta minulého století.
okamžiků,

kdy Sokolu svitla

naděje

Během

této doby se vyskytlo

několik

na lepší budoucnost, ale záhy byla rozprášena

a ztracena v nedohlednu.
Sokol mohl svou obnovu

začít

až v politicky

příznivé době

a tou mám na

mysli období po "Sametové revoluci" v roce 1989, kdy se Sokol mohl znovu
veřejně

angažovat a domáhat svých práv a majetku, který mu byl

1948. Mnohdy to nebyl snadný boj, ale v mnohých

případech

odňat

se povedlo

po roce
většinu

svých majetkových práv doložit a majetek se sokolům navrátil. Bohužel ne vždy
byl majetek ve stavu užívání. Často se jednalo o ruiny, ve kterých by se dalo jen
těžko

cokoliv provozovat. Mnoho bývalých

členů

Sokola se

přihlásilo

a nabídlo

svou pomoc v procesu obnovy a chodu této organizace.
Podklady pro tuto práci jsem shromáždil z
prameny písemné - kroniky,

výroční

několika pramenů.

Jednalo se o

zprávy a publikace o historii kolínského

Sokola i celé české obce sokolské - dále se jednalo o prameny ústně dochované

- vzpomínky

pamětníků

a

podnětné

poznámky

nynějšího

Tělocvičné

starosty

jednoty Sokola Kolín Josefa Těšitele.
Sokolské kroniky a archiv se nyní nacházejí v Okresním archivu v
jsou

součástí

poprvé

Kolíně

a

Jednotného archivního fondu našeho státu. Sokolský archiv byl

uspořádán

učitelem

v roce 1884 kolínským

Kastnerem. Za 1.

světové

války

byl archiv postižen policejní prohlídkou, při které byla zabavena řada spisů a
několik zápisníků.

Do roku 1939 byl sokolský archiv

umístěn společně

archivem v ohnivzdorné místnosti v sokolovně. Po zastavení

činnosti

se župním

v roce 1941

byly spisy a knihy z této místnosti doslova vyházeny a uloženy v nevyhovujících
prostorách. Ale ani po válce se nedostalo archivu vyhovujícího uložení, protože
v sokolovně probíhaly stavební práce a archiv se
se

podařilo

archivní materiál urovnat, byl

opět

stěhoval

z místa na místo. Když

v roce 1950 vyházen na hromadu a

po původním uspořádáni nezbylo ani stopy.
Po vydání zákona o reorganizaci
1952 rozhodl výbor

Tělocvičné

tělovýchovy

a sportu ze dne 12. prosince

jednoty Sokol Kolín odevzdat Okresnímu archivu

v Kolíně archiv jednoty z let 1862 - 1952. Materiál byl

roztříděn

na župní a

sokolské jednoty a potom podle obsahu do 37 skupin pro každý rok. S novým
uspořádáním

započato

bylo

v roce 1981 a bylo

fondu podle základních pravidel pro
Archivní materiál
mezer dokládá
v tehdejší
Přestože

nashromážděný

činnost

době značný

jednota

předkládala při

významných

ve

části

archivního materiálu.

nejpočetnějšího

začínající

Vaníček zemřel

života ve

měl

městě.

devadesát let, její kronika se zachovala jen

se za okupace ztratily.

Pamětní

kniha z let 1887 -

významných událostech v jednotě k pamětním

opětovné činnosti

rokem 1990,

Sokola v Kolíně bylo

kronikářem

v roce 1994 a funkci

kronikářů převzal

o aktuální dění.
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započato

jednoty Antonínem

zápisům

se psaním

Vaníčkem.

Antonín

manželský pár Lopatových.

V těchto dnech se o kroniku stará již jen paní Lopatová.
doplňuje

spolku, který

úroveň kulturně společenského

městě

uspořádanému

hostů.

Po zahájení
kroniky,

vliv na

k již

za devadesát let a zachovaný bez větších

kolínského Sokola,

působila

z let 1923- 1925, další
1948 se

pořádání

přihlédnuto

Pečlivě

ji spravuje a

2. CÍLE, ÚKOLY A METODY
Cíle práce:
Cílem práce je shromáždit dostupné informace o historickém vývoji Sokola
Kolín a pomocí rešerší kronik,
jeho historii od založení do

výročních

zpráv a vzpomínek

současnosti.

pamětníků

Hlavní význam bude

období po roce 1989, kdy byl Sokol obnoven v

původním

zmapovat

věnován

zejména

duchu.

Úkoly práce:
1) Shromáždit dostupnou
pamětníky

2) Na

a současné

literaturu a prameny,

činovníky

základě těchto pramenů

objevit a kontaktovat

Sokola Kolín.

sestavit obecný

přehled

historie s důrazem na

období po roce 1989.
3) Podrobný

přehled

doplnit o obrazovou

přílohu.

Metody práce:
K zachycení vývoje Sokola Kolín od jeho založení do
metoda chronologická. Podstata této metody
informací,
získat

případně

přehled

obecných

závěrů,

spočívá

současnosti

ve srovnávací analýze

ke kterým došly historické

o vývoji sledovaného tématu.

Konečným

vědy,

struktuře

a vývojovým tendencím.
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s

účelem

cílem této metody je

zobrazit celek v jeho hlavních rysech tak, aby bylo možno lépe a
proniknout k jeho poznání,

je použita

přehledněji

3. STRUČNÝ PŘEHLED O POUŽITÉ LITERATUŘE
S ohledem na charakter práce a její

zaměření

zpracovává literární

autoři

specificky zabývají

rešerše

především

dějinami

Sokola, dále pak literární prameny, které se dotýkají tématu práce

prameny, ve kterých se

a pojednávají o československé obci sokolské a jejich složkách, činnosti a
náplni její práce.
Autorů

zabývajících se historií Sokola není málo, ale jejich publikace

zřídka

objevují ve

se jen

veřejných

knihovnách. Pro

některé části

mé práce

jsem mohl použít publikace, které se zabývají celou československou
respektive českou obcí sokolskou a její historií. Zde jsem nejčastěji sáhl po
pracích doc. PhDr. Marka Waice, CSc. - Sokol jeho vznik, vývoj a význam,
Sokol proti
pečlivě

totalitě

1938 - 1952. Tyto publikace jsou velmi podrobné a

zpracované. První jmenovaná publikace je

by se daly použít jako

učebnice dějepisu.

vícejazyčná. Obě

práce

Historie Sokola je zde popsána

v dějinných i politických souvislostech. čtenář má tedy možnost lépe
pochopit postavení Sokola nejen jako

tělocvičné

organizace, ale i jako

politicky smýšlejícího a angažovaného subjektu.
Jinou kapitolou jsou publikace vydané ke zmapování historie Sokola
často

Kolín. Tyto publikace úzce souvisely s mým tématem a
využíval -

Dějiny

jsem jich

kolínského Sokola, Sokolská župa Tyršova 1884 - 2004.

Jejich charakter byl informativního rázu. Sloužily jako almanachy vydané
k různým

výročí

v malém nákladu. Byl jsem

překvapen

jejich

textu, kterých nebylo málo. Podklady pro tyto práce byly
kronikářů

a

pamětníků. Většinou

shromážděny

se jednalo o nadšence,

zapisovali po svém a korektor byl

zřejmě

nepřesností

kteří

velmi benevolentní

v

od

si historii

při úpravě

jejich textů. Tyto publikace jsem měl zapůjčené z osobního vlastnictví
starosty Sokola Kolín Josefa Těšitele.
Dále jsem nahlížel do kroniky psané od roku 1990. Kronika je velmi
pečlivě

vedená, ale

často

na úkor kvalitního

svědectví.

Každá

zde popsána do nejmenšího detailu, což bylo pro mou práci

přínosné

když se jednalo o zápisy z let 1990, 1991. Kronika se nachází u
Sokola Kolfn paní Lopatové.

Neměl
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jsem možnost

schůze

vypůjčení,

je

jen

kronikářky

což jsem

chápal. Jedná se o originál, ke kterému neexistují kopie. Možnost
nahlédnout jsem však

měl

kdykoliv.

Elektronické publikace jsem nevyužíval a byl jsem
málo jsem jich

při

vyhledávání nalezl.

Některé

překvapen

jak

jednoty mají na svých

internetových stránkách svou historii popsány, ale kolínská jednota nikoliv.

Nezastupitelnou roli
postřehy

jsem si zapisoval a

nezkreslit význam jejich

pamětí

měli

vzpomínky

pamětníků.

později převyprávěl,

Jejich

svědectví

ale vždy jsem se snažil

a konfrontovat je s archivními prameny.
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a

4. HISTORIE KOLÍNSKÉHO SOKOLA
4.1. Založení a

Vznik

počátky

tělovýchovného

kolínského Sokola, hlavní osobnosti

spolku Sokol spadá do období

částečného uvolnění

politického ovzduší v českých zemích po pádu tuhého absolutistického režimu,
který po

potlačen(

revoluce v roce 1848 zosobňoval ministr Alexander Bach.

Absolutistický režim byl oslabován nespokojeností obyvatelstva monarchie,
konečný

avšak

pád

Bachova absolutismu

urychlila

mezinárodní situace,

především neúspěchy Rakouska v Itálii. Říjnovým diplomem vydaným v roce

1860, se

císař

zákonodárnými

zřekl

František Josef I.

činiteli

se

měly

stát zemské

absolutistické vlády.

Základními

sněmy.

Šedesátá léta znamenaly pro České země oživení politiky a národního
života. Na radnice pronikala

česká úřední řeč,

kulturnímu rozvoji, který m.j. reprezentovala
něž patřil

řada nově

spolků,

zakládaných

mezi

také Sokol.

O založení první
především
Jindřich

docházelo k hospodářskému a

tělovýchovné

Miroslav Tyrš,

jednoty Sokol v roce 1862 se zasloužil

tělovýchovný

odborník a estetik, první

náčelník,

a

Fugner, pražský obchodník, starosta jednoty.

Záhy k pražskému Sokolu

přibývaly

další jednoty na

venkově,

kolínská v roce 1862 byla první. Roku 1868 jich bylo již šedesát a

z nichž

počet členstva

se blížil pěti tisícům. Všeobecně se dá říci, že jakkoli zpočátku převládala
v sokolské organizaci snaha

soustředit

šedesátých let, kdy v Sokole rostl vliv

se na

tělovýchovu,

mladočechů,

ve druhé

vystoupil do

popředí

polovině

politický

ráz. Vždyť ani volba sokolského kroje nebyla náhodná červená košile Garibaldiho
bojovníků

za svobodu a sjednocení Itálie

vyjadřovala cítění

návrh Josefa Mánesa). Do Sokola vstupovali
příslušníci středního

hlavně řemeslníci,

stavu a pokrokové inteligence.
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a cíle

sokolů

(šlo o

obchodníci, další

Veleslavné c. k.

Náměstnictví!

Známo jest, že

tělo působí vzájemně

v zdravém

těle

v ducha a duch v tělo, a že tedy jen

zdravý duch se nachází. Pravda tato nalézala sice obecného

uznání, -

nicméně

však

buď

tělesných

pravými,

pňrozenými

pranic

buď

v nepatmé

a pravidelnými

miře šetňlo

prostředky.

se

cvičeni

sil

Teprve za doby naši

zřizují se nejen po celém Německu, ale i v Čechách četné spolky tělocvičné,
účel souměrné

mající za

vyvinování,

cvičeni,

sflení svalů a

vůbec orgánů těla.

A protož, aby to, co po tak drahné léta zanedbáno, v budoucnosti se
nahradilo,

učinili

nížepsani za

přikladem

pražského "Sokola"

k zařízeni taktéž jednoty tělocvičné v královském
V Kolíně dne 28.

července

připravné

kroky

městě Kolíně, ...

1862

Jan Bal/ing
Jan

Dwořák Antonín Karabáček

Matěj Souček

JUC Wáclav Radimský
Ant. ZemanF. Skalický
JUDr. Frant. Havelec
Ed. Morstadt
Frant. Jos. Káník
Z dopisu zaslaného c. k. Okresnímu

úřadu

v

Kolíně

( Miškovská 1994 )

Žádost o schválení stanov, které byly vypracovány podle stanov pražské
jednoty,

předložil přípravný

Dvořák,

Antonín

výbor kolínského Sokola ve složení Jan Balling, Jan

Karabáček,

Matěj Souček,

JUC. Václav Radimský, Antonín

Zeman, František Skalický, JUDr. František Pavelec, Eduard Mordstadt, a
František Josef Káník okresnímu hejtmanství 28.
byly schváleny až po
spolku

přepracování

9.

října

července

1862. Stanovy však

téhož roku. Podle nich bylo

pěstování tělocviku společným cvičením, společnými
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výlety,

účelem

zpěvem

a

šermováním. První valná hromada se sešla již v říjnu a byli na ní zvoleni první
představitelé

jednoty. V čele stanuli obchodníci Jan Balling a Jan

první byl zvolen starostou a druhý

náměstkem.

Radimský, Antonín

Karabáček, Matěj Souček,

Josef Sixta. Prvními

cvičiteli

Dalšími

členy

Dvořák,

z nichž

výboru byli Václav

Eduard Morstadt, Antonín Zeman,

kolínského Sokola se stali

učitelé

František Skalický a

Antonín Červenka. Oba byli v roce 1864 udáni, že se účastní sokolských výletů a
po disciplinárním

vyšetřování

případu

je

těžko

se

případů

je

ve škole ze Sokola vystoupili. Z tohoto

patrné, za jakých podmínek musela mladá jednota pracovat a jak
probojovávala do
zřejmé,
Kouřimi,

popředí společenského

že v jiných

městech

života v

Kolíně.

Z jiných

stejně.

na tom byli sokolové

Např.

v nedaleké

kde se Sokol ustavil v roce 1871, bylo prvních deset let

neustálými spory jednoty s ostatními spolky ve

městě

a spory

uvnitř

osobními, tak politickými. Krize potkala v sedmdesátých letech i

naplněno

jednoty jak

českobrodské

sokoly.
Důležitou

21.

června

událostí pro jednotu bylo

1868 na kolínském

náměstí

za

"svěcení"

praporu. Slavnost se konala

účasti zástupců

Sokola Pražského a dr.

M. Tyrše, jehož projev dodal slavnosti politický ráz.

Prapor Sokola Kolín s jeho detaily.

Kolínský Sokol se dostal do
výletům,

povědomí

širokého okolí

hlavně

díky svým

které doprovázela sokolská dechová hudba pod vedením Františka

Kmocha. Sokolským kapelníkem se stal roku 1871 a v čele kapely stál až do roku
1912. Sokol se také
v

Německém Brodě

nichž s velkým
ciziny

účastnil důležitých

národních oslav,

oslav

v roce 1871, Jungmanových oslav v Praze roku 1873, na

úspěchem účinkovala právě

měly značný

např. Havlíčkových

kolínská sokolská hudba. Z výletů do

ohlas výlet do Krakova a Veličky v roce 1884 či výlet do Ruska
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(Nižního Novgorodu) v roce 1896.

Tradičně

každý rok kolínský Sokol

pořádal

výlet

na Lipany.

