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1. ÚVOD 

Tělesná cvičení jsou tu od nepaměti, stopy této potřeby lze sledovat od 

nejstarších dob v památkách znázorňujících nebo líčících život národů, zejména ve 

výjevech válečných, loveckých, uctívání bohů, slavnostech a podobně. Charakter 

tělesných cvičení a tělesné kultury vždy odpovídal danému stupni vzdělanosti a 

celkovému stupni rozvoje společnosti v dané historické době. 

V našich končinách význam tělesných cvičení začal prosazovat především 

Jan Amos Komenský. Ve svých osnovách pro výchovu mládeže požadoval 8 hodin 

tělocviku týdně. Teprve po tuhých zápasech byla tělesná cvičení puštěna do 

rakouských škol a teprve v roce 1883 byl tělocvik ustaven jako povinný předmět na 

chlapeckých školách obecných a měšťanských. Vedle školní tělesné výchovy začala 

od poloviny 19. století vznikat celá řada lidových tělocvičných spolků, budují se 

tělocvičny, pořádají závody a sjezdy a spolky se sdružují ve velké národní svazy ke 

vzájemné podpoře a postupu. 

V této době, především zásluhou osobností jako byl Dr. Miroslav Tyrš a 

Jindřich Fügner, ale i bratři Edvard a Julius Grégrové a E. Tonner, vzniká tělocvičný 

spolek Sokol. 

Jelikož i já jsem býval aktivním členem této organizace a v dnešní době, kdy 

již plně chápu smysl a význam myšlenek zakladatelů Sokola a jsa jimi nadšen, 

zatoužil jsem poznat celou historii našeho Sokola, a tak jsem si její zpracování zvolil 

jako téma své diplomové práce. 
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2. CÍL A ÚKOLY DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem mé diplomové práce je vytvořit ucelený chronologický přehled o 

vývoji Sokola Lysá nad Labem od jeho vzniku až do současnosti. 

Práce má tyto 3 dílčí cíle: 

Úkolem kapitol první části je obecně přiblížit nejen podmínky a prostředí, ve 

kterém Sokol na našem území vznikl, ale i seznámit s jeho hlavními myšlenkami a 

cíly. 

Úkolem další části je popsat a zhodnotit jednotlivá období vývoje Sokola v 

Lysé nad Labem a časově je rozčlenit s přihlédnutím na společensko - politický 

vývoj v naší zemi. 

Úkolem poslední části je nastínit nedávnou situaci v lyské jednotě v 

návaznosti na změny po roce 1989. 
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3. POUŽITÉ METODY 

Při zpracování mé diplomové práce jsem použil tyto metody: 

• Biografická metoda - tuto metodu jsem použil při popisování osob, které se 

přičinili o rozvoj či fungování sokolské organizace či se jejich činnost této 

organizace jakkoliv dotýkala. 

• Teoreticko - historická metoda - tato metoda byla v mé práci hlavní a 

převažující metodou. 

• Progresivní metoda - události jsou zachycovány tak, jak po sobě následovaly 

od doby starší k době novější. 

• Přímá metoda - použita tam, kde šlo o prostý popis skutečnosti a existoval 

dostatek pramenů. 

• Induktivní a deduktivní metoda - byla užita v těch případech, kdy jsem 

popisované souvislosti nemohl z pramenů vyčíst přímo, ale dalo se 

předpokládat, že se konkrétní situace tak odehrály. 
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4. POLITICKÉ A IDEOVE PŘEDPOKLADY PRO VZNIK 

SOKOLSKÉHO HNUTÍ 

4.1 Situace v Habsburské monarchii ve 2. polovině 19. století 

Po nezdaru revoluce v roce 1848 došlo v Rakousku k zásadním změnám v 

politickém životě. Ministrem vnitra se stal Alexandr Bach, který užíval k 

zabezpečení pořádku v zemi všech možných i nedemokratických prostředků 

(cenzura, policie, vojsko). Ne neprávem je tedy toto období také nazýváno 

Bachovým absolutismem. Po upevnění vnitřní i mezinárodní pozice zrušila vláda 

patentem Oktroj ovanou ústavu a zavedla důsledný centralismus, který byl namířen 

proti státoprávním požadavkům Uherska a Čech. Nastalo období perzekuce. V roce 

1852 zřídilo ministerstvo vnitra zvláštní nejvyšší policejní úřad jako centrum 

potlačování každého odporu. Byla přebudována celá státní správa a tím dokončena 

byrokratizace a centralizace života českých vlastenců. Došlo k útokům na Karla 

Havlíčka Borovského, Boženu Němcovou, Františka Palackého a mnoho dalších. 

Začalo jedno z nejčernějších období dějin našeho národa.5) 

Tato chmurná situace politického a kulturního života však netrvala příliš 

dlouho. Již v druhé polovině šedesátých let si český národ začal částečně 

uvědomovat svá historická práva, přičemž impulsem bylo hned několik závažných 

událostí. V roce 1858 byl z podnětu Vítězslava Hálka a Jana Nerudy vydán almanach 

" Máj".5) V následujícím roce, při císařově návštěvě v Praze, český národ projevil 

okázalý nezájem o svého panovníka. Vlastenci dali najevo svoji politickou 

nespokojenost a postavili se za ideály všelidské a národní svobody, za ideály 

demokracie. Nespokojenost obyvatelstva, obtížná finanční situace a neúspěchy v 

mezinárodní politice měly vliv na zásadní změny v životě českého a uherského 

národa. Propuštění A. Bacha z místa ministra vnitra a jeho zařazení do funkce 

velvyslance rakouské monarchie v Římě se stalo symbolem změny politického života 

v Rakousku. Pomalu se začal uvolňovat tuhý policejní režim a Říjnový diplom v roce 

1860 a Únorová ústava v roce 1861 stanovili zásady politického zřízení monarchie. 

Císař se zřekl absolutismu, základním zákonodárným činitelem se stala říšská rada.5) 
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Neúspěchem české politiky však bylo např. to, že se nová Ústava nezabývala 

otázkou federalizace Rakouska, otázkou státního práva Čechů a skutečnost, že se 

František Josef I. nedal korunovat na českého krále. Tyto neúspěchy celostátního 

charakteru však vynahrazovaly dílčí úspěchy v Čechách. Ve volbách do městských 

zastupitelstev v českých zemích slavili velký úspěch čeští podnikatelé a inteligence. 

Díku tomu byla rázem oslabena policejní kontrola veřejného života a cenzura, čímž 

byla oživena publikační činnost. Tím došlo ke zvýšení stupně komunikace, která má 

veliký vliv na tempo, formu a rozsah šíření vlasteneckých postojů. Začala doba, ve 

které se český národ těšil na svoje znovuzrození, doba plná optimismu, plánů, slibů a 

provolání. Velice důležitým momentem pro zvýšení národnostního cítění bylo 

uvolnění podmínek pro zakládání různých spolků (divadelní, pěvecké...). Situace 

byla tedy naprosto příznivá i pro zakládání spolků tělocvičných. 

4. 2 Začátky a vývoj organizované tělesné kultury u nás, vznik Sokola 

Pražského 

Ještě v první polovině 19. století byl tělocvik v Rakousku výsadou šlechty a 

zámožnějšího měšťanstva. Cvičilo se jen v soukromých tělocvičných ústavech za 

plat jejich majitelům. Stejně jako v Německu byl i v Rakousku zpočátku dovolen jen 

tělocvik léčebný. V Praze zřídil r. 1839 lékař MUDr. Johan J. Hirsch ortopedický 

ústav. Pro potíže jej však brzy přenechal Rudolfu Stephanymu, žáku Arnošta 

Eiselena, spoluzakladatele německého nářaďového tělocviku. Rudolf Stephany jako 

první seznámil Prahu s německým nářaďovým tělocvikem. V polovině čtyřicátých 

let vznikl v Praze nový ortopedický ústav lékaře MUDr. Josefa Seegena, kde se 

vyučovalo tělocviku i pro zdravé zájemce. Ústav převzal r. 1848 Ferdinand Schmidt, 

německý učitel tělocviku. Téhož roku se vrátil do Prahy z tělocvičné praxe zkušený 

učitel tělocviku Jan Malypetr. V Praze vybudoval dobře organizovaný tělocvičný 

ústav, kde vyučoval podle soustavy Jahn - Eiselenovy.9' 

Teprve pádem Bachova absolutismu v roce 1859 došlo k uvolněni napětí. 

Začaly vznikat různé české spolky, ať kulturní či odborné nebo vědecké. Byl to např. 

Hlahol (1861), první stálé české divadlo Prozatímní (1862), rokem 1860 začala 

„doba Smetanova" aj. V té době v Praze jen soukromé tělocvičné spolky, v nichž 
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cvičil nejen Tyrš, ale i většina budoucích sokolů. A tak netrvalo dlouho a došlo i k 

založení Sokola... 

Jako první tělocvičný spolek byl v Rakousku úřady schválen Vídeňský 

tělocvičný spolek založený 1. června 1861. V červnu 1861 vznikla i v Praze v ústavu 

F. Schmidta myšlenka založit česko - německý tělocvičný spolek. Byly zahájeny 

konkrétní přípravy. Představitel německého bankovního kapitálu Seutter z Lötzenu 

slíbil, že daruje novému spolku 900 zl., ale jedině s podmínkou, že spolek bude čistě 

německý. I2) 

V této době začínal v Praze pracovat PhDr. Miroslav Tyrš (narodil se 17. září 

1832 v Děčíně, zemřel 8. srpna 1884 v Praze), který velmi pozorně sledoval všechny 

přípravné práce k založení tělocvičného spolku. Na postup Seuttra z Lötzenu a 

dalších představitelů německé podnikatelské vrstvy odpověděl výzvou k založení 

vlastního českého tělocvičného spolku. Velkou podporu našel u majetných politiků 

soustředěných kolem redakce "Národních listů". Zde byly zajištěny veškeré přípravy 

ustavující schůze českého tělocvičného spolku, která se konala 16. února 1862 v 

tělocvičně J. Malypetra. Starostou nového spolku byl zvolen Jindřich Fügner (10. 

září 1822 v Praze, kde též zemřel 15. listopadu 1865), který nezištně v zájmu 

českého národního hnutí zajistil finanční náklady Tělocvičné jednoty Pražské 

(pozdějšího Sokola Pražského). 

Při zakládání a budování Sokola spolupracovali i přední čeští pracovníci z řad 

spisovatelských, uměleckých i politických, vědeckých i národohospodářských, 

zvláště: novináři a politikové Dr. Edvard Grégr, Dr. Julius Grégr a Dr. Rudolf Thurn-

Taxis, vůdce studentstva a dělnictva Josef Barák, profesor techniky Rudolf 

Skuherský, historik Emanuel Tonner, hudební skladatel Hynek Pana, pozdější 

starosta města Prahy Dr. Tomáš Černý, akad. malíř František Ženíšek, Ferdinand 

Náprstek aj. 

Největší český malíř Josef Mánes vypracoval návrhy krojů a namaloval 

prapor. Na návrh profesora Tonnera byl dán novému tělocvičnému spolku název 

"Sokol" a jeho členové se nazývali "sokolové". Jihoslované tak totiž nazývali své 

junáky a hrdiny, oceňujíce u nich vlastnosti ptáka - sokola: bystrost, statečnost, 
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vzletnost, sílu a krásu. Za heslo přijato Tyršovo "Tužme se", za pozdrav Barákovo 

"Nazdar". Fiigner zavedl tykání a bratrský poměr. V sokolském kroji uplatnil Fugner 

červenou blůzu, později košili, která byla převzata od italských bojovníků 

Garibaldiho a vyjadřovala lásku k vlasti a boj za svobodu. Čapka je přijata z kroje 

černohorských junáků a je doplněna sokolím pérem. 

4. 3 Sokolské ideály - humanitní a tělocvičné 

Mluvíme - li o sokolství, pak jej musíme posuzovat z několika hledisek. Předně 

jeho význam ve směru tělesné výchovy, dále musíme vzít v úvahu jeho význam v 

mravní výchově. Mravní výchovou sokolská organizace daleko převyšovala ostatní 

evropská sportovní a tělocvičná sdružení a právě to ji pozvedlo na úroveň naší přední 

národní instituce tehdejší doby. 