Výlet na Lipany v roce 1902

V
cvičební

počátcích

jednoty byl kladen

důraz

činnost, činnost

více na zábavní

byla zanedbávána. Přispívala tomu ta okolnost, že jednota neměla vlastní

tělocvičnu

a byla nucena si ke

cvičení

pronajímat

příhodné

v hostincích. Teprve v roce 1872 byl zakoupen pozemek na pražském
vedle židovského

hřbitova

av

květnu

roku 1873 byl

většinou

místnosti a to

slavnostně

předměstí

položen základní

kámen k sokolovně, kterou navrhoval stavitel Josef Blecha. Nedostatek finančních
prostředků způsobil,

že stavba se protáhla až do roku 1878, kdy byla 29. června

otevřena.

o, t .. :.!

Tzv.

Horákův dvorec,

na jehož

'~

f

místě

byla v letech 1873 - 1878
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vystavěna
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kollnská sokolovna.

Budova sokolovny s tělocvičnou a
spolků,

rájem

jejichž

členstvo

se

nemělo

přilehlými

místnostmi se rázem stala

kde scházet. Nyní zde

měly

svá sídla

spolky Dobroslav, Dobromila, Řemeslnická beseda, Literární spolek, Pošumavská
jednota, Ústřední matice školská a další. Velký sál využívaly všechny spolky na
plesy, zábavy,
patře

přednášky, schůze.

a pronájem restaurace

Pronájem sálu, spolkových místností v prvním

tvořily důležitou součást finančního hospodářství

jednoty.

Fotografie základního kamene kolínské sokolovny.
Cvičení

provozovali dlouhou dobu jen muži,

později začala cvičit

školní

mládež a v roce 1883 zásluhou Aloise Václava Prágra dorost. Sokolská výchova
žen byla v jednotě zavedena v roce 1896, kdy byl
členskými

Po

zřízen

ženský odbor. Všemi

právy povinnostmi byly ženy v jednotě nadány v roce 1915.
předchozích

nezdarech ve

vytvoření

jednot, které se datují od roku 1871, se

centrálního orgánu sokolských

podařilo

z podnětu kolínského Sokola

založit první sokolskou župu. V roce 1884 svolala kolínská jednota sokoly z Kouřim, český Brod, Poděbrady, Sadská, Velim, Kutná Hora, Nový Bydžov, Mladá

Boleslav, Čáslav, Chlumec n. Cidlinou, Městec Králové, Nymburk a Žiželice ke
společnému
řízení

zřízení

sjezdu, který

měl

na programu mimo

veřejného cvičení

poradu o

župy a schválení navržených stanov. Výsledkem jednání byl návrh na
spolku k užšímu sblížení jednot pod názvem "Sokolská župa na

Labi". Vznik první župy byl

úředně

středním

potvrzen v srpnu téhož roku. V souvislosti
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přejmenovat

s tragickým úmrtím dr. M. Tyrše bylo navrženo
župu Tyršovu na

středním

Východočeská

Bezprostředně

Labi", jejímž sídlem byl Kolín.

založení Tyršovy župy vznikly za sebou župy:
Plzeňská,

župu na "Sokolskou

a

Žižkova

Středočeská

(1885),

po

(1884), Krkonošská,

Havlíčkova,

Fugnerova

a

Podkrkonošská (1888). Od roku 1889 podléhaly všechny župy v Čechách nově
zřízené České obci sokolské.

Kolínský Sokol se
cvičitelského

účastnil pravidelně

župních

sboru byl v roce 1890 jednotou

sletů

uspořádán

a

cvičení,

první

zásluhou

řecký pětiboj

v Čechách. Činnost Sokola se rozrůstala v dalších nových oborech - bruslařském,
kolařském,

činnost

jezdeckém, lehkoatletickém a dalších. Na vysoké úrovni byla kulturní

jednoty, kterou vyvíjely

podílela na založení
výstavy,

přednášky

pořadatelský

městské čítárny

a zábavní odbor. Jednota se také

v roce 1897,

a koncerty. V roce 1908

Cvičitelský sbor

ll

přibyl

měla

vlastní knihovnu,

v jednotě

v roce 1899.

vzdělávací

pořádala

odbor.

OSOBNOSTI KOLÍNSKÉHO SOKOLA

JAN BALING
Narodil se roku 1828 v obci Bábolna

Uižně

od

Komárna, bývalá Komárenská župa v Uhrách, dnes
Maďarsko),
hřebčinci.

v

Kolíně

kde byl jeho otec
březnu

K 1.

a o

předměstí

pět

let

malou

zaměstnán

v proslulém

1860 získal domovské právo

později

si založil na Kutnohorském

továrnu

na

výrobu

škrobu

bramborového sirupu.V roce 1867 byl zvolen

'

radním. V roce 1862 se stal zakládajícím

členem

a

městským

a prvním staostou kolínského

Sokola.
Zemřel

v Kolíně 6. prosince 1881.

FRANTIŠEK HAVELEC
října

Narodil se 8.
(obec

Třebohostice,

1837 v Zadních Zborovicích

okres Strakonice). Po vystudování

Akademického gymnázia v Praze odešel do
ale po

půl

roce z

něj

vystoupil a

začal

studovat práva.

V roce 1861 získal doktorát. V roce 1862
Kolína, kde

začal

vykonávat

notářskou

JUDr. Kašpara Kinzla a od roku 1866
kancelář

kterou pak roku 1870

po

zemřelém

semináře,

přišel

do

praxi nejprve u
řídil

advokátní

JUDr. Václavu Chrudimském,

převzal.

Jak uvádí Josef Vávra "byl mu výborné výmluvnosti nevšedního
V roce 1865 stál u zrodu

Občanské

věhlasu."

záložny, v letech 1870-79 byl prvním

předsedou správní rady Úvěrní banky v Kolíně. V roce 1877 stál u počátků
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Podporovacího

spolku

žáků

gymnaziálních

a

o

dva

později

roky

byl

spoluzakladatelem Literárního spolku v Kolíně atd. Byl aktivním, zakládajícím
členem

společně

vystoupil

s dr.

Miroslavem

této slavnosti byla na
později odstraněna.)

deska,

Tyršem

s pozoruhodným

náměstí při "svěcení"

politickým projevem na kolínském
paměť

června

kolínského Sokola a jeho dlouholetým místostarostou. 21.

domě č.p.

45 na

1868

radikálním

sokolského praporu. (Na

Karlově náměstí umístěna pamětní

V roce 1873 se stal

členem

výboru Sokola na

postavení sokolovny.
V letech 1873-79 byl poslancem na českém zemském sněmu
Zemřel

Kolíně

v

4.

března

1879.

ADOLF HÁJEK
Narodil
(Předhrádí,

se

června

17.

1825

v Rychmburku

okres Chrudim). Vystudoval práva v Praze a

později působil

jako

notář

Ottův

Jak uvádí

v Nasavrkách.
naučný,

slovník

"první ujal se

spolkového tělocviku v Čechách". Již při studiích v Praze
stál

v roce

1847

v Nasavrkách

bouřlivého

dojížděl

roku

zanikl.

česko-německého

zrodu

tělocvičného

Akademického
následujícího

u

spolku,

Během

své

který

však

notářské

praxe

do Sokola v Chrudimi. V roce 1864 vydal knížku

"Prostocviky".
V roce 1869 se
Aktivně
činnosti

přestěhoval

do Kolína, kde dál

se ihned zapojil do místního Sokola,
a v témže roce byl zvolen

působil

převzal

náčelníkem.

jako c.k.

zde vedení

Později

tělocvičné

se stal starostou
čestným

kolínského Sokola a Sokolské župy Tyršovy. V roce 1887 byl zvolen
členem

notář.

jednoty.

Stál také u

počátku

památek na toto jeho
včelařství

na

Včelíně

organizovaného

působení

včelařství

na Kolínsku. (Množství

je uchováno v dnes

nedaleko Kolína.) Byl
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nepřístupném

předsedou

kolínské

muzeu

včelařské

předsedou

organizace,
včelařské

Včelařského

ústředí v Čechách

a protektorem IV.

župy.

Zemřel26.

Jedna 1915 v

Kolíně.

ALOIS VÁCLAV PRÁGR
Narodil se 25.
obecnou

školu

navštěvoval

března

a

1857 v Kolíně. Zde vychodil

nižší

reálku,

v letech

1873-75

Obchodní akademii v Praze. V letech 1877-

78 vykonal vojenskou službu v Mladé Boleslavi a dosáhl
důstojnocké

hodnosti. V roce 1878 odešel za svým

zaměstnáním

do

Vídně,

po

třech

letech

přešel

do Prahy

a v srpnu 1883 se navrátil do Kolína.
Již za dob studií na Obchodní akademii byl jako žák

členem

pražské

jednoty Sokol. Po studiích v roce 1875 vstoupil do kolínské jednoty. Po návratu
z Vídně, kde se

aktivně

v Praze zapojil do
Tyršem. Po
se stal

činnosti

příchodu

českého společenského

života, se

opětně

tamní jednoty, kde spolupracoval s dr. Miroslavem

do Kolína se dál

místonáčelníkem
náčelníkem

zvolen

zapojil do

věnoval

sokolské práci,

a v následujícím roce

členem

ještě

v témže roce

výboru. V roce 1889 byl

a 20. února 1907 starostou jednoty.

V roce 1884 stál u zrodu "Župy Tyršovy''. Od roku 1911 byl jejím starostou.
V roce 1889 byl zvolen členem výboru ČOS a od roku 1912 byl členem
předsednictva

ČOS,

později

i členem

předsednictva

Svazu Slovanského

Sokolstva.
Kromě

Sokola byl

členem

všech významných kolínských
členem

obecního zastupitelstva,

spolků

a korporací.

divadelního družstva.

Zemřel

v

Kolíně

12. listopadu 1943.
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městské

Především

rady a snad

byl dlouholetým

MUDr. JOSEF ŠIL
října

Narodil se 15.
Navštěvoval

Dvoře

1850 ve

maturitě

reálku v Hradci Králové. Po

1871 vystudoval medicínu na

Králové.

Univerzitě Karlově

v roce

v Praze,

kde byl v roce 1877 povýšen "sub auspiciis" na doktora
lékařství".

"veškerého

Nejprve

působil

jako praktický

lékař

v Červených Pečkách, poté krátce ve svém rodišti, 1879

Ihned po svém

se stal

městským

kolínské

veřejné

příchodu

lékařem

v Kolíně,

pozděj i primářem

nemocnice.

do Kolína vstoupil do místního Sokola (26.

listopadu 1869). Byl velkým organizátorem a propagátorem sokolských
zájezdů.

1900

zapáleným

jako místostarosta a od roku 1900 byl

mladočeským

politikem

(následně

opětně

působil

starostou Sokola. Byl

ve

straně

pokrokové). V letech 1889-1891 byl poslancem na zemském
průčelí

národ
pak

a

Od roku 1881 se stal starostou jednoty (do roku 1884), v letech 1890-

působil

proslavil

výletů

především

státoprávně

sněmu.

Zde se

svým proslovem 25. listopadu 1889, kdy navrhl, aby byla na

Národního muzea mezi votivní desky se jmény mužů zasloužilých o vlast a

umístěna

pověstně

deska se jménem mistra Jana Husa. V následující

bouřlivé debatě

charakterizoval princ Karel Schwarzenberg (!) husity jako "bandu

lupičů a žhářů". V letech 1891-1897 byl poslancem na Říšské radě ( v tomto

období

přišel

do styku s členy Omladiny, kterým ze své funkce velmi pomohl).

V roce 1930 byl jmenován
Zemřel

v

Kolfně

čestným občanem města

Kolfna.

28. února 1933.

ČENĚK HAVERA

Narodil se 7. prosince 1836 v
hlavní školy a
pracovat v
zámeckého

dvoutřídní

kanceláři

Následovně
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školy reálné

Po vychození
začal

nejprve

svého strýce V. Audolenského,

důchodního,

okresního soudu v

Kolíně.

potom

působil

jako

úředník

Kolíně.

byl jmenován

úředníkem

na okresním

úřadě

v Přibyslavi a

později opětně

v

Kolíně,

kde se stal tajemníkem okresního

zastupitelstva (od roku 1889). Od roku 1874 do roku 1889 byl poslancem na
českém zemském sněmu za venkovské obce okresu Královéhradeckého a

Nechanického. V letech 1875-90 byl poslancem na
obce skupiny Kolínské". V obou

těchto

říšské radě

zákonodárných sborech byl

za "venkovské
členem

mnoha

komisí a výborů.
V

Kolíně

se

aktivně

zapojil do

činnosti

mnoha

spolků

a organizací, byl

při

zrodu hospodářsko-průmyslové jednoty, Úvěrní banky, Občanské a hospodá_řské
podniků.

záložny a mnoha dalších
1891 ho opustil.

(Při

jeho úmrtí si

všech vrstev i z dalekého
všech jeho blahodárných
Havera

při

Do Sokola vstoupil v roce 1871, avšak v roce

vůkolí

výkonů,

městský kronikář

u jeho

povzdychl: "Množství lidu

pohřbu shromážděného svědčí

o uznání

jen zdejší spolek "Sokol" stal se neuznalým,

ač

slavnostním kladení základního kamene sokolovny byl slavnostním

řečníkem").

Zajímavá je jeho literární

činnost.

Přispíval

do mnohých politických a

národohospodářských listů. Samostatně vydal například spisy "Švýcarsko, jeho

ústava, jeho vláda, jeho samospráva! (2. vyd. 1890),

"Vězeňství

a ústavy

dobročinné"

rolnictví a

průmyslu"

(1882), "Obrana celní na ochranu

českého

(1885), "český kupec, živnostník a jejich daně a poplatky'' (1885) atd.
Zemřel

v Kolíně 25. ledna 1896.

FRANTIŠEK KMOCH
Narodil se 1. srpna 1848 v Zásmukách v

rodině

vesnického muzikanta. Po studiích na kolínské reálce
pokračoval

c.k.

české

ve studiích na ústavu pro

vzdělání učitelů při

vzorní hlavní škole v Praze v Panské ulici.

V roce 1869 nastoupil nejprve jako

podučitel

v Suchdole,

po roce byl ustanoven do červených Peček, ke působil
dva roky. Od roku 1872
v Solopyskách.

16

působil

na obecné škole

Již od

počátku

své

učitelské

dráhy byl

přitahován

taneční

hudbou. Brzy trvale zakotvil v kolínské

více než

kapele Josefa Boršického, kterou

koncem roku 1870 prakticky

převzal, čímž značně trpělo

povolání a vedlo to k tomu, že

počátkem

kapelu, s kterou od roku 1871

začal

převzal

přijal

učitelské

budovat svou vlastní

taneční

spolupracovat s kolínským Sokolem. Po

suspendaci se stal Kmoch kapelníkem z povolání,
stálou smlouvu, kterou Sokol

jeho vlastní

školního roku 1873-74 byl suspendován.

začal postupně

Již po roce 1870 si však Kmoch

"učitelováním"

uzavřel

se Sokolem novou

Kmocha za svého kapelníka a

zároveň

s ním

i jeho kapelu, která se tím stala sokolskou. (Koncem roku 1874 jmenovalo

obecní zastupitelstvo Kmocha také
zl., kapelu však

město nepřevzalo,

městským

kapelníkem s

to se stalo až

později

ročním

v roce 1922,

služným 100
čehož

se on

již nedožil.} Do Sokola však František Kmoch vstoupil až roku 1880.První
významnější úspěchy

při

získal v Praze

odhalování Jungmanova pomníku v roce

1873. Se svojí kapelou, která se stala brzy velmi oblíbenou,
v zahraničí

např.

v Krakově (1884}, Budapešti (1885}, Nižnom

Vídni (1889} atd.Sám napsal
lidových písní i

taneční

jsou jeho pochody. Z

přes

500 skladeb. Psal

hudby (polky,

nejznámějších

valčíky, třasáky,

skladeb: Hoj

Mařenko; Jarabáček;

stříbropěnném

pochodů

Zemřel

v

Kolíně

sokolských

úpravy a

(1896},
směsi

Kolíne,

Zelení hájové; Na
atd.