Nelze se ani divit, že další hlavní myšlenkou Sokola bylo vlastenectví. Po 

přečtení článku K. Marxe v listě amerických Němců "New Yorker Blatt" ze dne 

5.3.1852 snad každý pochopí, proč bylo třeba vychovávat české obyvatelstvo k 

vlastenectví a k obraně svého národa a vlasti. Bylo to v té době skoro beznadějné, ale 

naši to dokázali - a to především zásluhou Sokola. Úvaha Marxova byla 

jednoznačná: "V roce 1848 podnikl umírající český národ poslední pokus, získat 

svou dřívější životaschopnost. Pokus, jehož marnost - nehledě ke všem revolučním 

snahám - dokázala, že Čechy - i když někteří z obyvatel budou nějaké to století 

mluvit neněmeckou řečí - nemohou od té doby existovat jinak než jako součást 

Německa". 

Marxova myšlenka byla vlastně první částí německého agresivního programu 

"Drang nach Osten", základu příštích světových válek. České vlastenectví mělo proto 

svůj význam, a ten by nemělo ztratit ani dnes. Někteří němečtí představitelé se příliš 

nezměnili, jen formu volí obezřetněji. Český národ neměl v rámci Rakouska-Uherska 

autonomii a tedy ani svou vlastní armádu, a tak musel za své přežití bojovat jen 

vzděláváním a vlastenectvím svých občanů. 

Zakladatel sokolství dr. Miroslav Tyrš se s tělesným cvičením setkal v 

Malypetrově ústavu. Sám byl slabé tělesné konstrukce, a tak velký vliv tělocviku na 
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lidské tělo, který začal pozorovat sám na sobě, v něm vzbudil obrovský zájem a 

motivoval ho. A již brzy, ještě jako žák gymnázia, stal se sám cvičitelem v tomto 

ústavu. Ten však měl v té době žáky obou národností, a proto zatím nikdo netušil, že 

právě zde vzejde myšlenka národní organizace - Sokola. Když opustil gymnázium, 

studoval práva, krátce po té však přešel na filosofickou fakultu, kde ho lákala 

estetika, filosofie, literatura, politické dějiny a cizí jazyky. Okruh jeho zájmů byl 

opravdu široký, neboť se zabýval i anatomií, matematikou a dalšími přírodními 

vědami.12) 

Že byl Tyrš již tehdy vysoce národně uvědomělý nám dokazuje ta okolnost, že 

byl prvním, který žádal skládání maturitních zkoušek v českém jazyce. A je nutné si 

uvědomit, že tento požadavek znamenal v tehdejší době mnoho. 12) 

A tak se Tyrš dnem 16. února 1862 ocitá na prahu svého velkého poslání a 

začíná uskutečňovat svoje myšlenky. Tyrš toužil po tělesné výchově našeho lidu 

podle vzoru starých Hellenů (myšlenka antického ideálu - kalokaghatia) již v dobách 

studijních, a tak se zdá, že na sokolské soustavě pracoval již před založením první 

jednoty. Pro sokolskou soustavu, prodchnutou národním duchem, přestože vycházela 

nejen z již zmíněných antických ideálů, ale nepochybně i ze švédského Lingova 

systému a především německého turnérství, upravil Tyrš i názvosloví. To bylo do té 

doby pouze německé. Tyrš jej upravil tak dokonale, že jej s některými drobnými 

změnami používáme dodnes.9) 

Mravní výchova Sokola byla dána tím, že jednotlivci, kteří vstupovali do 

tělocvičen se měli dobrovolně podrobit sokolské kázni odložením svých soukromých 

zájmů ku prospěchu celku, kterého si cenily vysoko nad prospěch osobní. Kázeň, 

bratrství a skromnost byli přednostmi sokolských borců, které je také právem stavěly 

na obdiv a vzbuzovali k nim úctu a to nejen na našem území. 

Vykonáváním nesnadných cviků se podle sokolských ideálů stával člověk 

odvážnějším, pohotovým a energickým a rázným ve veškerém jednání. 

Demokratický duch, kterým si sokolstvo získalo takřka celý národ, jej učil také 

myšlenkám rovnosti a svobody. 
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Sokolské myšlenky a ideály zazněly mnohokrát i v projevech při veřejných 

sokolských akcích. Jako například v projevu Františka Bláhy ve Skrchlebách před 

založením sokolské jednoty v roce 1912: "Síla a statečnost, činnost a vytrvalost, 

mravnost a kázeň, láska k vlasti, láska k volnosti. Prostředkem pak ku dosažení cíle 

toho jest nám pěstování tělesných cvičení, neboť vycházíme z toho stanoviska, že 

národ, který soustřeďovati má v sobě takové vlastnosti, musí býti nezbytně v prvé 

ředě tělesně silný a zdravý, neboť jen v těle zdravém může se nalézati silný duch." 

(Nezávislost, č. 30, s. 1) 

Každý národ má své velikány, kteří připomínají jeho slavnou minulost. Jejich 

význam vzrůstá v době nesvobody či morálního úpadku národa. Tyrš upozorňoval na 

čtyři hlavní postavy naší historie, na které by měl být každý Čech hrdý - na Mistra 

Jana Husa, Jana Žižku z Trocnova, Jana Amose Komenského a Františka Palackého. 

My, v župě Barákově, bychom měli vzpomínat především na Františka Palackého. K 

jeho hrobu v Lobkovicích (Neratovice) se také jezdilo pravidelně každým rokem k 

uctění jeho památky. 

4. 4 Sokolská tělesná výchova 

Za hlavní znaky sokolské tělesné výchovy, jimiž se odlišuje od sportu a 

jiných způsobů pěstování těla, možno uvést: 

1. Všestrannost. Směřuje k souladnému vývoji kostry a svalstva, k 

svalové koordinaci a k plnému rozvoji všech ústrojů a životních 

úkonů. Takto všestranně vyvinuté a vycvičené tělo je schopno potom 

za kterýchkoli životních okolností kteréhokoli výkonu. I když 

sokolský cvičenec závodí a dosahuje rekordů, není dosažení jich 

účelem sokolské výchovy, dokonce ne na úkor všestranného vývoje 

těla nebo zdraví. 

2. Smysl pro krásu. Uplatňuje se požadavkem všestrannosti a z ní 

vyplývající úměrnosti těla, ladností pohybů, jemností a ušlechtilostí 

vystupování. Podporován je spojováním tělocviku s hudbou, 

statickým a pohybovým seskupováním v ladné celky, barevným i 

tvarovým řešením cvičebních úborů a krojů a pod. 
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3. Vědomé a systematické působení na duši. Děje se tak při cvičení 

bystřením smyslů, cvičením paměti, pěstováním správného a rychlého 

úsudku, učením obratnosti a pohotovosti, odvaze, sebedůvěře, 

samostatnosti a vytrvalosti. 

4. Systematické působení na mravní charakter cvičence. Učí 

cvičence tužení vůle, sebezapření a sebeovládání, statečnosti a 

trpělivosti, vede k udržování zdatnosti těla mravností a střídmostí. 

5. Smysl pro celek: pro bližního, pro sokolské bratrstvo, pro národ, vlast 

a lidstvo. Vychovává k obětavosti a k nezištné práci pro bližní a pro 

celek, k smyslu pro společenská zřízení a k úctě k nim, ke kázni a k 

pořádku, učí odpovědně rozkazovat i uvědoměle poslouchat. 

4. 5 Přínos Dr. Miroslava Tyrše pro Sokol 

Tyršova tělocvičná soustava, které Sokolstvo užívá, je vědecká. Jejím 

charakterem je přirozenost a vývojová souvislost při třídění cviků, jednoduchost a 

praktičnost. Sokolská metoda tělocvičná vychází z poznání lidské povahy, 

neuniformuje a přihlíží k schopnostem každého cvičence. Zařazuje jej podle nich do 

malých družstev: podle vyspělosti pak postUpuje do družstev vyšších. Postupuje se 

od snadného k těžšímu, od jednoduchého k složitějšímu a procvičuje se v hodině celé 

tělo. 

Tyrš byl vynikajícím tělovýchovným odborníkem. Vyvrcholením jeho 

organizátorské činnosti byl 1. sokolský slet v roce 1882, který započal ve světě 

ojedinělou tradici hromadných tělovýchovných vystoupení. 

Jeho základní teoretickou prací, ve které podal výklad sokolské tělocvičné 

soustavy byly "Základové tělocviku". 

Tyrš rozděluje ve své soustavě veškerá cvičení na čtyři části, které nazývá 

odbory. 

Jsou to: 

1. cvičení bez nářadí a bez pomoci nebo odporu druhých 
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2. cvičení nářaďová 

3. cvičení toliko pomoci jiných proveditelná (skupinová) 

4. úpolová (odpory, zápas, rohování, šerm). 

Tyto odbory potom dále rozděluje na menší části, které nazývá třídami, 

přičemž rozeznává třídy hlavní a podřízené. Jako doplňkový tělocvik se pěstují téměř 

všechny druhy sportu, zvláště plavání, veslování, lyžování, bruslení, jízda na koni 

atd. Cvičí se v tělocvičnách, na letních cvičištích i v přírodě; pěstuje se i táboření, 

putování, zřizují se letní tábory a osady. Základem jsou cvičební hodiny v tělocvičně, 

které jsou jakoby sokolskou výchovou v kostce. Jednak se tam procvičí soustavně 

celé tělo, jednak se zařazením do družstva učí sokolské družnosti a při společných 

cvičeních sokolské kázni a smyslu pro celek. Na ni teprve může navazovat odborný 

výcvik v nějakém voleném odvětví. Kromě denního cvičení pořádá Sokol i 

mnohostranné závody, tělocvičné akademie s pódiovými cvičeními a veřejná cvičení. 

Krásným pohybem lidského těla ve velikých celcích vytváří Sokol moderní 

orchestiku, která vrcholí sokolskými slety. Sokolská tělesná výchova se osvědčuje 

při mezinárodních tělocvičných závodech, na nichž sokolská družstva mužů i žen 

dosahují obvykle prvního nebo druhého místa, jednotlivci pak často mistrovství 

světa. V Sokole se cvičí od tří let do pozdního stáří; do 14 let v žactvu, do 18 let v 

dorostu, od 18 let v členstvu. Noví členové nemají být na trvalo do Sokola přijati, 

jestliže bez omluvitelného důvodu (tělesná vada a pod.) pravidelně necvičí. 

Přestože se v počátku cvičilo hlavně v tělocvičnách a Tyrš do své soustavy 

ostatní cvičení až na výjimku nezařadil, neuzavřel výčet tělesných cvičení, ale 

naopak vybízel k jejich obohacování. Pod jeho vedením se vytvořily i základy 

sportovní gymnastiky, atletiky, turistiky a některých branných činností. Jenom ze 

špatného výkladu Tyršova odkazu jeho následovníky se v Sokole vyvinul uměle 

vytvářený negativní vztah ke sportům, což na dlouhou dobu znamenalo zatracování 

nově vznikajících odvětví a sportů vůbec z naší daleko nejvýznamnější a 

nejmasovější tělovýchovné organizace. 

Ideovou a politickou organizaci Sokola vysvětlil Tyrš roku 1871 ve stati "Náš 

úkol, směr a cíl", uveřejněné v 1. čísle 1. ročníku časopisu Sokol.1Charakterizoval 

tam Sokol jako neprůlomnou hráz proti všem nepřátelům národa. Dále zdůraznil, že 
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základem práce Sokola musí být především tyto prvky: práce pro národ, pokrok, 

slovanská vzájemnost a demokratismus. 
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5. VZNIK A VÝVOJ SOKOLA V LYSÉ NAD LABEM OD 

VZNIKU DO ROKU 1989 

5.1 Sokol Lysá nad Labem v župním uspořádání 

Sokolské myšlenky se brzy začaly šířit mezi vlastenci i na venkově, kde pro 

zakládání sokolských jednot nebyly tak příznivé podmínky jako v Praze. Sokolské 

jednoty vznikaly v podstatě živelně. Už v roce 1862 byl založen Sokol v Kolíně, v 

Nové Pace, Jičíně, Příbrami, Kutné Hoře a v Brně. (O deset let později tj. v r. 1871 

už existovalo 131 sokolských jednot. Z toho v Čechách 96, na Moravě 17 a další v 

zahraničí (v ostatních částech Rakouska, v Rusku a USA). 

Vzájemný styk mezi jednotami nebyl nijak organizován, a tak jednoty samy 

začaly brzy uvažovat o zřízení společného orgánu, který by zlepšil jejich vzájemnou 

komunikaci. Po úspěchu sokolského sletu v r. 1882 začala na popud Sokola Smíchov 

konkrétní jednání a v r. 1884 došlo ke zřízení prvních dvou žup - Středočeské se 

sídlem v Praze a Tyršovy v Kolíně. 

Ustavující schůze Středočeské župy proběhla 8.12.1884 a zúčastnili se jí 

delegáti z 11 jednot. Byli to zástupci Sokola Beroun, Benešov, Brandýs n/L, Braník, 

Holešovice, Karlín, Kladno, Libeň, Smíchov, Záběhlice a Žižkov. V r. 1886 byl 

konán první župní výlet, a to do Libně, v r. 1888 byl už župní slet v Brandýse n/L. 

V r. 1889 byla ustavena ČOS, která sdružovala 11 žup s téměř 18 000 členy. 

V r. 1890 došlo k prvnímu dělení Středočeské župy. Z jejích jednot na levém břehu 

Vltavy byla vytvořena nová župa Podbělohorská, pravý břeh zůstal župě 

Středočeské. Ta měla v r. 1895 už 24 jednot s cca 3 400 členy. V témž roce byly 

založeny ještě jednoty v Čakovicích, Chorušicích a Řepíně, takže počet jednot se 

stále zvyšoval.I0) 

Jednoty byly stále přeřazovány z jedné župy do druhé, protože "organizace 

župní na stálém jest postupu, v nepřetržitém přerodu, jenž potud potrvá, pokud nové 
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jednoty vznikati budou. Ba každá nová železnice dá popud k novému přeřadění žup v 

kraji, kterým probíhá" (Sokol, 1895, č.6). 

Ne vždy se však vše povedlo. Tak např. byl dočasně převeden Kostelec n./L. 

z e ž u p y S t ř e d o č e s k é k ž u p ě F l l t j n e r o v ě s e s í d l e m v M n i c h o v ě H r a d i š t i , N ě k t e r é 

jednoty nebyly přitom zařazeny vůbec do žádné župy - např. Mělník. Bylo to zřejmě 
období poněkud chaotické. 

Rozdělení župy Středočeské v r. 1890 však brzy nestačilo, a tak byly obč 

nové župy děleny ještě dále. Ze župy Podbělohorské se oddělila župa Jungmannova 

se sídlem na Smíchově a ze Středočeské župa Barákova se sídlem v Karlině. Ta 

začala fungovat 1.1.1898. Pojmenování župy po jednom ze zakladatelů Sokola 

Josefu Barákovi provedla valná hromada dne 27.2.1898 a do svazku ČOS byla nová 

župa přijata 24.4.1898. 

Prvním starostou se stal knihkupec Alexandr Štorch z jednoty Praha 1. - Staré 

Město, prvním náčelníkem byl Josef Zápotocký z Karlina a místonáčelníkem 

Bohumil Havel z Prahy I. - Staré Město. Ten byl už v příštím roce náčelníkem a v 

této funkci setrval až do r. 1932. 

V r. 1898 začal vycházet i Věstník župy Barákovy. Vyšlo ale jen 10 čísel a 

Věstník zanikl. Jeho vydávání bylo obnoveno až v r. 1912. V červnu 1898 se 

sokolové župy Barákovy zúčastnili v krojích slavnostního průvodu Prahou (na počest 

100. narozenin Františka Palackého) a veřejného cvičení na Letné. V témž roce župa 

uspořádala okrskové cvičení v Brandýse n/L a o rok později i první župní slet na 

Mělníku. Župa byla tehdy rozdělena na 4 okrsky s celkem 16 jednotami a 1679 

členy. 

V r. 1900 byla ze župy Barákovy vyloučená jednota Sokol Brandýs n/L, 

protože se z vlastní iniciativy pokoušela vytvořit župu novou - Polabskou. Pro 

naprostý nesouhlas župy i ČOS se tento pokus nezdařil a jednota Brandýs se po roce 

vrátila zpět do mateřské župy. Živelný vývoj sokolských jednot a chaos v jejich 

organizaci tento pokus nejen umožnil, ale zřejmě i inspiroval. 
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V roce 1902 bylo v Čechách a na Moravě už 37 žup, a tak došlo k jejich 

rozdělení do krajů. V Čechách to byly kraje se sídlem v Lounech, Turnově, 

Pardubicích, Strakonicích a v Praze.10) 

5. 2 Vznik lyského Sokola 

Tělocvičná jednota Sokol byla v Lysé nad Labem (dále jen Lysá) založena již 

roku 1868. Přesné datum se bohužel z dostupných pramenů nepodařilo zjistit. Ve 

vydání "Paměti města Lysé n.L. a vesnic okolních", které sestavil z dobových 

pramenů ředitel místní Měšťanské školy pan František Otruba (vydání z roku 1925) 

se na straně 90 v návaznosti na předchozí text pouze uvádí, že v roce 1868 „tu 

rozpjal křídla svá bujarý Sokol". Ani ve státním tělovýchovném muzeu se přesné 

datum nenachází. Aby nebyly porušeny historické souvislosti a případně nedošlo ke 

zkreslenému výkladu kronikářských záznamů, budou úryvky v původní citaci 

uváděny na pokračování postupně vždy za určitá období.4' 

Dávám tedy slovo kronikáři, aby nás seznámil s obdobím, ke kterému se váže 

založení naší jednoty: 

„Po více než 200-letém spánku, v nějž uvržen byl národ náš bitvou 

bělohorskou, procítá on dík několika mužům, buditelům to národa českého. A tu ke 

jménům Jungmann, Dobrovský, Palacký, Karel Havlíček Borovský důstojně se řadí 

zakladatelé organizace sokolské bratři Fíigner a Tyrš. První jednota založena v Praze 

1862 a ještě v tomto roce v 9 jiných místech a v létech následujících postupně další a 

v roce 1868 dokonce 11 jednot, mezi nimiž se nalézá i jednota v Lysé nad Labem. 

Úředníci tehdejší lyské pojišťovny prince Benjamina z Rohanů přičinili se o 

založení jednoty v našem městě. Lysá nalézala se tehdáž v rozkvětu, stávala se 

střediskem dálného okolí. Byl zde vzájemně pojišťovací ústav, akciový bankovní 

závod, občanská záložna a počala se stavěti dráha. Členů získala jednota 47, cvičeno 

bylo na hrazdě, bradlech a koni v hostinci U města Prahy. Výbor skládal se z br. 

Matěje Hanuše - účetního jako starosty, Václava Bergra - obchodníka místostarosty, 

Antonína Vodky - mydláře a voskáře jako náčelníka a praporečníka Karla Pošvy."3) 
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Tak tedy roku 1868 začalo se v Lysé cvičit v hostinci "U města Prahy". 

Jednota čítala 47 členů, později v roce 1870 53 členy a z nich všichni chodili cvičit. 

Výbor byl tehdy 7 členný. Na 72 obyvatele města připadal 1 Sokol. Zápisné pro nové 

členy činilo 50 kr., zakládající člen platil 5 zl. základu a potom 2 zl. ročně. Příspěvků 

se vybíralo 20 kr. měsíčně. Poměr občanstva k jednotě byl velmi přátelský. Už v 

červnu 1870 bylo konáno první veřejné cvičení, které značně podpořilo sokolskou 

myšlenku. 2) 

Z příspěvků příznivců jednoty byl zakoupen krásný prapor z těžkého hedvábí 

národních barev - na červené straně byl vyšit český lev, na bílé sokol s rozpjatými 

křídly. Do žerdi praporu bylo zatlučeno 72 hřebů. Byl odevzdán prvému 

praporečníku br. Karlu Pošvovi. Jak tehdy bylo zvykem, byl vysvěcen 2. června 

1872 na náměstí u farního kostela (později zbouraného) po polní mši sloužené 

tehdejším děkanem P. Vojtěchem Podobským. Při této velkolepé slavnosti 

účinkovala i slavná kolínská Sokolská Kmochova kapela, která měla právě při této 

příležitosti své první vystoupení mimo Kolín. Sjela se řada sokolských jednot a se 

Sokolem pražským i sám dr. Miroslav Tyrš. Celkem se zúčastnilo 609 členů cizích 

spolků s 27 prapory.3) 

Slavnostním řečníkem při aktu tomto byl starosta Sokola a pozdější primátor 

měst pražských Dr. Tomáš Černý, matkou praporu kněžna Štěpánka Rohanová, 

kmotrami pí Kateřina Tanglová, manželka purkmistra Františka Tangla, Anna 

Bergrová, manželka předsedy záložny Václava Bergra, Emílie Hanušová, manželka 

starosty Sokola Matěje Hanuše a paní učitelová Cecílie Volmanová. 

V archivu Sokola pražského se dočteme, že v zasedání výboru 3. května 1872 

bylo hlášeno, že „Sokol Lysá n. L. zve ke svěcení praporu na den 2. června a 

usneseno záležitost poukázati komitétu pro výlety". 

V protokole o zasedání pražského výboru ze dne 23. května 1872 je pak 

uvedeno: „Dle návrhu br. Tyrše usneseno, by výlet do Lysé (2. června) dál se tím 

způsobem, aby se v podvečer vyšlo v 7 hodin z Prahy, přenocovalo v Brandýse, z 

Lysé pak se šlo zpět na dráhu do Českého Brodu." 
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5. 3 Období náhlého úpadku Sokola v Lysé 

Začátky jednoty byly velmi slibné, bratři vytrvali v usilovné práci a tak došlo 

v r. 1872 k pořízení praporu a k té velkolepé slavnosti jeho svěcení, na niž město 

dlouho vzpomínalo. Nikdo z členů slibně se rozvíjející jednoty netušil, že se po 

pětileté činnosti schyluje k hlubokému útlumu. A nebyl to nezájem ani ochablé 

nadšení pro sokolství, ale skutečně velké hospodářské a existenční starosti, které 

způsobily, že Sokol musel ustoupit před vážnými a na celé město těžce doléhajícími 

okolnostmi do pozadí. O naší jednotě jsem se dočetl z časopisu Sokol, že v r. 1874 

jaksi usnula. Nezanikla, nerozešla se, ale tvrdě podřimovala, a tak ji nenajdeme mezi 

cvičícími jednotami na prvním sokolském sletu v Praze r. 1882, nýbrž až daleko 

později: 

„Dne 5. srpna 1873 vznikl v Lysé oheň, který zachvátil 51 stavení v Tržišti a 

podzámčí nazvaném Hradčany s plnými po žních stodolami a stáji. Též pět životů 

lidských padlo mu za oběť. Bída byla nesmírná a zlé časy přišly i na jednotu 

sokolskou. Občanstvo, ztrativši pohromou touto mnoho set tisíc zlatých, zanedbávalo 

samozřejmě veškerý společenský život. Přeložením ústavu pojišťovacího do Prahy, 

pádem banky a cukrovaru nastal odchod sil nutných pro život jednoty. Tehdejší 

starosta br. Hanuš odešel a zvolen br. Jan Straka. Majetek jednoty byl rozprodán, 

nádherný prapor přešel koupí v majetek jednoty vršovické, stuhy přešly do místního 

divadelního spolku TYL." 4) 

5. 4 Období od oživení činnosti v roce 1893 až do 1. světové války v roce 

1914 

Trvalo plných 20 let, než byla naše jednota opět obnovena. To už bylo po 

památném roce 1893, kdy se na popud benátecké jednoty znovu v tomto roce 

scházejí vlastenci, kteří chtějí nádhernou Tyršovu myšlenku u nás oživit a šířit pod 

její záštitou lásku k vlasti, k národu a k bližnímu. 

"Počátkem roku 1893 usneseno v jednotě Benátecké přičiniti se o 

znovuoživení Sokola v Lysé n.L. a tak v poradě náčelníků nejbližších jednot 

rozhodnuto uspořádat 4. června 1893 veřejné okrskové cvičení. Sjezd a celá slavnost 
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konána pod protektorátem slavné rady místní. Průvod seřadil se na Písku, ubíral se 

Širokou ulicí před radnici, kde promluvilo "Sokolstvu" náčelník župy Tyršovy br. A. 

V. Prágr, jemuž odpověděl starosta města p. K. Velach. Průvod ubíral se pak k 

vojenskému cvičišti na Písku, kde v malé přestávce nastoupilo asi 100 borců ke 

cvičením prostným, jež budila obdiv. Na to bylo cvičeno na nářadí a hry. Po 

ukončení byla hudební zábava na cvičišti až do odjezdu hostů. 