30. dubna 1912.

Kmochova kapela v čele s Františkem Kmochem před sokolovnou v roce 1910.
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i

mazurky}, charakteristické

šafářová;

četných

Novgorodě

zvláště

Kolíne; Pod mlejnem; Muziky, muziky; Andulko
Labi. Je autorem

účinkovali

KARELLEGER
září

Narodil se 21.

1859 v

Kolíně.

později,

gymnasium v Klatovech a

do roku

akademické gymnázium v Praze. Po odbytí
vojenské služby

převzal

Studoval
1875,

jednoroční
Kolíně.

správu otcova statku v

(Jeho otel František Leger, který pocházel z rodiny
sendražického sedláka a

rychtáře

Karla Legera,

přišel

do

Kolína v roce 1825 a usadil se v Kouřimské ulici jako
obchodník,

později

zakoupil

dvůr

na

Kouřimském

předměstí

a

začal

zde

hospodařit.)

Publikovat

začal

na studiích v Praze, již jako sextán otiskoval své

v Čechově "Lumíru" pod pseudonymem H.

Lenský. V posledním

básně

ročníku

gymnázia, v roce 1878, na sebe upozornil v almanachu "Máj" (také však pod
pseudonymem Lenský). První svoji knihu vydal u Josefa Kárníka v

Kolíně

v roce 1881 ("Verše Karla Legera"). Z básnických knih jsou zajímavé
"Chvilku zas doma" (1897), "Sokolské

básně

a

písně"

již

např.

(1931) atd.

Životnější se však ukázala jeho próza (přestože i ta je dnes již skoro

zapomenuta) !Loupežníci na Chlumu" (1913), "Podivuhodná
Vladivoje Vejvody a

několik

příhoda

rozmarných povídek" (1914), "Suchý

čert"

inženýra
(1915),

"Vendulka, husarka malá" (1920) atd. V roce 1925 obdržel státní literární cenu za
knihu povídek "V plamenech a jiné historické povídky''. Ve své

době

bylo literární

dílo Karla Legera velmi ceněno. Často byl nazýván básníkem Polabí.
Do kolínského Sokola vstoupil v roce 1880. Zemřel v Kolíně 5. dubna 1934.
( Miškovská 1994 )
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přelomu

4.2. Sokol Kolín na
počátku

Od
především

z politických a mocenských
přestal

plnit

důvodů.

původní

Soudobý
poslání a

mezi

kronikář
účel

členstvem,

charakterizoval

a stal se spolkem

pro volby do obecního zastupitelstva. Tyto spory se dostaly i na stránky

místního tisku, kde se mj. probírala i situace
Z dluhů pomáhala Sokolu
mladočechy

roztržce mezi

šlo o spor mezi

finanční,

především Občanská

Václav Prágr, dlouholetý vlivný
řečeno

sporů

90. let procházela jednota obdobím

situaci až tak, že Sokol
agitačním

19. a 20. století

a

člen

příznivci

čele

stál Alois

skutečně

k politické

záložna, v jejímž

Sokola. V jednotě došlo

staročechy, později

právě příznivá.

která nebyla

mezi

mladočechy

Aloise Václava Prágra a jeho

a radikály, jinak
odpůrci,

k nimž

patřili např. Antonín Fifka a Čeněk Křička. Následkem těchto sporů bylo

zmenšování

členské

čtyřicet členů,

neboť ročně

základny,

tělocvičnu.

postavila vlastní

členy,

se 73

přijetí

podala žádost o
1901 stala

členem

"Fí.igneť',

Havlíčkovy.

zakladatelů

uveřejňoval

doby. První pokus o
sblížila až I.
svolána

Hořejším ostrově,

kde si

počet

stoupl na 208. V roce založení si

do župy Tyršovy. Tam ale byla odmítnuta, a tak se v roce
Když v roce 1906 bylo zakázáno jednotám

sokolského hnutí,

sokolská jednota v Kolíně na "Sokol ll".
tisku. Starý Sokol

se usídlila na

Starostou byl zvolen Antonín Fifka. Nová jednota

ale za rok jejich

župy

užívat v názvu jmen

soutěživost,

průměrně

a vytvoření nové jednoty z opozičních členů Sokola v roce 1889.

Nová jednota, která si dala jméno
začínala

vystupovalo z jednoty

sloučení

světová

Obě

přejmenovala

jednoty se

se tato druhá

začaly osočovat

v místním

své zprávy v Labských proudech a nový v Ohlasu
obou jednot v roce 1902 se
počáteční

válka. Z

nepodařil, obě

jednoty

nevraživosti se vyvinula zdravá

což vedlo ke zlepšení práce v obou jednotách. V roce 1915 byla

společná schůze výborů

a v roce 1917 došlo k usmíření.

Významnou událostí pro sokolstvo byly všesokolské slety v Praze, na které
se jednota vždy

pilně připravovala,

a to na úkor ostatní činnosti,

Ve sletovém roce 1907 navštívili kolínskou jednotu
V letech první
řada mužů

konaly

světové

války 1914- 1918

američtí
činnost

výletové.

sokolové.

Sokola neustala, i když

odešla na frontu. Většina práce zůstala na ženách, které pravidelně

schůze,

sokolské besedy s

přednáškami,

podnikaly vlety do okolí a

pravidelně cvičili

v tělocvičně gymnázia. Omezila se i

neboť

povolali do války.

i její

většinou

členy

Koncertů
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bylo málo,

činnost

sokolské hudby,

většinou

musela kapela

hrát při oslavách úspěchů spolkových armád. Budova Sokolovny byla zabrána
k vojenským

účelům

a

přeměněna

na lazaret. Ze

členů

Sokola,

byl sestaven tzv. Ochranný sbor, který podléhal starostovi a
vypomáhat

správě

města

v oboru

nezaměstnanosti,

kteří

měl

nenarukovali,

v těžkých dobách

zásobování a

dopravě

raněných. Činnost v plném rozsahu tento sbor zahájil, když začaly městem
projíždět

vlaky s

raněnými

vojáky, kterým

členové

sboru poskytovali první pomoc a

pomáhali je rozvážet do nemocnic. V prvních dnech nového státu v roce 1918 byl
vyhlášen týden sokolské služby,
úřadů,

při

níž sokolové pomáhali

při přebírání důležitých

mnozí z nich se stali členy Národního výboru v Kolíně, který zde působil do

konce roku 1918.
Vedení Československé obce sokolské si uvědomovalo, že mladému státu
bude

chybět

armáda a policie a byli

připraveni

důležitou

ale pro existenci státu velmi

tyto mocenské složky na krátkou,

dobu, nahradit. Už 28.

října

1918 vedení

Československé obce sokolské ustavilo Ústřední sokolské stráže pod vedením
náčelníka Jindřicha Vaníčka.

Vstoupit do národních stráží mohli

členové

také

dalších spolků, ale většinu členů Národních stráží tvořili sokolové. V prvních
převratových

Po

dnech zabránili chaosu a rabování (Waic, M., 1998)

ukončení činnosti

Národních stráží

převzala

jejich úlohu formující se

policie a armáda.
V roce 1919 byli sokolové povoláni na Slovensko chránit mladou republiku
před maďarskou

rudou armádou, která

území.
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začínala

pronikat na

československé

4.3. Sokol Kolín v meziválečném Československu

Zlatý věk prožila sokolská obec mezi světovými válkami (1918- 1938), kdy
se stala počtem svých členů milionovou organizací. V jeho řadách byli i význační
včetně

politici

prezidentů

T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. Svépomocí

budované sokolovny vznikaly i v malých obcích. Sokolští závodníci reprezentovali
úspěšně Československou republiku na olympijských hrách a mezinárodních

závodech (Šupčík, Vácha, Hudec, Gajdoš, Děkanová a další). Program Sokola byl
vždy všestranný, přitažlivý pro všechny vrstvy a věkové kategorie. Kromě
pravidelného

cvičení

kulturní besedy,
loutková

se

šibřinky,

představení,

pořádaly různé soutěže, veřejná

vystoupení, akademie,

výlety, zájezdy do ciziny, tábory mládeže, divadelní a

hudební a

pěvecké

přednášky,

koncerty,

výstavy, vydávala

se řada časopisů a příruček. Vyvrcholením činnosti se staly všesokolské slety.
Činnost kolínské sokolské jednoty se začala rozbíhat naplno teprve od roku

1921. V roce 1922 oslavila šedesáté

výročí

svého založení a čtyřicáté

výročí

trvání

sokolského dorostu. Nové národnostní poměry v Československé republice se
odrazily i v činnosti Sokola. Vnitrozemské jednoty dostaly na starost jednoty, které
vznikaly v
a

pohraničí.

vzájemně

se

Podporovaly je tím, že jim

navštěvovaly. Zvlášť

např.

poskytovaly českou literaturu

oblíbené zde byly koncerty kolínské sokolské

hudby pod taktovkou Aloise Vlasáka, od roku 1912

úspěšného

nástupce Františka

Kmocha. Kolínský Sokol tak navázal styk s menšinovou jednotou v

Litoměřicích,

kterou v roce 1931 nahradila vzdálenější jednota v Broumově, kde české
obyvatelstvo

představovalo

jen 17 %.

Broumovem nebylo výhodné,
intenzivně

pak od poloviny

obě

třicátých

Přestože

jednoty se
let, kdy

spojení mezi Kolínem a

pravidelně navštěvovaly, zvlášť

činnost

menšinové jednoty nabývala

na síle.
Ve 20. letech se objevil v tělovýchově nový

směr, táboření.

Ani kolínská

jednota nezůstala pozadu. Každé léto členové jednoty tábořili na pronajatém
pozemku na lváni u Rataji nad Sázavou, jehož
zakoupit. Od roku 1935 se v
postavena chata. K cvičení v

létě tábořilo

přírodě

část

se jim

podařilo

v roce 1930

v Samopších, kde byla v roce 1938

využívala jednota od roku 1929 letní

a tělocvičnu v Borkách.
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cvičiště

Druhou polovinu 30. let poznamenala
v jednotě zavedena vojenská

válečná

pořadová cvičení

hrozba. Od roku 1935 byla

a byl kladen

důraz

na brannou

výchovu. Členové jednoty byli zastoupeni v Okresním výboru pro zvýšení
brannosti lidu a Civilní protiletecké
Menšinová jednota v
pro akce

pořádané

obraně města.

Broumově

zanikla hned v roce 1938. Také podmínky

kolínským Sokolem se neustále zhoršovaly.

Tábor kolfnského Sokola na lváni v lété 1929.

Z událostí v roce 1939 bylo
V

květnu

bylo zakázáno

zahájení letního

cvičení,

veřejné

zřejmé,

že se schyluje k zániku jednoty.

gymnastické

cvičení pořádané při příležitosti

ke konci roku bylo zakázáno i

veřejné

vystoupení -

sokolská akademie. Členové se tak soustředili na práci uvnitř jednoty. V letech
1939-1940 opustili jednotu
norimberských

zákonů

členové

-

židé,

jejichž

členství

bylo

podle

nežádoucí (tyto zákony vylučovaly židy z veřejného života).

V roce 1940 založila jednota svou knižnici, v níž první spis byl

věnován

MUDr.

Josefu Šilovi. Poslední valná hromada proběhla v únoru 1941, v dubnu byla
činnost

Sokola

V

okupačními úřady

měsíčním

hlášení z

zastavena.

května

1945 došla SD k závěru, že i

přes

zastavení

činnosti československé obci sokolské dále vyvíjely tajnou aktivitu jednoty
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v

Kolíně,

Olomouci a Klatovech

(Uhlíř,

JB., Waic, M., 2001 ).

protektora Reinharda Heydricha ze dne 8.

října

Opatřením říšského

1941 byl Sokol

rozpuštěn.

Majetek

jednoty byl zabaven a určen jeho správce. Úřady, které prováděly likvidaci Sokola,
postupovaly vůči jednotě velmi korektně, a tak mnoho věcí se podařilo členům
Sokola před okupanty zachránit. Členové, kteří se k tomuto odhodlali, vystavovali
se tak velkému

nebezpečí.

Jako

příklad

lze uvést uschování sokolského praporu

paní L. Kunovou.
Po

těžkých

letech, v nichž i sokolové

táborech zahynulo 18
činnost

členů

přinesli

oběti

své

kolínské jednoty, 51 se jich vrátilo

koncentračních

(v

zpět),

zahájil svou

kolínský Sokol již v květnových dnech roku 1945 a 12. června proběhla

ustavujíc[ schůze obnovené jednoty.

Popravení a

umučení:

Otto Adler, Vlasta Adlerová, Viktor Falta, František Franc, Miloslava Holá,
Karel Chochola, Josef Janovský, Jaroslav Kasparides,

Vítězslav

Lukeš, Otakar

Moravec, František Mejstřík, PhMr. Václav Nosek, Jan Parkán, Karel Pětrovský,
Radim Prágr, Ing. Boleslav Šorm, JUDr. Oldřich Schwarz, Jan Roudnický

Po věznění se vrátili:

Josef Bajtler, Alois Beneš, Václav Boháč, Čeněk Březina, Albert Bůva,
Prokop Červinka, Břetislav Douša, František Hampl, Josef Hátle, Antonín Holý,
Jan Jaroch, Jan Kasparides, Josef Kasparides, Josef Klement, Alois

Klepač,

Josef

Kobián, Julius Komrs, Ladislav Kopecký, Ferdinand Krátký, JUDr. František Kubát,
Jan Legner, Josef Lončák, Jan

Luňáček,

Moravec, Dagmar Moravcová, Josef
Vojtěch

Pavlíček,

Ladislav

Potměšil,

Karel Mádle, Ing.

Němeček,

Karel

Zdeněk

Michel, Antonín

Němeček,

PhDr. František Rojka,

Josef Novák,

Bedřich

Rudolf,

Bohumil Růžička, Marie Ryšánková, Ing. Vladimír Sáblík, Antonín Siche, František
Stibitz,

Vladimír Stibitz,

Miloslava

Stibitzová,

Josefa

Stibitzová,

Jaroslav

Schneider, Vojtěch Šorm, Václav Švéda, Jiří Tesař, Alois Tomášek, František
Uher, Josef Ulc,

Břetislav

Werner, Josef Vodňanský
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Veškeré úsilí bylo
stavební práce a
1946. Jednota
činnost,

soustředěno

přístavbu

opět

na opravu sokolovny a letního

sokolovny

řídila

obnoveny staré odbory a

věnovaly

ženy,

vytvořeny

účast mužů

kuželkářský, lyžařský,

košíkové, odbíjené, šermu a

těžké

podařilo

rozvinout

V roce 1946

činnost

měla

jednota tyto oddíly

plavecký,

atletiky. Znovu zahájili

měla

jednota 1336

v plném rozsahu a také

24

cvičební

a dorostu byla slabá. Byly

nové. V roce 1946

(odbory): rohovnický, jezdecký,
loutkáři.