Jak cvičení samo, tak večerní zábava, velice se zamlouvala obecenstvu 

místnímu a stále uvažováno o znovuzaložení jednoty. Opět se nadchly city a srdce 

lyských občanů. A tak přípravné komité svolalo na den 8. září 1893 do sálu v 

hostinci "U města Prahy" ustavující schůzi za veliké účasti místního občanstva. Na 

schůzi této jednatel přípravného komitétu učitel p. Josef Bičík přečetl a vysvětlil 

stanovy. Dle vyložené listiny podepsalo členství 58 občanů. Po přihlášce členů 

promluvil náčelník župy Tyršovy a přikročeno k volbě činovníků, kde byli zvoleni: 

starostou Karel Velach, místostarostou Emil Pflugmacher a náčelníkem Josef Bičík. 

V najmuté místnosti "U města Prahy" cvičilo toho roku průměrně 40 borců na nářadí 

a v prostných. 

I ten starý prapor, který se mezitím dražbou dostal do rukou jednoty 

vršovické byl znovu získán, koupen za 60 zl. a po důkladné opravě za 30 zl. připnuty 

byly k němu opět uchované staré stuhy." V) 

B. Hermanová na to vzpomíná takto: „V červnu toho roku bylo u nás konáno 

okrskové veřejné cvičení, jehož se zúčastnilo 100 cvičenců. A byla to opět veliká 

slavnost, průvod a pak hlavně zásluha br. Bičíka, že se opět city a srdce lyských 

občanů nadchly pro vzkříšení dřímající jednoty. I ten starý prapor, který se mezitím 

dražbou dostal do rukou jednoty vršovické, byl znovu získán, koupen za 60 zl. a po 

důkladné opravě (30 zl.) připnuty k němu uschované staré stuhy. Zazářil opět v 

původní kráse a semknul pod svou -ochranou mnoho dobrých, vlastenecky 

smýšlejících lyských usedlíků. Mezi těmito nadšenými obnoviteli naší jednoty stáli v 

prvých řadách již jmenovaný br. Bičík, nedávno zemřelý br. Horáček, br. Velach, 

Herman, bratří Vencour, Otruba, Petržilka, Holub, Halman, Štok aj." 8) 
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Období budování naší tělocvičné jednoty na principech, jak dnes bychom 

vyjádřili - vlastenectví a masovost, setkávalo se v tehdejších podmínkách i s 

problémy společenskými, jak patrno ze zápisů kronikáře z roku 1895: „...členů 

koncem roku tohoto čítala jednota naše 104, mezi nimiž samostatných rolníků O, což 

zajisté v městě možno říci rolnickém zjev smutný, uvážíme-li, že v době ujařmení 

národa našeho, kdy jazyk náš pokládán byl za jazyk čeledi a sluhů, drahý ten jazyk 

nám zachoval vlastně selský stav, dnes není ani jeden rolník členem našeho spolku, 

který bojuje za rovnocennost s jazykem německým, který si u nás osobuje privilej 

vznešenosti a nadpráví..." Uvedené počty se pochopitelně týkají pouze dospělých 

mužů a mladistvých, z nichž třetina aktivně cvičila, zatímco cvičení žen a dětí tehdy 

ještě zavedeno nebylo. O tom zajímavý zápis: „...snad přísloví, že každý začátek je 

těžký i zde se osvědčilo. Též nutno se zmíniti, že v obecenstvu našem dosud účel 

Sokola neznám byl, valná většina domnívala se, že Sokol jest pouze proto, aby 

provozoval krkolomné kusy. A tu má br. náčelník za to, že nutno vštěpovat 

obecenstvu, že účel náš jest vychovávati lidi zdravé, mravné, počestné charaktery, 

národně uvědomělé a pevné a vybízí, by všichni členové byli ostatnímu občanstvu 

příkladem." 

Ve dnech 29. a 30. června 1895 zúčastnilo se 26 borců III. sletu 

všesokolského v Praze, prostná cvičilo 17 borců a 1 družstvo na nářadí. Dne 19. 

srpna účastnilo se 19 bratří v kroji a s praporem slavnosti 10-letého trvání Sokola 

benáteckého. Vlastní veřejné cvičení konáno 22. září v zahradě pana Šulce, kde 

cvičilo 21 borců prostná, 18 s tyčemi, 2 družstva na nářadí a hry. 14. listopadu byl 

pořádán Fugnerův večer, kde přednášel náčelník Josef Bičík, zde bylo vybráno mezi 

ěleny 2 zlaté 25 krejcarů, které byly zaslány ČOS pro jednoty v poněmčelém území. 

Tento rok se naposledy cvičilo v hostinci "U města Prahy".3) 

Rok 1898 byl jubilejním 30. výročím naší tělovýchovné jednoty. Již třetí rok 

se cvičilo v tělocvičně tehdy nově postavené školy (dnes na nám. B. Hrozného), když 

„ctěná městská školní rada" vyhověla žádosti výboru Sokola, „...jednota naše se 

postavila do řady jednot těch, které si hledí hesla „kupředu, zpátky ni krok". Sama 

jsouc ještě mladá, nikým nepodporována, ujala se bratrské jednoty v Branné na 

rozhraní národnostním položené a přijala tuto ve svou ochranu, zasílajíc jí české 

časopisy a přispívajíc současně dle možnosti i hotovostí. 
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Výbor konal 20 schůzí, staral se, by společenstva zdejší posílala učně své do 

tělocvičny, připojil se k akci ku zřízení obecních sadů, uspořádal veřejnou přednášku 

o roku 1848. Aby získána byla co největší návštěva v tělocvičně, snížen měsíční 

příspěvek na 10 krejcarů pro pilné borce..." 

V čele jednoty tehdy již šestý rok za sebou stál Karel Velach, který byl 

současně i starostou města. Vysoká byla osvětová aktivita, v tomto roce bylo 

pořádáno 9 přednášek a 7 tzv. rozhovorů na sokolské půdě. Např. nejvíce navštívená 

(300 osob!) byla přednáška V. Štecha "O Palackém". I další témata byla i z dnešního 

pohledu pozoruhodná, např. "O pití a karbanu", "O kouření a lásce koupené", "O 

šetření zdraví", "O životě a působení Husově", "O české menšině v Mor. Ostravě" aj. 

O tělocvičných akcích se kronikář taktéž zmiňuje: „...12. června IV. veřejné 

cvičení za účasti 22 borců a 18 dorostu, 17. července se jednota účastnila veřejného 

cvičení v Čelákovicích, 24. července - 20 bratří v Brandýse na 30-letém trvání 

Sokola, 4. září účast 25 bratří na okrskovém cvičení při otevření tělocvičny v 

Nymburce. Cvičení tentokráte již s dorostem, průměrná docházka se téměř 

zdvojnásobila, všady viděti pokrok..." 

Nastal přelom století a s tím doba nových událostí dobrovolné činnosti 

Sokola v Lysé. Již koncem roku 1899 byl založen ženský odbor. V roce 1900 nastala 

změna v penězích, a tak místo dosavadních zlatých a krejcarů objevují se již v 

zápisech koruny a haléře. Do čela byl zvolen František Pitrák, náčelníkem opět Josef 

Bičík. O růstu členstva a aktivitě sděluje kronikář doslovně: 

„...za rok 1900 čítáme členů 119, nových přistoupilo 39. Borců zapsáno 41 a 

cvičeno koncem roku 3krát týdně s průměrnou docházkou 25, žen zapsáno 20 s 

průměrem 18. Návštěva v naší jednotě udržuje si v župě dosud místa prvého, jest 

však zapotřebí vzpružení, abychom toto místo udrželi, Kolín, Bydžov a Pečky 

dohánějí! Ve statistice sokolské všech jednot v Čechách za rok 1899 jest Lysá s 

Louny a Příbramí, mimo Prahu s okolím a Plzeň na třetím místě s průměrnou 

docházkou 25. Předstihli jsme tak města mnohem větší jako Chrudim (24,3), MI. 

Boleslav (24), Kolín a Kutná Hora." 
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Byla tak zahájena bohatá činnost naší jednoty, takže brzy byla mezi prvními 

jednotami Tyršovy župy, kam jsme tehdy organizačně patřili. Naši členové získali v 

této době řadu prvních cen ze župních závodů v prostných cvičeních např. v Kolíně, 

Pečkách nebo Novém Bydžově, odkud si dokonce přivezli stříbrný vavřínový věnec, 

který se zachoval do dnešních dnů. I naše ženy se činily, když na veřejném cvičení v 

Kolíně cvičily na bradlech a dostaly od zpravodaje ČOS veřejnou pochvalu za 

vzorné provedení. To bylo v roce 1900 a to je také v nám dosažitelných sokolských 

materiálech první zmínka o cvičení žen vůbec.4) 

„V roce 1901 pracovala jednota naše v přípravách ku IV. sletu 

všesokolskému. Nadšení pro tento slet zasluhuje uznání. Vypraveno ke IV. sletu 69 

členů a sice 36 v kroji, 24 dorostu a 9 členek ženského odboru. Při závodech 

jednotlivců dosáhli naši čestného výsledku, byliť dle pořadu br. Stajner 25., Lajner a 

Sulc 26., Novák 33. a Hradecký 45. Br. Mendl ve skoku vysokém 6. mezi 36. 23. 

června konáno VII. místní veřejné cvičení, účast 24 borců a 24 dorostu. 1. září k 

veřejnému cvičení do Nymburka zajelo 22 bratří. Vzdělávací činnost jevila se 9 

přednáškami, z nichž 14. dubna "O vzniku a šíření němectví v Čechách" 51 osob, 

dále "O důležitosti tělocviku vůbec a ženského zvlášť" při místním veřejném cvičení 

br. Snepp za účasti 500 osob. Na darech jednota obdržela od Občanské záložny na 

slet K 20,-."3) 

Ve vývoji prvních let dvacátého století docházelo k dílčím krizovým jevům 

mezi starými členy a novou gardou, která se nerada podrobovala rozhodnutím 

dřívějších autorit. 

V tomto období roku 1906 se konal v Lysé župní slet, na kterém cvičilo 317 

bratří a 80 sester: 

„...správní rok 1907 počal výroční valnou schůzí dne 13. ledna za účasti 23 

bratří. Jednota čítala 110 členů. V čele výboru stál již čtvrtý rok dlouholetý náčelník 

Josef Bičík, náčelníkem zvolen br. Jan Halman. Průměrné návštěvy cvičenců - mužů 

18,2 - žen 11, učňů 24, od října započato se cvičením žáků, jichž se vystřídalo ve 12 

cvičebních hodinách 600... Sbor cvičitelský vykonal 8 cvičebních hodin, 12 řádných 

a 6 mimořádných schůzí. Pilně se nacvičovalo na slet. V. sletu všesokolského v 
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Praze zúčastnilo se 36 bratří v kroji, 16 cvičilo, žen na pláni 9, 27 dorostenců vysláno 

ke shlédnutí průvodu a cvičení. Veřejného cvičení v Kostomlatech účastnilo se 20 

členů, otevření tělocvičny v Nových Benátkách 27 bratří v kroji a 5 sester. Příjem 

jednoty činil 1570 K 21 hal., odbor stavební má 6368 K 30 h." 

Kritické období nastalo v roce 1909, kdy začátek byl aktivní, avšak ve vývoji 

nastal opak. Skoda, že kronikář neuvádí příčiny, ale jen faktické události: 

„Nový správní rok počal dne 31. ledna 1909 výroční valnou schůzí za 

přítomnosti 55 členů, která zvolila starostou, místostarostou a náčelníkem bratry 

dosavadní. Ale již počátkem září vzdal se úřadu svého nejprve starosta a po něm 

ostatní členové výboru, takže musila býti svolána dne 26. září mimořádná valná 

schůze za přítomnosti 30 členů. Na ní byl zvolen starostou Jan Herman a po jeho 

nepřijetí volby Antonín Škoda, ve schůzi nepřítomný, který také volby nepřijal, 

místostarostou Josef Štok, který řídil jednotu do konce roku. V krásně se rozvíjející 

činnost jednoty neblaze zasáhl smutně památný rok 1914...", ale vraťme se k 

počátku roku. 

5. 5 Období 1. světové války (1914 -1918) 

„Valná hromada konala se 18. ledna za účasti 66 bratří a zvolila 55 hlasy 

starostou Josefa Bičíka, 56 hlasy místostarostou Josefa Kopelenta a náčelníkem Jana 

Halmana. 

Dne 15. března ustavila se samostatná jednota sokolská v Milovicích, která 

byla několik let pobočkou naší jednoty. Ve druhé polovině roku se 28. a 29. července 

zúčastnilo 8 borců zájezdu do Brna na slet, který byl zmařen zavražděním následníka 

trůnu v Sarajevu. Nastala krvavá válka světová, jež počala všeobecnou mobilizací 

svatoanenskou a novými a novými, několikráte ročně opakovanými odvody nové 

oběti si vybírala." 1} 

Mnoho mužů odešlo do války a tím činnost jednoty přirozeně ochabla. Přesto 

cvičení všech složek neustalo. Podle záznamů z toho roku cvičilo mužů průměrně 24, 
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žen 5, dorostenek 9, dorostenců 18, žáků 33 a žákyň 27 - to jsou počty na tak 

pohnutou dobu velmi vysoké. 

Od počátku války projížděly nádražím v Lysé nad Labem plné vlaky vojska, 

nejprve zdravého mužstva jedoucího na bojiště, potom raněných, rozvážených z 

bojiště do vnitrozemských nemocnic. Na nádraží vykonávali sokolové za vedení 

svého starosty br. Josefa Bičíka stálou službu poskytujíce projíždějícím vojínům 

občerstvení jídlem, nápoji a kuřivem, jež pořídili jednak z dobrovolné daně členstva, 

jednak z darů občanstva. Červený kříž přispěl k tomu částkou 500 K. Sokolové mimo 

to vypomáhali o žních v rodinách, kde živitel povolán byl k vojsku, pak při péči o 

veřejnou bezpečnost ve městě. 

V roce 1915 zůstali, vzhledem k věku v čele výboru stejní členové. Avšak do 

války bylo mobilizováno 109 členů Sokola z Lysé a 26 ze Stratova (lyské pobočky). 

„V občerstvovací službě se pokračovalo, jen za rok 1915 bylo poskytnuto 

15.050 vojákům a rozdáno Sokolem (nepočítaje darů občanstvem podávaných) 

13.053 kávy, 7.816 housek, 268 bochníků chleba, 1.500 koláčů, 750 buchet a 1,5 hl. 

limonády nesperolu." n 

První světová válka skončila a po třistaleté porobě vyhlásil národní výbor 

český v Praze dne 28. října 1918 samostatnost československého státu a zároveň se 

ujal vlády. 

5. 6 Období první republiky (1918 - 1938) 

„Jako po celé vlasti také u nás uvítáno bylo prohlášení samostatnosti s 

velikým jásotem. Hned příštího dne 29. října svolala správní komise městská 

oslavnou schůzi všech místních spolků a korporací, v níž vylíčena byla věkopamátná 

důležitost okamžiku tohoto a vykonán slib, že se vynasnažíme, abychom se stali 

hodnými vzácného daru národní svobody a samostatnosti státní. 

Ježto národní výbor pražský ustavil sokolstvo vykonavatelem svých nařízení, 

vzal starosta našeho Sokola br. Josef Bičík s br. Františkem Šulcem místní vojenskou 
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posádku do přísahy věrnosti novému státu. Sokol konal také národní stráž na nádraží, 

aby se národní majetek neodvážel do ciziny. Když z tábora milovického odjížděla 

maďarská posádka počtem 400 mužů se 17 důstojníky, vyžádali si průvod našeho 

Sokola až na hranice uherské, aby nebyla obtěžována prohlídkami. Na trvalou 

památku dne osvobození národa ze jha cizáctva zasazeny byly v západní části 

náměstí na jaře příštího roku dvě lípy svobody." 

Když pak se vrátili legionáři z ciziny, starali se, aby svým ve světové válce 

padlým druhům postavili důstojný památník ve východní části náměstí, došlo k tomu 

v roce 1923. Pomník byl zhotoven architektem Jaroslavem Rósslerem a sochařem 

Rudolfem Březou z českého mramoru nákladem 28.000 Kč. Na přední straně byla 

vytesána postava matky vlasti, znázorňující zdviženými pažemi naši samostatnost, 

výsledek utrpení českých vojínů, nad ní se vznášející holubice pak žádoucí mír 

osvobozené vlasti. Na druhých dvou stranách byla napsána jména padlých a to z 

Lysé 117, z Byšiček a Dvorce 14. Nahoře kolem dokola napsána slova: "Zemřeli, ale 

žijí." 3) 

Nyní se však vraťme do naší sokolské jednoty a zjistíme, že již v listopadu 

1918 byla uspořádána slavnostní akademie s čistým výtěžkem 611 korun. Činnost 

naší jednoty ihned po vzniku naší republiky přešla do normálních kolejí. Lyský 

Sokol se staral o zřizování odboček a jednot v okolních obcích. Tak dal podnět k 

založení Sokola v Semicích, Přerově, Stratově, Litoli, Sojovicích, Benátecké Vrutici, 

Ostré a Staré Lysé. 

V životě naší jednoty nastal v tomto období nebývalý rozmach. V roce 1920 

píše kronikář: "...v roce tomto podniknut další krok v životě jednoty, zakoupen byl 

totiž od bývalého hraběte Kinského dne 10. srpna hotel "U města Prahy" za cenu 

120000,- Kč, sál byl rozšířen a adaptován na biograf, pro nějž vymožena byla i 

koncese." 

V té době stál v čele jednoty již patnáctý rok ředitel místní školy Josef Bičík, 

obětavý vlastenec a organizátor. Když neočekávaně skonal, uspořádala jednota 9. 

prosince 1921 sokolský pohřeb s hojnou účastí zástupců okolních jednot. 
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Výroční schůze dne 15. ledna 1922 se zúčastnilo 121 členů a zvolilo starostou 

MUDr. Františka Tichého a náčelníkem Václava Hradeckého. Ten rok měla jednota 

356 členů, uspořádala 25. března akademii, která musela být druhý den opakována, 

dále 29. června pořádáno bylo v Lysé okrskové cvičení, kde cvičilo z naší jednoty 90 

žákyň, 110 žáků, 32 dorostenců, 26 mužů a 11 žen. 

V historii jednoty je význačný rok 1925. Provozem biografu bylo získáno 

ročně kolem 70 tis. korun. Na druhé straně při cvičení ve školní tělocvičně se tísnilo 

přes 50 osob, navíc tento prostor využívala i DTJ, které byl dobrovolně poskytnut 

roční příspěvek 8.000 korun. A tak se v září svolala mimořádná členská schůze a ta 

schválila stavbu prozatímní tělocvičny na letním cvičišti vedle biografu. Se stavbou 

se začalo ihned a v prosinci byla stavba nákladem 82 tis. korun dokončena. 

Slavnostní otevření bylo 2. února 1926. To byla vzorná akce, o jaké se nám 

současníkům ani nezdá. Téhož roku uvádí kronikář: „...mimořádná valná hromada se 

usnesla na koupi pozemku pro příští novou tělocvičnu v parcelaci dvora proti 

hostinci p. Chloupkově za 28549 Kč..." Ta však zůstala pouhým snem. 

Ve stejném roce jednota pořídila svůj druhý prapor, protože ten původní byl 

již značně vetchý. Nový prapor byl méně nákladný a ne tak krásný. Vyšit byl 

sestrami pod vedením ses. učitelky Otylie Maixnerové. Rozvinut byl při konání 

okrskového cvičení téhož roku. 

Pozoruhodná byla účast členstva na výroční schůzi 25. ledna 1928, které se 

zúčastnilo 121 osob. V té době měla jednota 326 členů a její pobočky v Litoli 37, 

Ostré 28 a Vrutici 47 dospělých. Byl to rok 60. výročí založení jednoty, ale i rok 

dalších významných událostí, především desátého výročí vzniku ČSR. n 

A tak dne 1. července byla hojná účast členstva na okrskovém cvičení v 

Milovicích, pořádaného u příležitosti otevření nové tělocvičny, kterou dokázali 

postavit za 14 let po svém založení. Dne 2. září účastnila se jednota všemi složkami 

sokolské slavnosti ve Stratově a 30. téhož měsíce slavnosti otevření nového mostu 

přes Labe v Litoli. 27. října byla uspořádána zdařilá akademie na oslavu desetiletého 
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trvání republiky. Závěrem roku se konala tradiční žákovská besídka a vánoční 

nadílka. 

V následujícím roce stáli v čele výboru Sokola v Lysé starosta MUDr. 

František Tichý, náčelník Rudolf Šimonek a náčelnice Emilie Suchá. Šestnáctičlenný 

výbor rozdělil svou práci na několik odborů, tak např. o činnosti stavebního odboru 

kronikář sděluje: „Činnost stavebního odboru (předseda br. F. Šulc) nesla se 

výhradně k úpravě letního cvičiště. Ježto nelze zatím počítati s postavením tu nové 

tělocvičny, rozhodnuto poříditi ladnou ohradu cvičiště z cihel a na straně východní 

proti cvičišti DTJ, byla by zeď z cementových ploten. Usnesení schváliti musí valná 

hromada." Jak dnes vidíme, tato akce byla realizována a vydržela až do nedávných 

let, kdy byla plocha upravena na park a posléze na jeho části vybudován prodejní 

objekt. Avšak vraťme se k historii, jak to vlastně pokračovalo tehdy. Za tři roky byla 

výstavba letního cvičiště dokončena a 21. června 1931 konala se slavnost otevření, 

zahájená mohutným průvodem a fanfárami z „Libuše", projevy osobností a 

působivým cvičením žactva.4) 

Třicátá léta, která započala otevřením letního cvičiště, jehož úpravy stály 

jednotu přes 100 tisíc Kč, byla význačná přípravami na IX. slet v roce 1932 a slavný 

X. slet 1938. Nástup nových činovníků - náčelníka Viktora Hellera a náčelnice 

Boženy Poláčkové v roce 1934 znamenal rozmach soutěžní činnosti jak v 

gymnastických závodech, tak v lehkoatletických utkáních, cyklistice a plavání. O 

prázdninách se pořádaly tábory pro žactvo, např. ve Zruči, St. Pace, kde v roce 1935 

bylo 66 žáků a žákyň z naší jednoty. V) 

Avšak vývoj politické situace v Evropě nastupujícím fašismem v Německu 

ovlivňoval i náplň činnosti Sokola v Lysé. Již koncem roku 1933 byly pořádány 

hodiny branné předvýchovy za 100% účasti. Říjnová akademie byla připravována 

spolu s vystoupením vojáků, neboť zásady pořadové přípravy ČOS byly v roce 1935 

skloubeny s brannou přípravou. Dne 10.5. 1936 byl uspořádán župní branný den v 

Milovicích za účasti 283 mužů a žen z lysské jednoty. Na akci „1000 nových pilotů" 

bylo vybráno 700 Kč. Naše jednota přijala do nové „ochrany" sokolskou jednotu ve 
v 

Šluknově, kam mimo jiné vykonala v roce 1935 dva zájezdy (česká menšina tam 

čítala 225 účastníků). 
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Ve zprávě z následujícího roku 1937 se uvádí, že byla založena pobočka ve 

Staré Lysé, takže naše jednota spolu s dalšími pobočkami Vruticí a Ostrou měla 

celkem 469 dospělých členů. 

V předsletovém roce 1937 se konaly župní závody, kde v gymnastickém 

odboru vyššího oddílu získal prvenství Viktor Heller, titul nejrychlejšího muže patřil 

Antonínu Najmonovi za čas 11,4 na sto metrů. Také dorostenci se činili - 5. září 

vyhráli v Milovicích župní bojový závod a v přeboru pražského pětižupí v 

nářaďovém tělocviku získal stříbrnou medaili náš Jaroslav Koleška. Když v roce 70. 

výročí naší jednoty se 30. ledna 1938 konala výroční schůze, nikdo z 83 přítomných 

členů netušil závratné události toho roku. Výbor ve složení - starosta MUDr. 

František Tichý, náčelník Viktor Heller, náčelnice Vlasta Hellerová a dalších 13 

členů se pustilo do pilných prací na X. slet. Bylo stanoveno, že 5. června se bude 

konat v Lysé župní slet, o čemž píše kronikář: „...jednota se pustila s chutí do práce 

pro zdar sletu sokolské župy Barákovy za účasti 6000 cvičenců. Ale když bylo vše 

nejlépe připraveno, zakázal okresní úřad župní slet v Lysé pro zhoubnou nákazu 

dobytčí. S tím větším zápalem pracováno pro zdar sletu všesokolského. V dubnu 

podrobilo se 39 mužů zkouškám prostných, všichni s prospěchem..." A tak na 

Strahově vystoupilo z Lysé n./L. 43 mužů, 31 dorostenců, 102 žáků a 36 žen, 43 

dorostenek, 75 žákyň." 