Tyto

stavební komise ustavená 3. dubna

navázala styky s broumovskou jednotou a zahájila

které se nejvíce

hudebníci a

cvičiště.

členů.

dokončit

veslařský,
činnost

oddíl

sokolští

Do roku 1948 se ji

stavební úpravy.

4.4. Sokol Kolín po roce 1948
poválečného

Rok 1948 nebyl jen rokem prvního
začaly

sletu. Nad existencí Sokola se

stahovat

mračna.

Ústřední akční výbor Národní fronty přijal 27. února1948

usnesení o splynutí všech
svazů

sportovních
organizace

klubů,

a

Sokol.

všudypřítomné akční

do jediné

Sjednocovací

organizací,

tělovýchovné
řídily

proces

výbory. Cílem bylo vybudovat nový

Sokol s novou

ideovou

Přijímání

členů

nových

tělovýchovných

náplní a jinou

strukturou.

z DTJ, Orla a Lawn-tenisového

sdružení do kolínského Sokola probíhalo 1O. dubna
1948. Koncem

května ještě

z župního sletu v
pamětní

Kolíně

desky na

pamětních

prožívali sokolové radost
června

a 6.

Sokolovně.

byly odhaleny

Jedením z

textů

deskách je vzpomenuto na padlé

kolínské jednoty Sokola ve ll.

světové

na

členy

válce a druhý

oslavuje vznik samostatné Československé republiky
v roce 1918. V červnu se konal poslední všesokolský
slet, na kterém dali sokolové

veřejně

najevo své

demokratické smýšlení a své sympatie prezidentovi
Edvardu Benešovi. Neohrožené vystupování mnozí ze
svým

vyloučením

Do té doby bylo
důtka.

z jednoty.

vyloučeno

Očista

72

sokolů později

kolínského Sokola trvala do listopadu 1948.

členů,

osm jich bylo škrtnuto a sedmi byla

udělena

československé

tělesné

Prvním výsledkem sjednocovacího procesu

výchovy a sportu byla likvidace žup, které dnem 31. 12. 1948
Byl zřízen okresní výbor Sokola v
Nově

oddíly:

sjednocená

odbíjené,

lehkoatletický,

táborový,

zápasnický, turistický,

jednota Sokol v

veslařský,

lyžařský,

nářaďový,

přestaly

existovat.

Kolíně.

Tělocvičná

košíkové,

zaplatili

Kolíně měla

šermířský,

kanoistický,

v roce 1949 tyto

jezdecký,

plavecký,

kuželkářský,

krasobruslařský,

rohovnický, lední hokej, stolní tenis, lawn tenis,

samospráva dorostu, kopaná - Modrobílí, Polaban, Čechie, Sparta a Štítary.
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Zákonem ze dne 14.
tělesnou

července

číslo

1949

187/49 Sb. o státní

výchovu a sport se upevnil vliv státu na další vývoj

tělesné

péči

o

výchovy u

nás.
patří

V duchu hesla "Sokol

pracujícím" byla založena v

Kolíně

nová závodní

jednota Sokol ČSD. Byla tak připravena půda pro likvidaci původního Sokola.
tělesné

Konec pro Sokol znamenal zákon o organizaci
1952

číslo

jednot jím

vytlačen

71/52 Sb., kterým byl Sokol
přecházel

dřívějších nařízení

výchovy ze 12. prosince

jen do vesnic. Majetek sokolských

na závodní skupiny ROH. Kolínský Sokol se v důsledku
členstva,

potýkal s poklesem

jednot. V dubnu 1952 se konala

které

slučovací schůze

přestupovalo

do závodních

obou jednot a nová jednota

nesla chvíli název Sokol ČSD KoHn, ale již v následujícím roce se musela
přejmenovat

na TJ Lokomotiva Kolín.

Žádný zákon o organizaci tělesné výchovy a sportu nedokázal vymazat
Sokol z

povědomí

do sokola. I

při

lidí. Sokol žil dál ve vzpomínkách

spartakiádách, které

měly

pamětníků,

chodilo se stále

navazovat na I. spartakiádu FOTJ na

pražských Maninách (1921 ), se každému vybavovaly slavné všesokolské slety.
Po sjezdu

československých spisovatelů

československé společnosti

úrovních

v roce 1967 dochází na všech

k otevřené diskusi o vývoji

společnosti

od

roku 1948 a o výhledech do budoucnosti. Pražským jarem diskuse vyústila
nástupem nové politické garnitury do vedení státu.
Dne 6. dubna 1968 se v Praze sešli bývalí

členové předsednictva, náčelnictev

a vzdělavatelského sboru československé obce sokolské a ustavili Přípravný
výbor Československé obce sokolské. Ten svolal na 21. duben na Střelecký
ostrov do paláce Žofín sraz bývalých cvičitelů, vzdělavatelů a činovníků pražského
pětižupí

a pražských sokolských jednot. Na tomto srazu se sešlo 769

bylo dohodnuto svolat sjezd

zástupců

účastníků

a

všech bývalých sokolských žup na den 5.

května opět do paláce Žofín za účelem obnovy Československé obce sokolské.
uskutečnil

Sjezd se

a bylo

přijato

usnesení, kterým se

k obrodnému procesu našeho státu a
soustředit

na

tělesnou

sdělil veřejnosti,

přípravný

výbor

přihlásil

že Sokol se chce

opět

a mravní výchovu mládeže. Podmínkou obnovení

Československé obce sokolské bylo zrušení zákona o sjednocené tělesné
výchově

nebo jeho revokace.
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činovníků

6. dubna 1968 se sešlo širší jednání bývalých
předsednictva
společnosti

župy Tyršovy, na kterém se

s požadavkem

všech sokolských
činnost

činovníků

a

prezidentovi

sokolských žup a jednot,

kteří

a rehabilitace

byli za sokolskou

neprávem potrestáni. Bylo dohodnuto, aby jménem

předsednictva

bývalé župy Tyršovy, bylo zasláno stanovisko

Československé

socialistické

republiky

Ludvíku Svobodovi k obnově demokracie ve
sokolské

k obrodném procesu
činnosti

rehabilitace sokolské

a

později,

v roce 1948 a

náčelnictev

veřejné

přihlásili

náčelnictev

státě

armádnímu

generálovi

s požadavkem rehabilitace

činnosti.

Jednání sjezdu činovníků bývalých sokolských žup dne 5. května na Žofíně se
z bývalé župy Tyršovy
představitelem

4.

června

zúčastnilo

40

cvičitelů

činovníků.

a

Odpovědným

župy Tyršovy byl zaevidován Rudolf Reiser z Kolína.
1968 se

uskutečnil společný

cvičitelstva

sraz bývalého

kolínské

zástupců

okolních sokolských jednot, ve kterých byly také ustaveny

přípravné výbory -

českého Brodu, Nymburka, Plaňan, Poděbrad, Veltrub,

jednoty a

Starého Kolína, Týnce nad Labem, Žiželic a dalších. O přípravách obnovy Sokola
informoval poslední starosta Sokola Kolín Ing. Josef Knížka a za župu Tyršovu
Miroslav Hruška z

Poděbrad.

Bylo dohodnuto obnovit co

nejdříve cvičení

mládeže

a o stavu obnovy Sokola v Kolíně informovat Přípravný výbor Československé
obce

sokolské

dopisem

června.

z 5.

Odpověď

Přípravného

výboru

Československé obce sokolské s příslušnými informacemi došla písemně 7.
června. Došlo k několika jednáním se zástupci OV ČSTV v Kolíně.

18.

června

1968 se

uskutečnil

Staroměstské náměstí. Průvodu

se

slavnostní

zúčastnilo

aby na vzpomínkové slavnosti vzdali hold
Heydricha. Bylo to významné,

důstojné

tisíc

průvod

Sokolů

Sokolů

krojovaných i v civilu,

parašutistům, kteří

a v roce 1968

Prahou na

největší

spáchali atentát na
vystoupení

Sokolů

na veřejnosti. Snaha přípravného výboru Československé obce sokolské o úřední
potvrzení

právní

subjektivity

pro

československou

obec

sokolskou

se

zkomplikovala tím, že uvnitř ČSTV vznikl přípravný výbor tělocvičného svazu ZTV
Sokol, ve kterém se angažovali i bývalí činovníci československé obce sokolskédr. Šterc, prof. Serbus, dr. Žižka, dr. Uher a řada dalších. Od 21 . srpna, po
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okupaci

země

vojsky Varšavské smlouvy, byla situace pro další demokratický
nepříznivá.

vývoj a tvorbu nového spolkového zákona zcela

3. října 1968 byl vytvořen společný přípravný výbor československého
tělocvičného

svazu Sokol. V

přípravném

výboru župy Tyršovy dochází k diskusi,

jak dál postupovat. Náčelnice Miloslava Stibitzová sjednává schůzku se sestrami
Kousalovou a Vokáčovou z přípravného výboru československé obce soklské. Ty
informují o situaci v Praze a
župy Tyršovy

doporučují

přípravného

v práci

výboru pro obnovení

pokračovat.

Dne 17. září1968 sděluje přípravný výbor československé obce sokolské
předsednictvu

shromáždění,

Národního

že bere

zpět

svou žádost z 30.

července

(právní subjektivita československé obce sokolské}. Na základě toho členové
přípravného výboru župy Tyršovy vstupuji do jednání s okresními výbory české
tělovýchovné

v

Kolíně

organizace a jejich okresními výbory Základnf

tělesné

výchovy

řada

bývalých

a Nymburce. V odborech ZTV na obou okresech pracovala

Sokolů a jednání proběhla téměř bez problémů. Na ustavujících schůzích OV ČTS

Sokol byli do funkcí

předsedů

zvoleni zástupci

v Nymburce Miroslav Hruška z
Další
být

průběh

postupně

Poděbrad

výboru župy Tyršovy -

a v Kolíně Rudolf Reiser z Kolína.

normalizace byl horší než se

odstraněn

přípravného

předpokládalo.

Název Sokol musel

opět odstraňováni

a z funkcí byli

členové

Sokola.

Nastolenou "normalizací" byly obnoveny staronové státní orgány, které se
zásadně postavily proti samostatnosti Sokola. Přípravný výbor Československé

obce sokolské zaslal 14.

března

1969 dopis

přípravným výborům

žup a jednot, že

na základě uzavřených dohod s ČSTV končí činnost sokolských přípravných
výborů. Přesto toto období mělo značný význam pro obnovu Československé

obce sokolské v roce 1990. V roce 1968 se do
činovníků

a

cvičitelů, kteří

vyloučeni

a nebo

svým vztahem ke

vrátila

řada

sokolských

byli po XI. všesokolském sletu ze sokolských jednot

dobrovolně
cvičitelské

dodnes tvoří základ

tělocvičen

odešli. Nastala renesance
práci

cvičitelstva

přivedli

Sokolští

a vychovali další mladé

Sokolské župy Tyršovy.
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cvičení.

cvičitelé

cvičitele, kteří

DĚJINY KOLÍNSKÉHO SOKOLA V DATECH

1862, 28.

červenec

podána žádost c. k. Okresnímu
nově

v

Kolíně

o

vznikajícího spolku

schválení

stanov

1862, 9. říjen

stanovy po

1863, 19. leden

tělovýchovná činnost

v

úřadu

určitých

úpravách schváleny

spolku zahájena prvním

cvičením

města

Liberce"

nově

zařízených

místnostech v hostinci "U

(v Reichenberku) v
- v

1863, 28.

červen

pondělf

uskutečněn

a

Císařovci, cvičilo

čtvrtek

se dvakrát v týdnu

od 18.00 do 19.00 hodin.

první sokolský výlet na "Husu"

1864,

červen

zakoupena plovárna na dolejší ostrově

1865,

říjen

oslaveno páté výročí vydání Říjnového diplomu

1868, 21.

červen

"svěcení"

nového praporu,

spojeno s veřejným

při

kterém promluvil dr. Tyrš,

cvičením, pořádaným

na

hořejším

ostrově

1868, 12.

červenec

účast

mnoha

členů

Vysoké

29

kolínského Sokola na táboru lidu na

1871, 1. únor

výbor se usnesl
však

neměl

zřídit

v jednotě

trubačský

dlouhého trvání a zanikl

sbor, který

pravděpodobně

již

v létě téhož roku

1871, 13. srpen

účast

1871, 23. srpen

na

na

Havlíčkových

schůzi

Kmocha

Německém Brodě

výboru konstatováno, že kapela kapelníka p.
účinkovala

být pro hudbu

v letošní

uspořádaných

zábavách spolkem
měl

oslavách v

pořízen

sezóně

na

a z toho

důvodu

všech

stejnokroj (kterým byl

tehdejší normální sokolský kroj)- jedná se v

by

vlastně

podstatě

o

první zmínku o spolupráci Fr. Kmocha a Sokola,
přestože
uzavřenou

hudba

neměla

smlouvu, byla považována již za sokolskou

(sám Kmoch se stal

1871, 10.

září

s jednotou dosud ne měla

členem

Sokola až 1880)

na schůzi výboru bylo jednáno o problémech s cvičební
místností,

která se zatím nacházela v prostorách

různých hostinců

a bylo navrženo postavení vlastní

sokolovny

1872, 1O.

září

zakoupeno za 4600 zl.
Pražském

předměstí

hospodářské

stavení

č.

4 na

od pana Vondráka pro vybudování

sokolovny

1872, 15.

září

konána slavnost 1O.
první závody

30

výročí

trvání jednota a

uspořádány

1873, 12.-13. leden

Jungmanova slavnost v Praze, kolínská jednota se
zúčastnila

30

1873, 20. leden

1873, 29.

červen

1879, 15.-17. srpen

v

počtu

48

bratrů

a s celou kapelou v

počtu

mužů

potvrzeno výborem

zřízení cvičitelského

sboru

slavnostní otevření budov sokolovny

uskutečněn
Sněžku,

velký výlet s hudbou do Krkonoš a na

kde

praporečník slavnostně

prapor kolínské jednoty a

zazněla

rozvinul sokolský

zde národní hymna

"Kde domov můj"

1880, 12.únor

František Kmoch, kapelník, se stal
v členské matrice obdržel

1882, 18.

červen

1882, 13.-14. srpen

číslo

členem

Sokola a

657

I. všesokolský slet

uspořádala

za

účasti

také

jednota výlet do Brna a Sloupských jeskyní

300

sokolů

zúčastnila

ohromný

občanů,

výletu se

Kmochova hudba, jež zde

úspěch,

domě blahopřál

v kroji a 900

o

přestávce při koncertě

měla

v besedním

kapele i dirigentu F. Kmochovi tehdejší

učitel hudby na učitelském ústavu a dirigent České
brněnské

filharmonie Leoš
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Janáček

1883,24.duben

1883,

říjen

1884, 23.

září

sestaven

řád

zábavního odboru

Alois Václav Prágr začal

cvičit řemeslnický

c.k. místodržitelstvím schválena "Župa Tyršova na
středním

Labi"

1884

začal

1886

zřízena

obleková komise (krojový odbor)

účast

na

1887, 19.

červen

dorost

vycházet časopis Výletní listy Sokola kolínského

závodnickém

uspořádaném

na

místě

cvičení

v českém

Brodě

zakázaného ll. všesokolského

sletu

1887, 28.

1889

září

oslava 25.

bratři

výročí

trvání jednoty

Prágr a Lukeš získali ceny v závodech

slavnosti francouzských
účastnilo

gymnastů

i kolínské sokolstvo

32

v

Paříži,

při

které se

Družstvo, jež se v roce 1889

1890, 27.

červenec

uspořádán

zúčastnilo závodů

v Pafíži.

kolínskou jednotou první

řecký

pětiboj

v Čechách

1890, 28. prosinec

v kolínské

1891,27.-30.

červen

1892

schůzi

vystoupil na

sokolovně

pořádané

Občanským

klubem

profesor T. G. Masaryk

ll. všesokolský slet

začal

vycházet

časopis

Drápek sokolí, vycházel jako

silvestrovský list do roku 1898

1894,22. únor

začal

v

Kolíně

vycházet

věnovaný zájmům
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časopis

sokolským

Borec -

časopis

1894, 30.

září

slavnostně

otevřena

dvorana sokolovny, jež byla

vymalována podle návrhu prof. Šímy

1895, 29.-.30.

červen

liJ. všesokolský slet

1896,23.duben

ustanoven dámský odbor místní jednoty

1896, srpen

uspořádán

1897

Sokol stál společně s Řemeslnickou besedou u zrodu

výlet do Ruska - Nižního Novgorodu

první veřejné

1899, 26. leden

na valné

čítárny

výroční

roztržky v jednotě,

ve

městě

schůzi

došlo k dovršení politické

část členstva

vystoupila a založila

vlastní jednotu Fugner (později nazývanou Sokol ll)

1899, 10.duben

1899, 18.

červen

založen odbor jízdní (jezdecký )

budova sokolovny opatřena novou dnešní fasádou

1900

1901, 29.-30.

založen odbor kolařský ( cyklistický )

červen

IV. všesokolský slet
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1903, 29. listopad

1904, 2.

červen

pořádána

první tělocvičná akademie

pořádán půldenní

této

příležitosti

výlet s hudbou do Býchor, kde byl

pozdraven Mistr Jan Kubelík slovy
umění podařilo

"Vašemu geniálnímu
světovou

naší

slávu jménu

půdy

do

českých

panství Býchor

při

českému,

ale

se

rozšířiti

opětně

nejen

získati kus

rukou" (Kubelík koupil zámek a

počátkem

roku 1904 od knížete Filipa

Hohenlohe)
1904

uspořádán šermířský

1905,2.duben

šermířská

1907, 29.-30.

červen

191 O, 3.

akademie

V. všesokolský slet

založen v jednotě

1908

červenec

kurz

vzdělávací

odbor

jednota se zúčastnila v českém Brodě slavnosti 40.
výročí

trvání místního Sokola a odhalení pomníku

Prokopa Holého

1911, 24.

červen-2. červenec

velkolepá

padesátého roku
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oslava

vstupu

působení jednoty

do

v Kolíně

jubilejního

1911, 1.

říjen

zřízena

tělocvičná

soukromá

kolínských národních škol

1911, 22.

říjen

při

pro

mládež

zdejší jednotě

přijel

na pozvání pokrokové strany
dvoraně

škola

koHnské sokolovny

do Kolína a ve

přednášel

tehdy

říšský

poslanec T. G. Masaryk

1912, 28.

červen-1. červenec

1918, 7. únor

1918, 28.

říjen

jubilejní slet župy Tyršovy v Kolíně

na valné

hromadě

došlo k sloučení obou jednot

vznik samostatného

československého

státu - vyhlášen

týden sokolské služby

1918, 15. prosinec

po

1919,únor

povoláno sokolstvo do Bratislavy chránit nastupující

čtyřech

letech slavnostní znovuotevření sokolovny

slovenskou vládu,celkem se v Bratislavě sjelo na dva
tisíce

1919,

červen

sokolů,

z kolínské jednoty 30

někteří členové

odešli k 2.

rotě

bratrů

ll. sokolského praporu

na Slovensko chránit mladou republiku proti
rudé

1920, 21.

červen-2. červenec

armádě

Vll. všesokolský slet

36

maďarské

1921

začal

kolínský Sokol
zřizovat

letní

tábořiště

"lváň"

na louce zvané

nad Sázavou, toto místo bylo každý rok
bezplatně

každoročně

od tohoto roku

ředitelstvím

propůjčováno

velkostatku Rataje n. S. (v

prvých dvou letech se však tábor de facto
pro malý zájem

1922, 12.

březen

oslava 300.

u Rataj

neuskutečnil

členstva)

výročí

narození Moliéra

pořádaná

Alliance

Francaise a kolínským Sokolem

1922, 7.

květen

účast

pamětní

jednoty na oslavách osazení

Františka Kmocha na jeho

domě

v

desky

Havlíčkově třídě

(dnes Kutnohorské ulici) v Kolíně

1922, 20.

květen-S. červen

oslava šedesátiletí jednoty

utvořil

1922

se stálý

sestavován vždy

1923, 16.

květen

pořadatelský
konkrétně

byl konán debatní

večer

odbor (do této doby

na každou akci)

na téma

"Tělocvik

na kterém byl vznesen požadavek na

v přírodě",

zřízení

letního

cvičiště

1923

na zlatý poklad republiky složila jednota k
památky zesnulého ministra Aloise Rašína 500
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uctění

Kč,-

1924, 18.

uspořádán Macharův večer

říjen

účasti, při

příležitosti

této

za spisovatelovy osobní

byla

uspořádána

slavnostní

akademie

1925, 4.

účast

říjen

jednoty na odhalení desky bratra Adolfa Hájka na

jeho rodném domku v Rychmburku

1926, 3.-6.

červenec

Vlil. všesokolský slet

kolínská jednota uskutečnila na Kmochově ostrově

1927, 14. srpen

velký koncert Vlasákovy hudby k 15.
smrti, který byl

zakoupen

1927

přenášen

pozemek

výročí

Kmochovy

pražským rozhlasem

na

stavbu

letního

cvičiště

v Borkách

1928, 4. prosinec

1929, 22. a 23.

1930, 8.srpen

červen

ustanoven

odbor

slavnostní odevzdání letního

cvičiště členstvu

ustavil se lehkoatletický odbor jako složka
sboru

1930

lyžařský

cvičitelského

mužů

po velkých problémech se
Rataj n. S. zakoupit
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podařilo část

louky

"lváň"

u

začal

1930

vycházet Zpravodaj kolínské

tělocvičné

jednoty

Sokol

jednotě přidělena

1930

1932, 29.

květen

1932, 29.

červen-6. červenec

odhalení Tyršovy desky na

lyžařský

1935, 18.únor

návštěva

v

Kolíně

louka

Broumově

Karlově náměstí

v

Kolíně

IX. všesokolský slet

1932

1935

menšinová jednota v

odbor rozdělen na vodní a

ministra

a kolínské

"lváň"

za hraničí

Dr.

lyžařský

Eduarda

Beneše

sokolovně

u Rataj n. S. prodána a zakoupena louka o

rozloze jednoho hektaru v Samopších "Na Bilince" a
zřízeno

1938, 2.-6.

1938, 17.

červenec

červenec

zde letní tábořiště

X. všesokolský slet

otevření

slavnostní

chaty Sokola Kolín v Samopších

"Na Bilince"

1940

tělocvičná

jednota Sokol Kolín vydala jako první svazek

knižnice kolínského Sokola biografii MUDr. Josefa Šila

39

od Aloise Václava Prágra a Otakara Moravce, druhý
svazek byl

věnován

Františku Kmochovi, jako

třetí

svazek této knižnice pak vyšly v témže roce vzpomínky
na dr. M. Tyrše od Aloise Václava Prágra

1941,26. únor

poslední valná hromada

1941,duben

činnost

1941 , 8.

1945,

říjen

Sokol

květen

1945, 12.

Sokola zastavena

opatřením říšského

protektora

rozpuštěn

činnost

Sokol obnovil

ustavující schůze obnovené jednoty

červen

Ústřední akční výbor Národní fronty přijal usnesení o

1948,27. únor

tělovýchovných

splynutí všech
svazů

-

a

klubů

započala

do jediné

organizací, sportovních

tělovýchovné

nenápadná ale

důkladná

organizace Sokol

postupná likvidace

Sokola

1948, 30.

květen-6. červen

slet sokolské župy Tyršovy na
v

1948, 19.-27.

červen

Kolíně

XI. všesokolský slet
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středním

Labi

1952,duben

vznik Sokol ČSD Kolín sloučením kolínského Sokola a
závodní jednoty Sokol ČSD

1952, 12. prosinec

přijat

zákon

č.

71 Sb. o organizaci

tělesné

výchovy,

kterým byla de facto likvidace Sokola dovršena

1953

Sokol ČSD Kolín přejmenován na TJ Lokomotiva Kolín
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4.5. Obnovení po roce 1989, hlavní osobnosti

Průvodem studentů

v Praze dne 17. listopadu 1989 byl dán impuls k obnově

demokratického politického systému v naší zemi. Do

dění

se zapojili i bývalí

činovníci československé obce sokolské, sokolských žup a jednot.
činovníků,

Dne 5. prosince 1989 se v Praze sešlo 15 sokolských
přípravný

výbor pro obnovu Sokola.

sepsali "Sokolskou výzvu"

Přihlásili

uveřejněnou

aby ustavili

Občanského

se k programu

v denním tisku a zahájili

fóra,

přípravu

obnovovacího sjezdu Československé obce sokolské. Mezi prvními se přihlásil
přípravnému výboru Československé obce sokolské MUDr. Stanislav Doutlík,

odchovanec pečeckého Sokola. K obnovení československé obce sokolské došlo
na sjezdu bývalých sokolských
v Praze - Holešovicích za
početného

činovníků

účasti

dne 7. ledna 1990 ve Sjezdovém paláci
činovníků

3.500 bývalých

z celé republiky a

zastoupení Sokolů ze zahraničí.

Rok 1989 z pohledu župy Tyršovy
Bývalá župa Tyršova byla zastoupena
Poděbrad, Přelouče, Peček

Československé

obce

dřívějšími

sokolskými

činovníky

z Kolína,

a Nymburka. Na sjezdu bylo zvoleno nové

sokolské

s mandátem

na

jeden

rok.

ústředí

Starostou

československé obce sokolské se stal PhDr. Bořivoj Petrák, místostarostou Ing.

Miroslav Jandásek,

vzdělavatelem

MUDr. Boris Uher,

náčelníkem

Vladimír

Janoušek, náčelnicí Jana Čížková a vedením zahraničního odboru byla pověřena
Dagmar Ewaldová. Zvolené

předsednictvo

zahájilo

potřebné

úsilí o legislativní

uznání československé obce sokolské. Účastníci holešovického sjezdu z bývalé
župy Tyršovy dali ve svých obcích

podnět

k obnově sokolských jednot.

(Kozlovský, R. a kol., 2004)
V

Kolíně

byla ustavující valná hromada obnovené sokolské jednoty dne 6.

února 1990 za
Sokolů

účasti

osmdesáti bývalých

členů

Sokola Kolín a

řady hostů

-

z okolních obcí. Zvolené vedení vstoupilo v jednání s okolními jednotami a

v červenci 1990 osm jednot - Kolín, Nymburk,

Hořátev, Poděbrady, Hořany,

Velim, Záhomice a český Brod - ustavilo v Kolíně Okresní výbor československé
obce sokolské. Starosta Sokola Kolín a kolínského OV československé obce
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sokolské Ing. Radim Kozlovský byl pověřen zastupovat OV československé obce
sokolské Kolín na jednáních v ústředí Československé obce sokolské. Hodnotící
konference OV československé obce sokolské Kolín byla dne 19. listopadu 1990.
Náčelnice

Sokola Kolín Eva Svobodová byla krátce po obnovení

mateřské

jednoty

zvolena do náčelnictva žen československé obce sokolské a odtud přivezla
pozvání kolínské jednotě na Vll. slet ústředí Sokola v zahraničí do Paříže na dny
5.- 9.

července

byl tak silný, že ke
Novosvětské
nacvičeny

za

opět zacvičit

1990. Tento impuls- moci si

společnému cvičení mužů

symfonie se

přihlásilo

tři měsíce. Někdy

se

přes

a žen na hudbu
cvičenců.

padesát

cvičilo třikrát

na sokolském sletuDvořákovy

Skladby byly

i čtyřikrát v týdnu.

Úspěšný nácvik umožnil účast na župním cvičení ve Vídni dne 24. června 1990.

Do

Vídně

ostatní se

Sokolů.

odjely z Kolína dva autobusy
účastnili

Z nich

cvičilo

24 žen a 1O mužů,

jako diváci.

Na slet do Paříže odjelo 52 účastníků zájezdu z Kolína a Čáslavi ve společném
autobuse. Na sletu

cvičilo

náčelnictvo

přemístění

sletu o

16 žen a 8

mužů.

Po obvyklé sletové zkoušce rozhodlo

kolínských žen pro jejich bezchybný

cvičební

projev

do první řady před hlavní tribunu. Velvyslanci ČR ve Francii, Dr. Jaroslavu
Šedivému se cvičení tak líbilo, že o přestávce přijal kolínské ženy. Vedení
kolínského Sokola bylo
vzájemně ještě

na

úspěchem pařížského

pařížském cvičišti

Sokolský den s veřejným
Dobře

zájezdu

projížďku

pařížském hřbitově

Několik členů

času

na

pařížském

vycházek po památkách

autobusem po

kolínského rodáka -

slíbili, že za rok bude v

Paříži,

největšího

z

Kolíně uspořádán

sletu umožnilo

Paříže,

výstup na Eiffelovu

účastníkům

jednu denní a jednu

věž

noční

a položení kytice u hrobu

z pierotů Jeana Baptista Gasparda Deburaua na

výpravy se vydalo na cestu do míst
u obce La Targette poblíž

na hrob kapitána Františka Nováka, rodáka ze
příjezdu

si

Pére Lachaize.

československém hřbitově

Po

činovníci

cvičením.

organizované využití
několik pěších

sletu nadšeno a vedoucí

pařížského

sletu se

cvičenci

bojů

města

světové

války a na

Arrasu položili kytici

Sokolče.