5. 7 Období po mnichovském diktátu a 2. světová válka (1939 - 1945) 

Po osudném 21. září - vyhlášení mobilizace, kromě těch, co ihned nastoupili 

do služby, zbytek 50 mužů vykonával pomocnou strážní službu doma. Ve dnech 

mobilizace byla tělocvična obsazena vojskem. Menšinové chráněnce ve Šluknově 

byla nabídnuta návštěva pro 52 dětí, avšak ve dnech mobilizace z toho sešlo. A tak 

nastal zlom v nadšené činnosti Sokola v Lysé. 

Již po záboru naší země německými okupanty bylo jasno, že vlastenecký 

Sokol nebude moci dlouho rozvíjet svoji činnost a každý den se očekávalo jeho 

rozpuštění. Sokol byl ale likvidován ve dvou etapách. Na Bílou sobotu o 

velikonocích v roce 1941 byla Sokolu na celém území Protektorátu Čech a Moravy 

zastavena činnost. Na podzim téhož roku byla sokolská organizace rozpuštěna, 
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veškeré jmění zabaveno a stovky činovníků v ústředí, v župách i v jednotách byly 

pozatýkány. 

V době, kdy k nám přišli Němci, byl náčelníkem naší jednoty br. Viktor 

Heller a současně i členem náčelnictva mužů sokolské župy Barákovy a to zprvu 

jako náčelník V. okruhu (10 jednot kolem Lysé n. L.). Později se stal vedoucím 

dorostu celé župy Barákovy. 

V tomto období navzdory nacistické okupaci se pod jeho vedením zakládá 

dorostenecká samospráva s předsedou Ladislavem Hamplem. V té době cvičilo 75 

dorostenců! Kromě tělocvičné činnosti byly pořádány dorostenecké večery, sokolské 

besídky, hudební večírky, výlety pěšky, na kolech i vlakem, hrála se odbíjená, 

košíková a házená. Velkých úspěchů dosahovali ve sportovní gymnastice a v lehké 

atletice. Získali také titul nejlepších dorostenců župy Barákovy. 

O aktivitě v tělocvičně se dočítáme v dobovém denním tisku, že v květnu 

1940 se konal závod dorostenců Lysá nad Labem s dorostenci Sokola Čelákovice 

jako příprava pro závody župní v tělocviku obecném. V šestiboji starších dorostenců 

(16 - 18 let) nastoupilo 16 závodníků. Z jednotlivců byl na prvním místě Jaroslav 

Svoboda, druhý Ladislav Hampl a třetí Miroslav Štefánek. Zvítězilo družstvo Sokola 

Lysá. Dorostenci mladší (14 -16 let) závodili ve čtyřboji. V pořadí jednotlivců byli 

na prvním místě Miroslav Listbauer, druhý Vladislav Král, třetí Smíšek a na dalších 

místech Šinkmajer, Damm, Janata, Komers, Hráček, Brázda. Zvítězilo rovněž 

družstvo Sokola Lysá nad Labem. 4) 

Župní závody dorostenců se konaly v libeňské sokolovně 19. dubna 1940. 

Závod v sedmiboji byl velmi obtížný, neboť byly požadovány velmi obtížné sestavy 

na nářadí, hod koulí nejméně 10,50 m, skok do dálky nejméně 5,50 m a běh na 80 

metrů za 10,3 vteřin. Družstvo z Lysé se umístilo na druhém místě a v jednotlivcích z 

naší jednoty byl na prvním místě Jaroslav Svoboda a na čtvrtém místě Ladislav 

Hampl. 
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Odbíjená se hrála na letním cvičišti většinou s lyskými družstvy vzájemně a 

okolními jednotami jako Litol, Stratov, Milovice, Přerov, Benátecká Vrutice nebo 

vzdálenějšími jako Sokol Radotín a další. 

V košíkové se kromě oddílových zápasů hrála řada turnajů. 

Velmi významným a úspěšným oddílem lyské jednoty byla lehká atletika. 

Kromě pravidelných tréninků se konaly mnohé meziměstské závody např. se 

Sokolem Brandýs n. L., Sokolem Jičín, Sokolem Turnov, Sokolem Nymburk, 

Sokolem Čelákovice a dokonce 14. července 1940 s AC Spartou. Hlavní postavy 

lyské atletiky v té době byli členové naší jednoty bratři Antonín Najmon, Jaroslav 

Svoboda, Ladislav Hampl, Jaroslav Koleška, Vladimír Koleška, Mach, Karel Fišer, 

Josef Jirsa, Glejdek, Listbauer, Štefánek, Hanč, Smíšek, Švehla, Goldman, Petrášek, 

Vachuška, Toulec, Herman, Andreska a další. 

V této době jsme měli v lehké atletice nejlepší dorostence župy Barákovy. 

Naše družstvo se umístilo na prvním místě při župních závodech dorostu v pětiboji 

prostém konaném 22. září 1940 na letním cvičišti v Lysé n. L. V jednotlivcích byl z 

celé župy na prvním místě Jaroslav Koleška, na třetím místě Karel Fišer a na pátém 

Josef Jirsa. Na závodech dorostu pražského pětižupí reprezentovalo naši župu 

Barákovu čtyřčlenné družstvo, v kterém byli tři dorostenci z naší jednoty. 1)4) 

O oddílu našeho hokeje např. v roce 1940 můžeme číst v denním tisku tuto 

zprávu: "Tak jako na celém venkově, tak i u nás setkali jsme se v letošním roce s 

mohutným rozmachem hokeje. Toto bylo uvítáno i obecenstvem, které se na zápasy 

dostavovalo v opravdu nezvyklém počtu. Nejmenší návštěva byla 150 osob (při 

teplotě -20 st. C) a nej větší 1200 osob. Celkem bylo sehráno 19 zápasů, z toho 7 

vítězných, šest nerozhodných a šest prohraných s celkovým skóre 70 : 50. 

Nej úspěšnějším střelcem byl Fišer s 21 brankami, za ním Jaroslav Koleška 14, 

Smejkal 11, Müller atd. Uvážíme-li, že opravdový hokej byl hrán teprve letos, a že 

soupeři byla převážně pražská družstva, je tento úspěch zvláště potěšitelný. Hráči 

jsou vesměs velmi mladí, nejstaršímu je 20 let, průměrný věk je 18 let." Družstvo 

hrálo v základní sestavě: Ota Schindler, Koleška Vladimír, Jan Zelinka, Karel Fišer, 

Jaroslav Koleška, Karel Smejkal, Vladimír Müller a Václav Herajn. 
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V neděli 19. ledna 1941 za výborných sněhových podmínek pořádal lyžařský 

odbor Sokola lyžařský závod v okolí města na trati dlouhé 5 km pro dorostence a 10 

km pro muže. Start a cíl byl u kluziště na sokolském cvičišti ve středu města. V 

kategorii dorostenců se vítězem stal Křížek, druhý byl Haberhauer a třetí Herman. V 

kategorii mužů bylo pořadí: první Barcalík, Hampl a Glejdek. Začátkem roku 1941 

měla naše jednota 793 členů, z toho 248 mužů, 141 žen, 72 dorostenců, 56 

dorostenek, 126 žáků a 150 žákyň. Když na jaře 1941 byla zastavena činnost Sokola, 

přechází i Sokol do ilegality. Byla vytvořena organizace "JINDRA" na paměť 

skvělého náčelníka ČOS bratra Jindřicha Vanička. V župách byly vytvořeny tzv. 

"pětky". Vedení "pětek" měl na starosti vždy jeden z členů župního náčelnictva. 

Prostřednictvím pětek se organizoval celostátní odboj. "Pětky" měly dvojí úkol: 

sociální, tj. postarat se o zabezpečení rodin těch sokolských pracovníků, kteří byli 

zatčeni a vězněni. Druhý úkol byl organizační a měl připravit členstvo Sokola pro 

konečný úder proti okupantům. 

Pro náš V. okrsek tj. pro Lysou a 10 okolních jednot byl právě jmenován br. 

Viktor Heller jako organizační vedoucí. Jiní členové naší jednoty byli zapojeni 

jednak na pražské skupiny "V BOJ" a "ÚVOD" a jednak na skupinu 

mladoboleslavskou. Ani nelidské zatýkání, prohlídky a vraždění neodradilo ty, kteří 

se rozhodli, že povedou boj za spravedlivou věc a že nakonec pravda musí zvítězit. 

Nyní malé odbočení: k zastavení sokolské činnosti došlo 12. dubna 1941. Jak 

bylo již uvedeno, byla to Bílá sobota o velikonocích a naše jednota připravovala na 

neděli 13. dubna běh zámeckou zahradou. Ke chvále lyské četnické stanice a 

okresního úřadu počkali s oznámením o rozpuštění až po skončení běhu. To byla 

poslední sokolská akce v Lysé n. L. do konce války. 

Po rozpuštění Sokola na podzim téhož roku byli z lyských sokolů zajištěni 

starosta br. Václav Hradecký a pokladník biografického odboru br. Josef Macek. 

Stalo se tak 8. října 1941. Zajištění byli odvezeni do Mladé Boleslavi. Činovníci 

menších jednot byli po šesti nedělích propuštěni na svobodu - z našich to byl br. 

Macek. Br. Václav Hradecký se ale nevrátil a byl převezen nejprve 20. 12. 1941 do 

Terezína a 13. 1. 1942 do koncentračního tábora Osvětim, kde byl také 15. dubna 

1942 umučen. Z bývalé župy Barákovy, která čítala před válkou na 20.000 dospělých 
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členů bylo za okupace v koncentračních táborech umučeno 305 obětí, mezi nimi již 

zmíněný br. Václav Hradecký (před první světovou válkou byl náčelníkem, dlouhá 

léta místostarostou a roku 1940 zvolen starostou), br. Čeněk Doubek (činný člen naší 

jednoty zatčen 10. června 1942 a popraven 3. července 1942 pro schvalování atentátu 

na Heydricha), br. Bohumil Pospíšil (od žactva činným členem naší jednoty, zatčen 

17. října 1941 a v Mauthausenu 27. dubna 1942 umučen), br. Jan Šinkmajer (činný 

člen naší jednoty, zatčen 4. června 1942 a již 6. června 1942 v Praze popraven) a br. 

Arnošt Lustig (činný člen naší jednoty, v lednu 1943 odvezen do Terezína s celou 

rodinou a odtud snad do Polska, o jeho osudu nejsou žádné další zprávy, 

pravděpodobně skončila celá rodina v plynových komorách). Podobně přišel o život i 

bratr Zdeněk Hahn. 4) 

Ti, kteří po rozpuštění Sokola zůstali naživu, zintensivnili ilegální práci. 

Bohužel ani oni neunikli gestapu a mnozí byli zatčení po hromadném zátahu 13. září 

1944. Z naší jednoty to byli bři. Jan Hallman, Viktor Heller, Václav Chloupek a 

Alois Mareš, kteří byli odvezeni a do konce války vězněni v koncentračním táboře 

Terezín. V ostatních věznicích a koncentračních táborech byli vězněni bři. Josef 

Král, Ludvík Lesinský, Josef Macek, Josef Pošva a Jiří Švehla. 

Pro dokreslení dobře fungující ilegální činnosti za války lze uvést jednu 

mimořádně dobrou akci, která se podařila ve spolupráci se sokolskou spojkou v Lysé 

n. L.: 

Krátce potom, co Němci začali vypouštět řízené střely "V 1", vrátil se do 

Čelákovic jeden z nasazených dělníků v Říši a v Čelákovicích oznámil přesné údaje 

o místě, kde v Baltickém moři Němci vyráběli a zkoušeli novou zbraň. Čelákovický 

praporčík Šesták, který býval za republiky komorníkem prezidenta T.G. Masaryka 

Přijel s touto zprávou za br. Viktorem Hellerem do Lysé a přivezl i náčrtky, jak 

odpalovací rampa vypadá. Br. Heller ihned zprávu dodal do Ml. Boleslavi a odtud 

byla odvysílána do Anglie. Za 11 dnů po odeslání zprávy vysílal londýnský rozhlas, 

že přes 1000 bombardovacích a stíhacích letadel v několika sledech bombardovalo 

výzkumnou stanici v Ponemunde v Baltickém moři. Po skončení války britský 

ministerský předseda Winston Churchill ve svém projevu vyzdvihl práci Čechů s 

uznáním, že byli první, kteří dodali Anglii zprávu o odpalování raket "V 1". Toto 

ocenění bylo i oceněním ilegální činnosti v Lysé n. L. 4) 
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V té době byla řada dobrých lidí, kteří ve svých funkcích i ilegalitě vykonali 

práci, o níž se veřejnost těžko dozvídá. Takový byl také br. Jiří Švehla. Pamětníci z 

tohoto období si jistě vzpomínají na akci, kdy Němci chtěli občanům zabránit 

poslouchání zahraničního rozhlasu. Všichni museli tehdy pod trestem smrti odnést 

své rozhlasové přijímače do naší sokolovny, aby z nich byly odstraněny krátké vlny. 