župy, muži a ženy,

Sokolského setkání v holešovické sportovní hale dne 15.
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1.

zúčastnili

července

1990.

velkého

Dne 25. 2. 1991 byla na jednání výborů OV československé obce sokolské Kolín
a Nymburk obnovena Sokolská župa Tyršova a byl ustaven výbor župy ze
zástupců jednot Český Brod, Hořany, Hořátev, Kolín, Pečky, Poděbrady, Velim,

Velenice, Velký Osek, Nymburk, Starý Kolín, Úmyslovice a Záhornice. Výbor zvolil
předsednictvo

župy ve složení: starosta Ing. Radim Kozlovský z Kolína,

místostarostové Ing. Bohumil Melichar z Kolína a JUDr.
náčelník

jednatelka Jaroslava Svobodová z Kolína,
náčelnice

Oseka,

Mikolášek z

Mgr. Alena Mikyšková z

Peček

a

hospodářka Anděla

dne 1. 4. 1991 zvolen Josef

Těšitel

Jiří Skořepa

z

Hořátve,

Václav Koška z Velkého

Poděbrad, vzdělavatel

MUDr. Antonín

Kyjovská z Kolína. Tajemníkem župy byl

z Kolína. Ke stejnému datu bylo obnoveno

župní uspořádání československé obce sokolské. Sídlem kanceláře Sokolské
župy Tyršovy se stala kolínská sokolovna.
V

březnu

1991

uspořádalo náčelnictvo

obnovené župy Tyršovy školení pro

cvičitele a pomahatele ukončené zkouškami. Školení se zúčastnilo 25 posluchačů

z jednot Kolín,

Poděbrady,

Lysá nad Labem, Nymburk, Milovice,

Pečky

a Starý

Kolín. Župa Tyršova tak navázala na své prvořadé poslání -výchovu cvičitelů.
Dne 8. června 1991 uspořádal Sokol Kolfn za účasti 16 jednot a 250 cvičenců
Sokolský den s veřejným

cvičením

na zimním stadionu v Kolíně. Program byl

zahájen přijetím představitelů sokolských jednot za Švýcarska a Vídně starostou
města

Kolína

Jiřím Buřičem.

Kolín následoval
skladeb z

průvod

pařížského

Za doprovodu

hostí a

sletu byly

Městské

cvičenců městem

předvedeny

hudby Františka Kmocha

na zimní stadion, kde vedle

další nové skladby a

cvičení.

Nejvíce

se líbilo nové cvičeni Jariny Žitné na hudbu, která byla doprovodem cvičení
Americké obce sokolské v
hudební doprovod

Paříži.

Toto

předvedeno ještě

cvičení

žen bylo pro svoji oblibu a nevšední

ve Vlašimi,

Děčíně,

Voticích,

Kácově

oslavách 130 let založení Sokola Pražského dne 16. února 1992. Na této
převzali
výročí

zástupci jednot založených v roce 1862

založení Sokola Kolín. Tento

pamětní

Pamětní

a

při

oslavě

list vydaný ke 130.

list je výtvarným dílem ak.

malíře

Jiřího Škopka, rodáka z Velimi. Ke 130. výročí založení Sokola Kolín byla

v Kolínském divadle

uspořádána cvičební

akademie.

V únoru 1993 se zástupci Sokola Kolín

zúčastnili společně

s

Městskou

hudbou

Františka Kmocha natáčení pořadu čs. televize Ostrava o Františku Kmochovi.
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Pořad

byl vysílán 11. a 14. února 1993. V

účasti několika

jednot župy Tyršovy

červnu

1993 byla Sokolem Libice za

uspořádána cvičební

akademie a dne 26. 1O.

1993 byla u 4. ZŠ v Kolíně 3 zasazena sletová lípa, na počest XII. všesokolského
sletu v Praze.
V

průběhu

předsednictvo, náčelnictvo,
příprav

podařilo

let 1993 - 1994 se

zformovat plné

odbor sportu,

orgány župy -

sbor - takže župa do

připravena. Důkazem

XII. všesokolského sletu vstoupila

slet v roce 1994 v

vzdělavatelský

funkční

toho již byl župní

Kolíně.

Rok 1989 v kolínské jednotě

Po 17. listopadu 1989

začal

uveřejňovat

tisk

zprávu o zahájení

činnosti

Sokola, a

tak i jednota Kolín, bývalé sídlo župy Tyršovy, se rychle probouzela k sokolské
práci. Zejména Josef

Vyskočil,

kolínského gymnázia

Hlaváčkem

cvičitele. Nepořídil
přihlásila

ve

který v prosinci 1989 navázal styky s tělocvikáři
a

Krejčou,

aby pomohli vychovat studenty pro

u nich, ale našel odezvu u profesorky Evy Svobodové, která se

ke spolupráci. Byl vyroben plakát - Uvítání v kruh sokolský - a vylepen

městě.

Dne 12. prosince 1989 se sešli bývalí sokolští pracovníci v kolínské
aby ustavili

přípravný

výbor a projednali

Havlíčková

Kozlovský, Hynek, Svobodová,
Praha ze dne 3. prosince 1989

příští činnost

ohledně

jednoty. Byl to

sokolovně,

Vyskočil,

Ing.

a Antoš. Projednán byl PV Sokola

" Programového prohlášení

přípravného

výboru Sokola ".
Dne 9. ledna 1990 se konala
62

členů. Schůze

schůze

byla zahájena

bývalých

znělkou

příslušníků

Sokola Kolín za

účasti

za Sukova pochodu V nový život. Josef

Vyskočil informoval přítomné o ustavujícím sjezdu československé obce sokolské

v Praze dne 7. ledna 1990. Tohoto sjezdu se

zúčastnilo

9

členů

kolínské jednoty:

Vyskočil, Ing. Kozlovský, Hynek, Fialka, Antoš, Cempr, Svobodová, Štěrbová,

Vlasáková

Dne 15. ledna 1990 se Josef

Vyskočil zúčastnil schůze

ZRTV v

Kolíně,

kde

informoval přítomné účastníky o ustavujícím sjezdu Československé obce
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přejít

sokolské v Praze. Podle rozhodnutí sjezdu má ZRTV
ZRTV informováno o
činnost

přípravné schůzi

Sokola v

Kolíně,

do Sokola. Dále bylo

na které se projedná další

a požadavky na vráceni sokolského majetku. Vyzval

do Sokola a do

cvičení

aby

přešli

zapojili co nejvíce mládeže.

Dne 16. ledna 1990 se konala
sokolovně

cvičitele,

schůze přípravného

výboru Sokola Kolín v kolínské

s tímto programem:

1. Informace o jednání
cvičitelském

zástupců

PV

(Vyskočil,

sboru ZRTV Lokomotivy Kolín dne 15. 1. 1990. Z jednání

vyplynul požadavek ZRTV, aby

při

eventuelním

ZRTV do Sokola byly Sokolem dány záruky, že
ekonomicky

zabezpečena.

vytvořit

K tomu byla dána
uplatňovat

že Sokol bude v budoucnu
že je nutno

Hynek, Svobodová) ve
převedení činnosti
činnost

bude

připomínka

nárok na

svůj

odboru

tělocvičně

i

Tučka,

Miroslava

bývalý majetek, a dále,

ovzduší spolupráce mezi odbory ZRTV a Sokolem.

2. Podána zpráva o informovanosti veřejnosti:

• týdeník

"Kupředu"

vytiskl informaci, která byla

předána

do tisku

Josefem Vyskočilem
•

byly vytvořeny 4

nástěnky

•

30 kusů plakátů bylo předáno ČSAD a do okolních okresů, kde se

do výkladních

skříní

v centru

města

cvičí

3. Jednání PV se

účastnil

JUDr. Med, který nabidl spolupráci

k navrácení sokolského majetku. Za tím
kolektiv

účelem

při

jednání

byl sestaven návrh na

příslušných pracovníků.

Dne 25. ledna 1990 se

účastnil vzdělavatel

jednoty Josef

ZRTV a podal informace o znovuzaložení jednoty Sokol v
činnosti.
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Vyskočil schůze
Kolíně

a cíle její

Dne

6.

února

členská

se

schůze

přítomnosti

125

konala
Sokola

členů

ustavující
Kolín

za

jednoty a 35

hostů. Členská schůze zvolila revizní

komisi ve smyslu stanov ČOS.

PAMĚTNÍ

Ll ST
t•

'!Ll .i \CH ÚZE

,,\.

.. O KOLA KOLÍN
h.

1990

února

Kontrolní a revizní komise, ustavená na valné

hromadě

podle § 13 stanov

Československé obce sokolské v Praze, vypracovala plán činnosti na rok

1990 s

těmito

body:
účast

1. Pravidelná

na zasedání výboru jednoty, komisí,

odborů

a porad

jednotlivých skupin.
2. Kontrolní a revizní komisi budou předkládány kopie zápisů ze schůzí a
jednání výboru, komisí,
3. KRK

předloží

odborů, úseků

a skupin.

výboru zprávy, poznatky, informace, stanoviska a

výsledky její činnosti.
4. Za

účelem

informací,

předkládány

přehledu

a získání odborných znalostí budou KRK

zpravodaje a věstníky Sokola za

účelem

získání

přehledu

o

činnosti Československé obce sokolské, žup Československé obce

sokolské a sokolských jednot, dále písemné informace a zprávy týkající
se

hospodaření, účetnictví,

ekonomie, majetkových otázek, plánování,

sokolských akcí, informace

ohledně

výběru

členských

příspěvků,

zápisného a ostatních finančních záležitostí.
5. Členové KRK se dle možností zúčastní jednotlivých finančních akcí
pořádaných

jednotou Sokol Kolín a budou vypomáhat

operací a finančních akcí.

47

při

pokladních

potřeb,

6. Komise se bude scházet dle
příslušného

s vypracováním

1.

v roce

zápisu.

Dne 13. února se konala výborová
Předmětem

čtvrtletí

avšak nejdéle ve

schůze

jednoty Sokola Kolín.

jednání bylo:

Zajištění

razítka jednoty
vnitřních věcí

2. Registrace jednoty Sokol na odboru
zřízení účtu

u Komerční banky v kolínské

3. Stanovena

ročnf

18 let 50

Kčs,

legitimace 4

výše

Kčs.

Do doby

příspěvek

členové

takto:

důchodci

Kčs,

25

zajištění příspěvků,

známek se bude platit složenkou na
4. Literární

pobočce.

členských příspěvků

mládež, dorost,

ONV Kolín a

účet

starší

členská

legitimací a

u Komerčnf banky.

na oslavy T. G. M. organizované kolínským

Sokolem zajistí Josef Vyskočil.
5. Jednání s výborem TJ Lokomotiva Kolín dne 14. února.
cvičení

6. Posletové

Náčelník

v Praze.

a

náčelnice

projednají se

cvičícími účast.

7.

Dokončení průzkumu

o bývalém sokolském majetku - to je zjistit

na geodezii, kdo je zapsán jako stávající majitel - týká se
sokolovny, letního

cvičiště,

táboru Samopše, chaty

Bedřichov

a

chaty v Rokytnici nad Jizerou.
8.

Zřízení informačních skříněk

9. Svolání

vzdělavatelského

městě.

sboru na 20. 2. 1990 na 17 hod. do

kolínské sokolovny a svolání
Dne 17. dubna 1990 se konala

ve

pamětníků.

výroční

konference

Tělocvičné

Lokomotiva Kolín, na které starosta Sokola Kolín pronesl
Informoval
v Kolíně.

přítomné,

Lokomotiva. Dále
pokračovateli

sdělil,

tradic

svůj příspěvek.

že dne 6. února 1990 byla obnovena

Cvičení mužů

a žen bylo zahájeno
že

členové

předchůdců.
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společně

kolínského Sokola

jednoty

se

chtějí

činnost

Sokola

členy

jednoty

být

důstojnými

Po

těchto

událostech se dá konstatovat, že v

Kolíně

byl obnoven Sokol

v původním duchu a navázal tak na tradice a svoji ušlechtilou náplň, která
byla trnem v oku

předchozímu

nedemokratickému

Lopata, Lopatová., 1990)
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zřízení.

(

Vaníček,

A.,

Hlavní osobnosti znovuobnovy v roce 1989:
Karel Hynek - Poslední žijící

ho oslovoval-

náčelník,

bratře náčelníku

a to

gymnasta,

téměř

cvičitel

mládeže. Každý

40 let

Ludmila Havlíčková - Náčelnice Sokola, cvičitelka rodičů s dětmi. Zavedla

povel Ing.

n vlaštovičky

Radim

na drát" - a to pro nástup
Do

Kozlovský -

roku

dětí.

1948

předseda

dorostenecké

samosprávy. Znovu vstoupil do Sokola po roce 1989 a stal se 1. starostou
Sokola Kolín po roce 1990.
Josef Vyskočil -

Učitel tělocviku

a

cvičitel

žactva. Kolem roku 1968 návrat

do Sokola, záhy opět odchod. Po roce 1989 se navrátil a působil jako
vzdělavatel

Antonín

župy Tyršovy.

Vaníček

-

Kronikář

Sokola Kolín. Vedl kroniku dle rodinné tradice.

Jan Forejt - Kapelník orchestru kolínského Sokola do roku 1950. Po roce

1990 se navrátil a jeho zásluhou se

otevřel

Sokol všem

oddílům

bez

předsudků.

JUDr. Bohumil Met- Právník, který ve svých 70 letech nabídl pomoc a

své právnické

vzdělání

poskytl

při

sestavování smluv a žádostí o návrat

majetku.
Miroslav Tuček- Atletický trenér a duše kolínské atletiky.
Eva Svobodová - Po Ludmile
cvičitelkou dětí

Byla jí

udělena

Havlíčkové převzala

až po seniory a to ve
města

Cena

věku

svěřence patřili

všestrannosti. Po

i

s Evou Svobodovou

Byla

Kolína za celoživotní práci v oblasti sportu.

někteří

obnově

náčelnice.

75 let. Zavedla zdravotní tělocvik.

Karel Hartig - Nestor kolínské sokolské gymnastiky,

jeho

funkci

úspěšný

trenér. Mezi

reprezentanti. Po roce 1990 se stal

cvičitelem

Sokola nevynechal jediný slet. V roce 1993 se

zúčastnil soutěže veteránů
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v Chicagu a vyhrál.

4.6. Majetek a ekonomická situace

Výbor jednot zaslal dne 26. 4. 1990 dopis JUDr. Vladimíru Mikulemu,
poslanci Federálního shromáždění ČSFR, následujícího znění:

Obracíme se na Vás s prosbou o Vaši osobní pomoc Sokolu a tím i celé
Čs/.

obci sokolské na úseku legislativy, kde bude v následujícím období

rozhodováno o

tvorbě

vládních a zákonných

opatřeních,

majetku bývalých i stávajících sokolských jednot.

týkajících se vlastnictví

Současná

situace, která po

zrušení ČSTV a po zřízení nového ČSTV staví Sokol mimo TZV. nástupnické
organizace a tlm dochází k tomu, že se o sokolský majetek chystají podělit pomoci
podivných manipulaci organizace, která tento majetek vlastní 40 let - na
mocenského zákona o jednotné
Příkladem těchto

tělovýchovné

základě

organizaci a zákona o vlastnictví.

manipulací je dopis ze dne 6. 4. 1990, který rozeslal tajemnlk

bývalého OV ČSTV všem tělocvičným jednotám okresu Kolín (opis přiložen
v příloze) a který do

těchto

výročních

jednot došel až 19. 4. 1990 - po jejich

konferencích. Z pozdrženi vyplývá i jedna z manipulaci- s ohledem na termín 30.
4. 1990, dokdy se mají jednoty rozhodnout, zda chtějf vstoupit do ČSTV, nebo
jinam. Z časového
Dopis také

důvodu

záměrně

členské

se

opomíjí informaci o rovnosti ekonomických podmlnek

existence jednoty v jakémkoli
vážený pane
přijímání

poslanče,

základny nemohou sejlt a rozhodnout se.

zastřešení

z hlediska státnlch dotací. Proto Vás,

proslme o pomoc v tomto smyslu, aby

nových zákonných a vládnlch

opatřeni

pň

navrhování a

bylo Vámi hájeno právo na

vrácení všeho sokolského majetku, který byl ve vlastnictví ČOS k 31. 12. 1947,
zpět do vlastnictvl ČOS.

Toto zásadní stanovisko opíráme o

skutečnost,

že bývalý sokolský majetek

majl ve vlastnictví a operativní správě stávající tělocvičné jednot ČSTV a
podniková odborová organizace na základě toho, že ČOS bylo před 40 lety právo
činnosti

zrušeno a majetek

předán určeným

ke dni 31. 12. 1947 sokolovnu, letní

cvičiště

organizacím. Kolínský Sokol vlastnil
na Zálabl,

tři rekreační

chaty v Krkonoších a jeden velký chatový objekt v Samopších na
dva pozemky na

tábořeni.

Celkově

se jedná o

Sázavě

několikamiliónovou

nemovitého majetku. Který nebyl v uplynulých 40 letech
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objekty- 2

zásadně

ani

a dále

hodnotu

přestavěn,

ani zvětšen. Tvrzení, že předáním majetku zpět Sokolu by došlo k nápravě křivdy
křivdou novou

a že je jedno, zda budeme cvičit a sportovat v Sokole nebo ČSTV,
tělovýchovy

je nepravdivé. Sokol totiž, a to je zásadní, mimo
výchovy k vlastenectví a

československé

má i program

demokracii. Proto došlo po roce 1948

k jeho zrušení, stejně jako v roce 1940. Děkujeme za Vaši podporu obnovy našich
práv při tvorbě nových právních ustanovení.

( Vaníček, A., Lopata, Lopatová., 1990 )
května

Dne 16.

cvičitelským

se konal výbor jednoty a jednání se

ZRTV jednoty Lokomotiva Kolín. Dále
Okresním národním výboru

Kolíně,

proběhlo

jednání na

MěNV

které se týkalo majetkového
Rovněž

jednotou Sokola Kolfn a TJ Lokomotiva.

sborem

Kolín a na

vypořádání

mezi

bylo jednáno s výborem

Kmochovy hudby a o spolupráci jednoty Sokol na oslavách Kmochova Kolína
v

červnu

toho roku.
června

Dne 29.
za

přítomnosti

1990 se konala

Antonína

Vaníčka,

schůze

Kontrolní a revizní komise jednoty

Kréty Watursové a lvy Douskové. Projednán byl

Zpravodaj ČOS Praha číslo 1 z dubna 1990. Ustanovení jednoty Sokol Kolín bylo
ohlášeno na odbor vnitřních věcí ONV v Kolíně a osvědčeno pod č. j. vnitř. 90/Če
dne 13. 3. 1990. Okresní výbor Sokola podle čl. 2 Zpravodaje ČOS Praha se
v současné
ONV v

době

Kolíně

dle

identifikační číslo
běžného účtu

zřízen

zakládá. Potvrzení o zavedení do evidence odboru
čl.

7 Zpravodaje bylo

Státního statistického

u Státní

spořitelny

ve smyslu platných

v

úřadu

Kolíně

předpisů.

jednotě

v

bylo

Sokol Kolín vydáno a

Kolíně

řádně

výroční

vyjádřené

shromážděním

Zřízení

provedeno a podpisový vzor

předložena.

Projednáno bylo

dne 17. 4. 1990 starostou Sokola na

konferenci TJ Lokomotiva Kolín. Vzato na

68/1956 Sb. Federálním

bylo zaznamenáno.

rovněž

Základní zpráva o výši plánovaných a

schválených dotací pro rok 1990 nebyla dosud
stanovisko výboru Sokol Kolín

vnitř. věcí

o organizaci

vědomí

tělesné

zrušení zákona

č.

výchovy. Projednáno

ustanovení §2 zákona z 9. 5. 1990, kde majetková správa dobrovolných
tělovýchovných

organizací byla

odňata

zákony

č.

187/1947 Sb.,

č.

71/1952 Sb. a

č. 68/1956 Sb. a majetek se navrací podle stavu ke dni 31. 3. 1848 Čsl. obci

Sokolské, která uplatní své nárok u právního nástupce organizace uvedené v §2
zákona č.63/1956 Sb., t. j. bývalé ČSTV. Po uplatnění svých nároků má Čsl. obec
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sokolská stanovený ze zákona termín do 30.
bývalého sokolského majetku je
způsobem.

právní

Nároky je

třeba

bývalého

zástupce

třeba

1991. Nároky na vrácení

uplatnit dnem 1. 11. 1990 kvalifikovaným

uplatnit u té
ČSTV

června

tělovýchovné

tento

majetek

organizace, která jako
užívá.

Kopie

dokladů

dokumentujících bývalý sokolovský majetek je nutno zaslat do jednotné evidence
na ústředí československé obce sokolské v Praze. Převody majetku realizované
září

do 30.

1990 je nutno

předkládat

ke schválení Federálnímu ministerstvu

financí.
Revizní a kontrolní komise jednoty upozornuJe na výbor na povinnost
sestavit výkaz svého majetku ke dni 30. dubna 1990 a zaslat československé obci
sokolské Praha

nejpozději

do 25.

června

1990

V měsíci červnu 1990 zaslala československá obec sokolská Praha přípis
tykající se fondu navráceného sokolského majetku podle zákona 173/90 Sb., které
nebudou z věcných nebo územních
Podle nesporných reálných

důvodů

v užívání

předpokladů

některé

sokolské jednoty.

nebude do 30. 6. 1990 dosaženo

stavu, že veškerý sokolský majetek, u kterého bude provedeno

uplatnění

k navrácení ze zákona, nebude užíván sokolskými jednotami a to z důvodů že
dosavadní uživatel ČSTV nepřejde jako celek do Československé obce sokolské a
tím sokolský majetek dle stavu k 31. 3. 1948 bude tímto TJ v určitém rozsahu dále
používán.
Rozsah sokolského majetku a jeho stav není již v odpovídajícím užívání pro
tělovýchovné účely

změnit

a po jeho navrácení není místné ani ekonomicky možné

jeho dosavadní užitnost, která byla ze strany

příslušné

TJ nebo orgánu

ČSTV využívána ekonomicky pronájmem. Bývalý sokolský majetek byl účelově

natolik

změněn

smluvně

nebo používán pro

účel veřejné ,

které po navrácení jest žádoucí

ponechat v dosavadních nebo nových

uživatelů.

Navrácený majetek

bude v tak špatném stavu, že bude nutno hledat zájemce o odkoupení.
Ve všech

těchto případech

bude navrácena majetková podstata mimo

možnost o zájem správy ze strany stávajících jednot Sokola
hlediska

města,

nebo pro územní dislokaci která

neumožňuje

buď

z věcného

jeho využití t. j.

případy, kdy vesnická TJ ČSTV prozatím nepřejde do československé obce
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sokolské, ale i nadále budou jeho majetkovou podstatu
činnost. Půjde

v

našich jednot tak

podstatě

jak o

především

zabezpečení těchto

potřebovat

pro svoji

majetkových mimo zájem

o jejich následnou správu i při pronájmu.

Statut správy majetkového fondu československé obce sokolské
říká,

že

předmětem
nepřejde

prozatím

odborná evidence
oprávnění

této správy jest navrácený majetek dle zákona
do užívání jednot. O
včetně potřebných

řádného

veřejného

předmětech

č.

173/90 který

majetku bude vedena

revizních správ elektro atd. a hlediska

užívání.

Zajištění

ochrany

pojištěním.

Při

projednávání konkrétních případů s dosavadními uživateli TJ ČSTV bude aktivně
pracovat

přísl.

OV, aby bylo možno nalézat optima k situaci, že uživatel TJ využije

vhodné nabídky pro přechod do československé obce sokolské ihned, nebo že
budou

vtvořeny

podmínky, kterých by uživatel využil v

veškerou agendu se
úrovni.

(Vaníček,

zřizuje

samostatné

hospodářské zařízení

A., Lopata, Lopatová., 1990)
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pozdější době.

Pro

na profesionální

Sokol a restituce - župa Tyršova
Přijetím
sokolů naděje

jako u

vládního návrhu zákona

173/1990 Sb. z 11. 4. svitla pro

řadu

na rychlé navrácení bývalého sokolského majetku. Bohužel, tak

většiny

přijímaných

K uvedenému zákonu
případného

č.

zákonů

chyběly

v té

době,

prováděcí

skutečnost

pokyny ke

byla zcela jiná.

způsobu

a rozsahu

navrácení - zákon se vztahoval jen na nemovitý majetek a jen ve

vlastnictví ČSTV a jeho organizačních složek, ne na majetek státu a dalších
institucí. Do tohoto vstoupila malá privatizace a obava, že spousta nemovitého
majetku bude pro Sokol
shromáždění

nenávratně

z 18. 5. 1990 ve

ztracena. Zákonným

znění

opatřením

ústavního zákona

č.

Federálního

143/1968 Sb.

zablokovalo možnost převodů nemovitého majetku na jiné subjekty.
Zákon 173/1990 Sb. Umožnil návrat nemovitého majetku dvěma způsoby:
a) Dohodou o navrácení majetkových práv mezi subjekty ČSTV a obnovenou
Tělocvičnou jednotou Sokol- československé obce sokolské. Této varianty

využily obnovené TJ
Poděbrady, Pečky,

Sokol:

Kolín,

Nymburk,

lhůtě

nemovitého majetku u
předcházela

mravenčí

Sokoleč,

Kateřina.

do 30. 7. 1992 bylo nutno podat žalobu na vydání
příslušných

okresních

soudů.

Tomuto úkonu

práce po archivech, pozemkových knihách a

geodezii k vyhledávání listinných
3. 1948 a tím

Dymokury,

Velenice, Starý Kolín, Velim, Velký Osek,

Libice nad Cidlinou, Zásmuky, Kácov, Sv.
b) Soudní cestou- ve

Hořátev,

oprávněnosti

dokladů,

které dokládaly vlastnictví k 31.

nároku.

V rámci župy Tyršovy bylo podáno 25 soudních žalob na orgány ČSTV:
Okresní soud Kolín:

Cerhenice

vysouzeno

obnovena jednota

Týnec nad Labem

vysouzeno

jednota neobnovena

Červené Pečky

vysouzeno

obnovena jednota
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Přišimasy

vysouzeno

obnovena jednota

Kostelec n. č. I.

vysouzeno

obnovena jednota

Okresní soud Kutná Hora:
Uhlířské

Janovice

Suchdol u KH

nevysouzeno

vysouzeno

jednota neobnovena

Dvory

vysouzeno

jednota neobnovena

Bohnice

vysouzeno

jednota neobnovena

Kostelní Lhota

vysouzeno

jednota zatím neobnovena

Číněves

vysouzeno

obnovena jednota

Jíkev

vysouzeno

jednota neobnovena

Ratenice

vysouzeno

jednota neobnovena

Vrbová Lhota

vysouzeno

jednota neobnovena

Os kořínek

vysouzeno

obnovena jednota

Žehuň

vysouzeno

jednota neobnovena

Sloveč

vysouzeno

jednota neobnovena

Běrunice

vysouzeno

jednota neobnovena

Okresní soud Nymburk:
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Městec

vysouzeno

jed nota neobnovena

Loučeň

vysouzeno

obnovena jednota

Křinec

vysouzeno

obnovena jednota

Sadská

žaloba vzata zpět

Velenka

žaloba vzata

Králové

zpět

Všechny soudní spory vedla československá obec sokolská a v případě
úspěchu

se stala vlastníkem vysouzeného majetku, který se navracel ve stavu ke

dni nabití právní moci rozsudku. Movitý majetek nebyl
byť

sokolovny a

hřiště

v roce 1948 byly vybaveny a

předmětem

soudního sporu,

plně funkční.

Samostatnou kapitolou je majetek ve vlastnictví státu a jiných institucí (mimo
rámec ČSTV)
Na tyto případy zákon 173/1990 Sb. nepamatoval a vše bylo na dobré vůli
vlastníka. K dohodě s tehdejšími majiteli (správci) o vydání majetkových práv
došlo:
Sokolovna Úmyslovice

Sokolovna

Plaňany

ale bez pozemku

ale v havarijním stavu

Les Vyžlovka (Kolín)

povinnost údržby - nešlo ještě pokácet

Žiželice - pozemky

sokolovna

Záboří

pozemky

nad Labem
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zbořena

bez náhrady

Sokolovna Čestín

Celá

řada

ne zrovna v dobrém stavu

nemovitého majetku ve

značné hodnotě

však Sokolu navrácena

nebyla. Přes mnoho jednání s ministerstvy a příslib jakési restituční tečky zůstal
tento majetek nedosažitelný. Jendá se

např.

o:

•

Letní tábor Sokola Kolín v Samopších

•

Horské chaty Sokola Kolín na

•

Letnr sokolovna Sokola Nymburk v Nymburce "Na Remanenci"

•

Jízdárna Sokola Kutná Hora

•

Sokolovna Sadská - družstvo pro výstavbu neobnovilo
V

současné době Tělocvičné

Bedřichově

a v Rokytnici nad Jizerou

činnost

jednoty Sokol Tyršovy župy vlastní nemovitý

majetek za cca 280 milionů korun. Starost o jeho udržení v dobrém technickém
stavu je obrovská. Jednoty k tomuto úkolu

přistupují

právy a povinnostmi vlastníka. Ne všem se to však

R., 2004)
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velice

zodpovědně

stoprocentně daří.

se všemi

( Kozlovský,

Majetek:

Budova kolínské sokolovny

měla při převzetí

posudku hodnotu 3 mil. korun. V dnešní
korun.

Vnitřní

době

v roce 1991 dle znaleckého

je hodnota

vyčíslena

na 15 mil.

vybavení sokolovny je vyčíslena na 300 tis. korun.

Další nemovitostí, která
Její hodnota byla

při

patří

navrácení

kolínskému Sokolu, je restaurace U Ostrova.

vyčíslena

dle znaleckého posudku na 100 tis.

korun. Tehdy se jednalo prakticky o ruinu. Dnes je po rekonstrukci a její hodnota je
3,5 mil korun za budovu + 750 tis. její vybavení.

V roce 1993 - 1994 kolínští Sokolové
v té

době

převzali

atletický stadion, který

hodnotu 1,5 mil. korun. V roce 2004 - 2005 byl atletický stadion,

pozemky a budova, prodány

městu

za 2,5 mil. korun.

Peníze z prodeje atletického stadionu byly reinvestovány do
sokolovny.

měl

Přístavba

přístavby

i s vybavením stála 6 mil. korun. 65% financí na tuto

přístavbu poskytl stát, zbytek město, československá obec sokolská a vlastní

oddíly.
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Roční

režijní náklady na provoz kolínského Sokola jsou 2 - 2,5 mil.

ročně.

Peníze na provoz jsou získávány z dotací, příspěvků a pronájmů sportovišť.
Příspěvky členů čítají

70 - 80 tis. korun

ročně.
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4.7. Od sokolování k modernímu sportu

Na svou tradici v Sokole navázal oddíl sokolské všestrannosti. Ihned po
činnosti

obnovení
v

Paříži

Sokola v roce 1990 bylo v sokolovně živo.
cvičení

(5. - 9. 7. 1990) a na
dobří

cvičenky

tak

pořádala

sokolský den na Zimním stadionu v

že

cvičili

v čele

Vídně

do

s názvem "Amerika" a měla velký

před

úspěch.