A byl to právě br. Švehla, který zkonstruoval zvláštní zařízení, jemuž se později 

říkalo "čerčilek", a které umožňovalo lysákům další odposlech londýnského 

rozhlasu. 

Byla to krutá doba, v které bylo zmařeno tolik nevinných lidských životů 

většinou v nelidských podmínkách. 

5. 8 Poválečné období let 1945 - 1948 

Po skončení druhé světové války v květnu 1945 nastala ihned čilá a nadšená 

činnost naší jednoty. Do čela byl zvolen bývalý ředitel školy br. Bohumil Pařízek, 

náčelníkem se stal br. Karel Princ a náčelnicí ses. Ludmila Hallmanová. 

Hlavní síly byly napnuty k opětovnému zpřístupnění zdevastované 

tělocvičny, která po osvobození byla zabrána a sloužila vojákům Rudé armády jako 

pekárna. Byly tam vybudovány pece, vytrhána podlaha, spálena, a venkovní i vnitřní 

zdi pomalovány různými hesly, znaky a portréty. Z toho důvodu byla tělocvičná 

činnost přesunuta na letní cvičiště (dnes park s nákupním objektem) a do tělocvičny 

školy na nám. Dr. Bedřicha Hrozného. V posledním týdnu měsíce března 1946 byla 

dokončena oprava sokolovny. Na znovuotevření 31. března byla připravena 

slavnostní cvičební hodina všech oddílů. Při tomto otevření promluvil vzdělavatel br. 

Viktor Heller a náčelník br. Karel Princ, který poděkoval všemu členstvu, které 

dobrovolnou prací umožnilo opětovné zpřístupnění naší tělocvičny pro cvičení. 

Zároveň byla zahájena činnost oddílu košíkové tradičním zápasem staří - mladí 

nerozhodně 28 : 28. 0 

Rekreační odbor hned v létě 1945 vypravil první zájezd pro sokolské děti na 

Loučeň, kde strávily v krásné krajině 14 dní. Sbírka potravin a peněz hlavně mezi 

členstvem, ale i ostatním obyvatelstvem, přispěla k uskutečnění této krátké rekreace 
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v době přídělového systému na potravinové lístky. Teprve v roce 1946 mohla být 

uspořádána rekreace žactva a dorostu ve větším měřítku. Podporou státu získala 

jednota do národní správy menší pensiónek ve Starých Splavech u Máchova jezera. 

A tak v tomto objektu, ve školních budovách v Doksech a v dorosteneckém 

stanovém táboře u St. Splavů bylo umístěno na 160 mladých členů naší jednoty, o 

které se staralo o prázdninách po dobu 21 dnů více než 20 sester a bratří.3) 

„Po ukončení našeho pobytu se v těchto budovách vystřídalo ještě přes 200 

příslušníků jednot V. okrsku naší župy Barákovy. 

Nej větší prázdninová rekreace naší mládeže byla uspořádána opět v těchto 

objektech v roce 1947, kdy v nádherném okolí Máchova jezera bylo umístěno 209 

členů našeho žactva a dorostu. 

V zimě budovala dorostenecká samospráva nízkomantinelové kluziště na 

ploše letního cvičiště ve vlastní režii pro vyžití lyské mládeže i dospělých. 

V roce 1947 nastalo období příprav a nácviku na poválečný XI. všesokolský 

slet. V té době se zároveň rozhodovalo o jednotě a místě pro konání župního sletu. V 

rámci župy Barákovy připadaly v úvahu jednoty Sokola Mělník, Praha - Libeň a 

Lysá n.L.. Za přispění župního místonáčelníka br. Viktora Hellera získala tuto 

sokolskou čest naše jednota v Lysé n. L." 

Pro tuto akci byl okamžitě ustaven sletový výbor. Nej větší úkol bylo 

zabezpečit cvičební prostor se značkami pro 3.200 cvičenců. Volba padla na louku v 

zámeckém parku za severním křídlem zámku. Terén však musel být upraven 

vykácením několika stromů a srovnáním terénních vln. Vypůjčeným traktorem, 

Pluhem, branami, valníkem a nářadím v rukou obětavých členů se úprava včas 

Podařila. Pro úspěšný průběh vlastního župního sletu bylo vykonáno ještě mnoho 

dalších akcí např. dovoz skládací tribuny z dostihového závodiště v Pardubicích, její 

Postavení, výroby drobných upomínkových předmětů, odznaků, tisk propagačních 

materiálů, zajištění povolení, rozvažování a prodej raných brambor před všeobecně 

Platným termínem, zabezpečení občerstvení pro 11.370 cvičenců apod. 
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„V tomto ruchu se přiblížil největší svátek lyských Sokolů - konání župního 

sletu při příležitosti 80 let od založení naší jednoty, spojený s župní akademií a 

rozvinutím nového praporu, který si jednota pořídila k tomuto výročí. Byl to třetí a 

zatím poslední prapor. Zhotovila ho firma Bohumil Severa, umělecký závod v 

Drahotuši na Moravě za 37.000,- Kč. Byl hedvábný v národních barvách. Jeho 

rozvinutí se uskutečnilo 6. června 1948 při zahájení župního sletu. S tímto novým 

praporem odjela naše výprava na XI. všesokolský slet v Praze." 

V předvečer sletu byla na sletišti uspořádána akademie, kterou zahájil župní 

starosta br. Novák slavnostním projevem. Vzpomněl velké sokolské minulosti, která 

sokoly zavazuje k usilovné práci na výchově nové generace. Pak se rozvinul v 

krásném přírodním prostředí osvětleném reflektory vlastní tělocvičný program. K 

jeho zdaru přispěla jak tělocvičná a taneční vystoupení žen a dorostenek, tak cvičení 

dorostenců a mužů z několika jednot. Večer byl ukončen táborovým ohněm v župní 

stanovém táboru dorostenců. 

Vlastní župní slet se konal v neděli 6. června 1948. Po vztyčení státní vlajky 

zahájil slet starosta župy Barákovy br. Novák. Po uvítacích projevech veřejných 

činitelů byl shozen vavřínový věnec na cvičiště z vojenského letadla. Na zahájení 

cvičení nastoupilo 1200 dorostenců, aby zacvičilo sletová prostná. Po nich předvedlo 

312 dorostenek ze Sokola Praha - Libeň ladně působící tance od ses. Levé. 

Následovalo cvičení starších bratří s dlouhými tyčemi. Na to 480 žen předvedlo 

cvičení s kužely, 99 dorostenců předvedlo ukázku pobytu v přírodě, při které velmi 

pěkně zapůsobila číslice "XI", vytvořená z jejich těl uprostřed cvičiště. V dalším 

vystoupení působivě zacvičilo 1700 dorostenek sletová prostná s bílými kroužky. 

Následovalo cvičení 1980 žen ve sletových prostných, při nichž po půlce obecenstvo 

Projevilo nadšeným potleskem svůj obdiv, jehož si sestry právem zasloužily. 

Následovala pěkná ukázka ranní čtvrthodinky předvedená četou vojáků. Při jejich 

cvičení přelétaly nad cvičištěm trojice vojenských letadel. Po mohutně působícím 

nástupu zacvičilo 1900 mužů sletová prostná "Věrní zůstaneme". Závěrem sletu 

Předvedlo 3200 žen sletový rej, provázený častým potleskem. 

Za ČOS se sletu zúčastnil náčelník br. Peninger a náčelnice ses. Holešovská. 

Z hostů byli přítomni gen. Dr. Ferjenčík a br. gen. Přikryl. 
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Na této akci se podílela celá lyská jednota dobrovolně bez ohledu na čas a 

nároků na odměnu. Jedinou odměnou pro všechny byl zdar župního sletu a tomu 

bylo také podřízeno veškeré úsilí jejich členů. I přes tyto skutečnosti nelze 

opomenout těch, kteří usměrňovali celou práci jednoty při přípravách i těch, kteří 

celý slet řídili. Byli to zejména bři. Josef Havlín a Ludvík Horák, kteří měli na 

starosti veškeré technické zajištění, br. Phdr. Norbert Chleborád, který režijně 

skloubil celý průběh sletu, br. Vladimír Kříž, který zajistil propagaci po stránce 

výtvarné, br. Josef Halama, který šil ve dne i v noci slavnostní kroje pro místní členy 

na sletový průvod městem. Samozřejmě hlavní tíhu a starost o přípravu a průběh 

celého cvičení nesli br. náčelník Karel Princ a ses. náčelnice Ludmila Hallmanová. 

Po skončení župního sletu nastala závěrečná příprava všech složek na XI. 

všesokolský slet v Praze, který se stal vynikající ukázkou naší tělovýchovy. Sokol se 

po třech letech od svého znovuzrození po osvobození představil svému národu i 

celému světu sletem, který svojí dobrovolností, mohutností a všestranností předstihl i 

zastínil všech deset sletů předcházejících. 

Z lyské jednoty se sletu v Praze zúčastnilo 60 mužů, 80 žen, 32 dorostenců, 

40 dorostenek, 85 žáků a přes 100 žákyň. u 

Tím bohužel také končí velmi krátké poválečné údobí nadšené činnosti 

Sokola a tím i lyské sokolské jednoty. 

5. 9 Období let 1948 - 1967 

Pro pochopení za jakých podmínek a okolností musel pracovat výbor lyské 

jednoty při přípravách župního i všesokolského sletu, je nutno vrátit se na počátek 

roku 1948. 

Již 28. února na své mimořádné schůzi výboru se jednalo o vytvoření akčního 

výboru jednoty. Na další mimořádné schůzi 23. března hlavním bodem jednání bylo 
z aujet í stanoviska k přípisu místního akčního výboru ohledně vyloučení 12 členů ze 

Sokola a odvolání 3 členů z výboru. Na schůzi výboru 14. dubna byl projednáván 

dopis místního akčního výboru s požadavkem vyloučení dalších členů. 
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Po skončení všesokolského sletu a po řadě dalších zásahů místního akčního 

výboru a stranického aparátu KSČ se na mimořádné schůzi výboru jednoty dne 15. 

září dostavili předseda místního akčního výboru p. Lerch a br. Mašek, kteří obvinili 

jednotu, že se dostatečně neosvědčila v tzv. novém státně politickém zařízení, že se 

členové zúčastnili pohřbu prezidenta Dr. E. Beneše přes zákaz v krojích, že si místní 

Sokol udělal vlastní tryznu na místním hřbitově, že na nádraží v Lysé před odjezdem 

na XI. všesokolský slet byla provolávána hesla, že pozorovatelé z KSČ byli svědky 

provolávání hesel během sletového průvodu Prahou, že byly rozdávány americké 

vlajky na ubikaci a seřadišti před sletovým vystoupením a další podobná udání. Když 

se členové výboru (až na jednoho) zastali všech bratří, u kterých bylo žádáno 

vyloučení, p. Lerch oznámil dle zápisu: „Teď jste se všichni ukázali, že souhlasíte s 

těmi vyloučenými. Čekal jsem to. Z moci svého úřadu zastavuji činnost správního 

výboru a jeho funkcionářů. Nový výbor bude zvolen valnou hromadou členstva." Na 

to oba odešli. Tehdejší starosta br. Pařízek pak zhodnotil situaci slovy: „Máme 

nařízeno zastavení činnosti. Loučím se s vámi. Nazdar!" 

Následné období tělovýchovné činnosti v našem městě za totality po 

rozpuštění Sokola nemělo již nic společného s ideály jeho zakladatelů Miroslava 

Tyrše a Jindřicha Fůgnera. Nutno však poznamenat, že díky obětavým členům 

bývalého Sokola, cvičitelů a některých dalších funkcionářů se tělovýchova v Lysé 

udržela na vysoké úrovni. 