Přišlo

(24. 6.). V

Paříži

pozvání na slet
byli

cvičenci

a

hlavní tribunou. V roce 1991 jednota
Kolíně,

předvedena

kde byla

skladba

Roku 1992 se ženy zúčastnily oslav 130

let založení Sokola pražského. V roce 1993 se Karel Hartig a Eva Svobodová
zúčastnili

Sletu amerických

sletu v roce 1994
1996 byly

Sokolů

uspořádala

jednota v

uspořádány tradiční

na "Sletu pod

Ještědem".

v Chicagu. Ku
městském

příležitosti

XII. všesokolského

muzeu výstavu. V letech 1995 a

akademie. Hlavní událostí v roce 1999 byla

V roce 2000 se

pilně nacvičovalo

účast

na XIII. Všesokolský

slet. Župní slet se konal v Pečkách. Na přeboru ČOS všestrannosti v roce 2001 se
Gabriela Vášová stala přeborníci Československé obce sokolské v kategorii žen.
Rok 2002 a 2003 proběhlo cvičení Liberci a Českých Budějovicích. V roce 2002
byla

uspořádána

velká akademie ke 140.

výročí

zahájen nácvikem skladeb na župní slet 5. 6. v

založení Sokola. Rok 2004 byl

Poděbradech.

Dalšími sportovními oddíly Sokola Kolín v roce 2004 jsou:
Atletika
Předsedou oddílu byl do července roku 2007 Václav Šíre.

Oddíl patří mezi 1O nejlepších v ČR. Je pořadatelem řady závodů - Polabské
závody, Kolín-Velký Osek-Kolín, VC Kolína,

Drozdův

lesní

běh

a silvestrovský

kros.

Sportovní gymnastika
Předsedkyní

oddílu je Vratislava

Prokůpková.

Oddíl je pořadatelem krajských přeborů, přeborů české obce sokolské, soutěže
"Hledáme nové talenty" a od roku 2003 "Memoriálu Karla Hartiga".
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Kuželky
Předsedou

oddílu je Josef Kohout.

Oddíl je mimo pravidelných soutěží mnohaletým pořadatelem řady memoriálů a
turnaje neregistrovaných.

Šachy
Předsedou

je lng.Lubor Franc

Oddíl má 23

dospělých členů

Karate
Předsedou

je lng.Ladislav Placatka

Oddíl má 47 členů z toho 27 mládeže.

Taneční

klub

Předsedou

je Vladimír Vidner

Oddíl má 23 členů z toho 11 mládeže, je zaměřen na latinsko-americké tance.
Taneční

páry jsou podle dosažených

výsledků zařazovány

do

tříd

M- A- 8 -C-

D- E

Stolní tenis
Předsedou

je Blanka Hanušová

Oddíl má 28

dospělých členů -

v soutěži na úrovni okresní
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soutěže

5 družstev.

Alpské lyžování
Předsedou

je Ing. Lubomír Bříza

Oddíl má 13 členů z toho 7 mládeže. Nejúspěšnějším závodníkem je starší žák
David Kolda, který je mistrem ČR pro rok 2001. Tento výsledek pro Davida
znamenal zařazení do reprezentace ČR ve své kategorii.

Kondiční

kulturistika

Předsedou

oddílu je

Věra

Suchá

Historický šerm - Páni z Kolína

Vedoucím skupiny je Miroslav Horáček

Volejbal
Předsedou oddílu je Martin švorba

V roce 2004 s počtem členů 779, z toho 359 dospělými, 93 dorostu, 327 žactva a
12 oddíly je TJ Sokol Kolín

Běh

největší

jednotou v župě.

Terryho Foxe
Běh

vážně

Terryho Foxe je

pořádán

nemocný rakovinou, se vydal

na

napříč

touto nemocí. Po dlouhém boji však této
Kanadské velvyslanectví
tohoto charitativního

běhu.

počest

mladého

Kanadou, aby dokázal

zákeřné

který,

vůli zvítězit

ač

nad

nemoci podlehl.

každoročně uděluje

desítky licencí pro

Tisíce lidí po celé republice
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kanaďana,

přicházejí

pořadatele

na start, aby

udělali něco

pro své zdraví a

při

tom

finančně přispěli

na výzkum proti

rakovině.

Od roku 1999 se česká obec sokolská stala hlavním garantem tohoto běhu v ČR.
Ze župy Tyršovy

pravidelně běh

Terryho Foxe

pořádají

T. J. Sokol: Kácov,

Kostelec nad Černými lesy a Kolín. Běhu Terryho Foxe v roce 2000 v Kolíně byl
přítomen

kanadský velvyslanec. ( Vaníček, A., Lopata, Lopatová., 1990 )

Sokol se tedy angažuje i v charitativních akcích mezinárodního charakteru.
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5. ZÁVĚR
Cílem této práce bylo

vytvořit

ucelenou publikaci o historii kolínského

Sokola.
Jako podklad pro tuto práci mi posloužily
různého

Některá

a tehdy bylo velmi

období byla

těžké

pevností a u jeho
S opačným

mi vyšli

Sokola. Nejen že mi poskytli
a s nadšením podávali
se

v jejich

shromažďujícího

případech

Kolíně

pracovníků

přístupem

bohatě

zdokumentována a jiné naopak ne

dohledat materiály, které by byly

práci. Státní okresní archiv v

role

materiály

charakteru. Jednalo se o prameny písemné, obrazové i ústně

dochované.

čas

nashromážděné

svůj

vstříc členové

a

pro mou

stal nedobytnou

značnou

neochotou.

funkcionáři

kolínského

jsem se setkal se

svědectví

přítomnosti

počínání

se pro mé

archiv, ale

přínosné

věnovali

mi dokonce

svůj

o událostech již dávno minulých. Moje

měnila

z role

studenta

vysoké

novinářskou

podklady pro svou práci, na roli

vstřícností

při

nejrůznějších

a ochotou, které se mi od

příležitostech.

pamětníků

školy,

a v některých

na roli "vnuka". Shlédl jsem stovky fotografií zobrazující

kolínského Sokola

volný

členy

Byl jsem nadšen

dostalo. Díky jejich pomoci

jsem mohl v této práci uvést poznatky, které dosud nebyly nikde
publikovány.
Dle mého názoru je postavení Sokola v dnešní
Mladí lidé nemají valný zájem
členy.

čím

navštěvovat

mělo

by to

směšná.

rozporuplné.

sokolské jednoty a stát se jejich

překonaná,

Z jejich pohledu je Sokol instituce

době

ale nedopídil jsem se

být a setkal jsem se i s názorem, který uvádí, že je dokonce

Sokol prošel od svého založení

se jedná v mnoha

směrech

značným

vývojem a v dnešní době

o moderní instituci, která sice

zůstává věrná

svým tradicím a opírá se o myšlenky staré bezmála sto padesát let, ale tím
rozhodně

není směšná.

Vlastní úkoly Sokola však nejsou v
V návaznosti na

zmíněné

zásadě

tradice chce Sokol

současnou společnost přitažlivou tělovýchovnou

programem v

tělocvičnách

jiné než na jeho

i na

hřištích, při

vytvářet

počátku.

moderní, pro

organizaci s atraktivním

respektování duchovních a

mravních zásad. Úspěch tohoto programu, obsahujícího "tradiční i nové",
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by se

mněl

dostavit, bude-li

současného člověka

Sokol se
moderní

a pro celé

otevřel

společnosti.

splňovat
občanské

mnoha novým

podmínku, že je hodnotou pro
sdružení.

trendům

a reaguje tím na

Touto prací jsem se pokusil

přiblížit

potřeby

Sokol všem

neználkům pomocí poznání historie jedné z významných jednot české obce

sokolské. Doufám, že mé

počínánr

bylo
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úspěšné.
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Sokol, Kolín 1930 - 1941

7. PŘÍLOHY

Původnf

vzhled kolínské sokolovny - 80. léta 19. stol.

Návrh architekta Blechy z roku 1900 na opravu čelní fasády sokolovny.
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Budova kolínské sokolovny v první světové válce, kdy se zde nacházel lazaret.

Budova kolínské sokolovny dnes.
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Půdorys sokolovny z roku 1873.
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Interiér tělocvičny v sokolovné dnes, kdy probíhá rekonstrukce podlahy.
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Interiér tělocvičny v sokolovně z počátku stoletl.
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TABULKA ČLENŮ TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL KOLÍN V LETECH

1862-1993

počet

obyvatel
KOlína

ďenové
čest nf

1862
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1901
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1941

1
3
2
2
2
1

mu2i

30
72
130
194
197
244
217
303
312
313

celkem

ženy

30
72
130
194
197
245
220
305
385
373

•

-

742

-

723
728

\71\
\58\
\62\
114
388
309
334
410
413

1945
1946
1948

771
769
1437

525
567
865

2302

1993

245

291

536

poznámky:

právy a

-

-

459

516
939
834

7727
9437**
11636
13566
15025

522
630

16831

1327
1143
1076
1133
1141

16601 ***

1296
1336

21694

18868

31585****

V tabulce není zahrnut dorost.
*Dámský odbor byl ustanoven v dubnu 1896, všemi
povinnostmi byl v jednotě nadán až v roce 1915.
**Stav obyvatel k roku 1869
***Stav obyvatel k roku 1921
****Stav obyvatel k roku 1991
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členskými

Slety Sokolské župy Tyršovy 1886 - 2004
Počet
Pořadí
mimořádný

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
mimořádný

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.

Datum konání
29.6.1886
8.9.1886
11.9.1887
1. 7. 1888
7. 7. 1889
29.6.1890
3. 7.1892
25.6.1893
10.6.1894
16.6.1895
1.9. 1895
5.7. 1896
14.6.1896
21.8.1897
25.6.1899
12.8.1900
13.8.1902
19.7.1903
26.6.1904
29.6.1905
14.7.1906
21.6.1908
11.7.1909
26.6.1910
9.7.1911
29.6.1913
24. 5. a 1. 6.1914
28. 5. a 5. 6. 1922
8.- 9. 6. 1924
5.-6. 7.1925
24.7.1927
1.7.1928
8. a 15. 6. 1930
3. a 10. 6. 1934
20.-21. 7.1936
19.-20.6.1937
15. 6. a 16. 7.
1947

Místo konání
Sadská
Nové Benátky
Městec Králové
Poděbrady

Žiželice
Chlumec nad Cidlinou
Kolín - 30 let jednoty
Nový Bydžov
Pečky

Přelo uč
Plaňany

Týnec nad Labem
Městec Králové
Žiželice
Pečky

Kolín
Nový Bydžov
Nymburk
Chlumec nad Cidlinou
Zásmuky_
Městec Králové
Poděbrady
Pečky

Žiželice
Nový Bydžov
Přelo uč

Kolín- 30 let župy
Kolín - 1. slet mládeže
Nymburk
Přelouč - 2. slet mládeže
Poděbrady
Kouřim

cvičenců

150
153
211
202
239
315
229
538
427
281
159
391
51
755
715
612
220
353
377
515
556
458
472
499
1044
5544
894
2113
1512
1820
2555

- 3. slet mládeže
Uhlířské Janovice - 4. slet mládeže
Kolín - 50 let župy + 5. slet
mládeže
3030
Nymburk- 6. slet mládeže
4000
Kouřim
570
Přelo uč
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6489

36.
37.
38.
39.
40.
41.

6.6.-13.6.1948
11.6.1994
31.5.1997
27.5.2000
11.5.2002
5.6.2004

Kolín
Kolín
Kolín
Pečky

Kolín
Poděbrady_

tupní slet v Koflně v roce 1948.
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7258
758
510
1250
900
550

STAROSTOVÉ TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL KOLÍN V LETECH 1868-1952

•
•

Balling Jan

•
•

Tumliř

Šil Josef

1881 - 1884

•

Tumliř Josef

1884- 1890

•

Hájek Adolf

1890- 1900

•
•
•
•

Šil Josef

1900- 1906

Možíš Jan

1907 - 1908

Sklenář

1908 - 1911

Karabáček

1862- 1869
Antonín

Josef

Jan

1869 -1872
1872-1881

Prágr Alois Václav

1911 - 1925

•

Lukeš František

1925 - 1926

•
•
•

Hampl František

1927- 1928

Falta Ludvík Vladimír

1928- 1931

Prágr Alois Václav

1931 -1939

•
•

Rojka František

1939-1940

Sáblik Vladimír

1940- 1941

•
•

Sáblik Vladimír

1945 - 1948

Knížka Josef

1950- 1952

•
•

Václav Drahovzal

1981 - 1983

Josef Petera

1983-1986

•
•

Jaroslav Látal

1986-1988

Ing. Václav Pošík

1988-1990

•

Ing. Radim Kozlovský

1990- 1998

•
•

Josef Kohout

1998-2003

Josef Těšite l

2003-2007
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ČLENOVÉ KOLfNSKÉHO SOKOLA, KTEŘÍ SE ZAPSALI DO KULTURNÍHO A
SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA MĚSTA

spisovatelé:
Nedvídek Václav (1845-1912), redaktor, 1872
Procházka František (Franta Župan, 1858-1929), 1907
Drábek Alois (1863-1934), 1925 (1919)
černý Václav, MUDr. (1866-1904), 1893

Palán Otakar (1875-1954), 1911
Veletovský Vilém, JUDr. (1879-1948), 1920 (1911)
Picková-Saudková Gizela (1883-1943), 1925 (1911)
Kunstovný Otakar (1844-1945), 191 O
Bourek Josef (1886-?), 1919
Moravec Otakar(1887-1943), 1921 (1906)

hudebníci:
Kubát Norbert (1863-1935), 1886
Hlinka Ludvík (1867-1924), 1917
Jelínek Alfred M. ( 1884-1932), 1915
Vlasák Alois (1885-1954), 1906
Mančal

Josef (1888-1964), 1933
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malíři:

Krátký František (1851-1924), 1876
Suchý Josef (1852-1931 ), 1900
Kraťochová

Jožka (1889-1977), 1916

z ostatních je nutno

připomenout:

Vávra Josef (1838-1912), profesor, regionální historik, 1871
Radimský Václav, (1839-1907), politik, zemský poslanec, 1862
Křička Čeněk (1858-1948), architekt, 1886

Funke Antonín (1864-1947), kulturní pracovník, 1917
Štolba Josef (1870-1939), regionální historik, 191 2
Marek Robert (1881-1968), kulturní pracovník, 1917 (1909)
Schneider Jaroslav (1883-1945),

archivář,

1918 (1909)

Čermák Vratislav (1888-1964), kulturní pracovník, 1913

Zach Josef (1902-1949), kulturní pracovník, 1913
Mrzílek Karel (1902-1988), regionální historik, 1934
Prášek Vojtěch (1893-1972), regionální historik, 1920 (1912) atd.
Seznam významných osobností není a ani nemůže být vyčerpávající.

Poznámka: V závorce za jménem se nachází osobní data (narození a úmrtí),
následuje
závorce

letopočet

vstupu do místní jednoty Sokola, v

nepřetržité

členství

v Československé obci sokolské.
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v jiných

jednotách

případné

další

sdružených