Při této příležitosti nelze nevzpomenout na rodinu Hellerovu, která se po 

mnoho let starala s odpovědností a láskou o naši sokolovnu v dobách rozkvětu i 

útlumu jednoty. Zejména br. Jaromír Heller jako správce, hospodář, cvičitel a 

nakonec i náčelník měl velkou zásluhu na tom, že sokolský duch nevymizel z naší 

sokolovny i za dob nesvobody. 

5 .10 Pokus o obrození Sokola v Lysé n.L. v letech 1968 a 1969 

Prvním náznakem znovuvzkříšení místního Sokola byly v roce 1967 přípravy 
k výročí 100 let od založení této jednoty. Byla ustavena komise z dřívějších sokolů, 

41 



která připravila poměrně rozsáhlý program oslav, z něhož se podařilo uskutečnit 

pouze několik propagačních akcí. 

Politické klima "Pražského jara 1968" umožnilo konání sjezdu sokolů v Praze 

na Žofině, kterého se za naši jednotu zúčastnili bři. Kapička Václav a Heller Jaromír. 

Celý sjezd byl prodchnut velkým nadšením a současně napětím, které bohužel srdce 

br. Hellera neuneslo a domů se živ k rodině ani mezi nás již nevrátil. 

5. 11 Sokol v letech 1969 - 1989 

Známé srpnové události roku 1968 utlumily opět rozlet naší jednoty. Přesto v 
sokolovnč cvičily dospčlé složky v duchu sokolských tradic v domnění, že se jedná o 

dočasné přerušení. Proto se také ještě uskutečnily sokolské šibřinky v letech 1969 a 

1970. 

V této době nikdo netušil, že se bude jednat opět o dalších 20 let násilného 

útlumu naší činnosti. 

Ačkoliv jsem se snažil najít, co se dělo oněch 20 let, byl jsem bohužel 

bezúspěšný. Jak jsem se dozvěděl od pana Černohorského, žádná kronika se nepsala, 

neboť by ani nebylo psát co, a v dostupných pramenech z dění v Lysé n. L. z tehdejší 

doby není o Sokole jediná zmínka. Veškerá činnost Sokola tak zřejmě byla skutečně 

zastavena. 
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6. VÝVOJ LYSKÉHO SOKOLA OD ROKU 1989 DO 

SOUČASNOSTI 

6. 1 Obnovení Sokola v naší republice po 17. listopadu 1989 

Dalším náznakem probuzení Sokola bylo zorganizování slavnostní schůze 

dne 24. září 1988 v sále hasičské zbrojnice k výročí 120 let od založení tělovýchovy" 

v Lysé n. L.. Pro všechny dřívější členy naší jednoty to však znamenalo oslavu 

neoficiálního sokolského výročí. Hlavní projev br. ing. Josefa Křeny i průběh celého 

setkání se nesly v sokolském duchu dodatečně k velké nelibosti i výtkám politických 

orgánů. Obešlo se to však bez represálií. 

A tím se dostáváme k nejnovějším dějinám naší jednoty po dlouho 

očekávaném listopadu 1989: 

Píše se pro nás významný 7. leden 1990, kdy se konal ustavující sjezd 

Československé obce sokolské v Praze, kterého se zúčastnila velmi početná delegace 

našich Sokolů: ses. Černohorská Bohumíra, Fišerová Jana, Konvalinková Ludmila, 

Marešová Lidmila, Piskáčková Jaroslava, Řeháková Jitka a bratři Denemark 

Jaroslav, Fišer Karel, Křena Josef, Procházka Jaroslav a Svoboda Jaroslav. Delegace 

měla s sebou starý prapor Sokola Lysá n. L se stuhami z roku 1872. Sjezd se konal v 

Parku kultury a po celoodpoledním jednání se s velkým nadšením odsouhlasilo 

znovuobnovení ČOS. Znovuobnovení Sokola v Lysé se konalo na slavnostní I. valné 

hromadě v sále místní hasičské zbrojnice 17. února 1990 za účasti 85 zakládajících 

členů Byli jsme první jednotou na okrese, která vstoupila do ČOS a probuzené po 

více jak 40-leté totalitě ve společnosti opět k životu.3> 

Do prvního výboru byli zvoleni: starosta br. ing. Josef Křena, jednatel br. 

Fišer Karel, náčelník br. Denemark Jaroslav, náčelnice ses. Fišerová Jana, 

hospodářka ses. ing. Řeháková Jitka, vzdělavatel br. Dr. Rýdl Karel a členové výboru 

bři. ing. Mrkvička Václava Svoboda Jaroslav. 
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Hned po obnovení činnosti obce sokolské byla jednotám nabídnuta možnost 

zapojit se do nácviku některých skladeb pro účast na zahraničních sletech. Naše 

jednota se chopila příležitosti a začal nácvik cvičení žen s kruhy, který vedla ses. 

Piskáčková Jaroslava. Muži, které vedl br. Denemark Jaroslav, nacvičovali skladbu 

mužů „Marinarella".3) 

S těmito skladbami vystoupili naši cvičenci 24. června 1990 ve Vídni na 

předsletovém veřejném cvičení sokolské župy vídeňské. 6. - 8. června na VII. sletu 

sokolstva v Paříži a hned 15. července na posletovém setkání zahraničního a našeho 

sokolstva v Praze ve Sportovní hale. Pro všechny to znamenalo prožití 

nezapomenutelných zážitků, o kterých se nám ještě před několika měsíci ani nezdálo, 
i) 

Kromě zabezpečování nejdůležitější činnosti Sokola - cvičení všech složek v 

tělocvičně byl 1. září uspořádán 3. ročník triatlonu a účastnili se čestnou stráží při 

znovuodhalení busty T.G. Masaryka v litolském parku dne 17. listopadu 1990. 

Závěr roku byl ve znamení první opět sokolské tělocvičné akademie, která se 

konala v sokolovně 9. prosince. Její přípravě bylo věnováno velké úsilí a díky ses. 

Piskáčkové a br. Křížovi byla výzdoba na patřičné úrovni. Na programu bylo 10 

vystoupení od nej mladšího žactva až po muže, kteří předvedli část své sletové 

skladby, nacvičené pro zahraniční slety ve Vídni a Paříži. Akademie se zúčastnilo 

celkem 110 cvičících před pozornými pohledy 120 diváků. 

K dohodě o majetkoprávním uspořádání mezi hlavním výborem TJ Slovan a 

lyskou jednotou Sokol došlo 21. prosince. Jednalo se o navrácení sokolského 

majetku tak, jak byl zaknihován ke dni 31. března 1948. Sokolovna a její 

příslušenství se staly opět majetkem Sokola a bude sloužit k tělovýchovné činnosti. 

Rok 1990 byl zakončen tradičním turnajem v odbíjené dne 26. prosince. Byla 

zaznamenána do té doby rekordní účast 8 družstev s 52 účastníky. 

Rok 1991 kromě cvičení v sokolovně začal přípravou a konáním II. valné 

hromady dne 20. ledna. Pro pomalu rozvíjející se činnost obnoveného sokolského 
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hnutí bylo příznačné, že nedělní odpoledne přišla zažít zejména "věrná garda", 

pamětníci Sokola z Lysé a blízkého okolí. Pro budoucnost byla potěšitelná i účast 

několika zapálených mladších členů zvláště z řad cvičitelů a cvičitelek. Byly zároveň 

i volby nového starosty jednoty br. Karla Fišera, nového výboru a dozorčí komise ve 

složení: bří. Jaroslav Procházka, Jaroslav Svoboda a Vladimír Černohorský. 

Ve dnech 26. a 27. ledna se zúčastnili naši zástupci bři. Karel Fišer a ing. 

Josef Křena II. sjezdu ČOS v Praze. 4) 

Na schůzi nového výboru dne 20. ledna za vedení nového starosty br. Fišera 

byly zvoleny funkce nového výboru takto: jednatel br. ing. Josef Křena, náčelnice 

ses. Piskáčková Jaroslava, vzdělavatel br. Dr. Karel Rýdl, hospodář br. Zdeněk 

Bělík, pokladní ses. ing. Jitka Řeháková, matrikářka ses. Iva Odcházelová a členové 

bři. ing. Václav Mrkvička a Jaroslav Fiala. Na této schůzi bylo rozhodnuto 

jednomyslně vstoupit opět do župy Barákovy se sídlem v Praze - Vysočanech.3) 

Přebor jednoty ve sportovní gymnastice žactva se konal 2. dubna a zúčastnilo 

se ho z Lysé 55 cvičenců a cvičenek, z toho 23 nejmladší žactvo (nacvičila ses. 

Rýdlová Jana), 19 mladších žákyň (ses. Fišerová Jana), 5 starších žákyň (ses. 

Skopalová Ludmila), 8 starších žáků (br. ing. Křena Josef). 

V oblastních závodech žactva v lehké atletice 9. června v Hostivicích se ve 

čtyřboji starších žáků (běh na 60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem a šplh) 

umístil v jednotlivcích na 3. místě Michal Fišer a jako družstvo ve složení Škoch 

Michal, Fišer Michal, Hlaváček Michal a Tesařík rovněž na 3. místě. 

Po ukončení školního roku byla uzavřena sokolovna a hned 1. července byla 

zahájena výstavba přístavku pro tělocvičné nářadí. Za tímto účelem byla ustavena 

stavební komise ve složení: bří. Fišer Karel, ing. Křena Josef a Hálek Jiří. Stavební 

dozor prováděl br. ing. Mrkvička Václav. Byla provedena nejprve prohlídka 

staveniště a stanoveny úkoly (zaměření základů, bourání severní stěny, výkop pro 

základy, ustavení panelů apod.). 
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V neděli dne 31. srpna se konal 4. roěník triatlonu v rámci oslav 700 let 

povýšení Lysé n. L. na město. Zúčastnilo se celkem 38 závodníků v osmi věkových 

kategoriích. 

Koncem října bylo dokončeno zateplení přístavku nářaďovny a další práce 

byly přerušeny, aby se mohlo začít s úklidem a hlavně zahájit cvičení. Bylo 

odpracováno 1500 dobrovolných brig. hodin. Kromě výstavby přístavku byla 

položena nová dlaždičková podlaha v šatně, položeno dřevěné obložení na sloupech, 

upraveny zdi po vybourávání v sokolovně i šatně, provedena instalace dvou 

výbojkových svítidel. A tak po skončení úklidových prací bylo 4. listopadu zahájeno 

opět cvičení všech oddílů. 

Rok 1992 začal pro naši jednotu III. valnou hromadou dne 2. února v hale 

stolního tenisu za účasti 39 členů a 2 hostů. 

Poprvé za 124 let trvání Sokola v Lysé se zúčastnil jednání starosta ČOS br. 

JUDr. Jiří Janoš. Druhým hostem byl vrchní inspektor policie Lysá p. kpt. Dostál, 

jehož sbor využíval plně naši sokolovnu k tělocvičnému vyžití. 4) 

Ve zprávě o činnosti bylo konstatováno, že uplynulý rok se v dobrovolné 

práci ve výboru projevil jako rok krizový tak, jak bylo obecně patrné ve vývoji 

veřejného dění v celém státě. A tak z různých důvodů uprostřed volebního období 

docházelo k postupným abdikacím 4 členů výboru (10. června vzdělavatel, 1. 

července hospodář, 30. července náčelnice a 4. srpna matrikářka). Za této situace 

byla provedena kooperace sester Bohumíry Černohorské a Jany Baumeltové a po 

zapojení členů dozorčí komise bratrů Jaroslava Procházky, Vladimíra Černohorského 

a Jaroslava Svobody se podařilo zbývajícím členům výboru tyto personální ztráty 

nahradit a překonat kritický stav v plnění našich cílů tak, jak je valná hromada 

uložila.3) 

Přebor jednoty žactva ve sportovní gymnastice se konal dne 12. března. Účast 

byla dle jednotlivých kategorií tato: nejmladší žactvo 14, mladší žákyně 17, starší 

žákyně 8, mladší žáci 2, starší žáci 8. Závodilo se v akrobacii na žíněnce, přeskoky 

přes kozu, na kladině, na hrazdě a ve šplhu. 
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Hned 21. března se naše žactvo zúčastnilo gymnastické soutěže PRAHA 

OPEN 1992 v rámci oblasti III. župy Barákovy v tělocvičně Sokola Praha - Libeň. 

Soutěžilo se v tělocvičných disciplinách a prostných podle sestav připravených 

českým svazem ZRTV, na jejichž použití se dohodli představitelé ZRTV i ČOS v 

Praze. 

Třetí tělocvičná akce žactva během jednoho měsíce se konala 12. dubna při 

akademii v naší sokolovně. Zúčastnilo se jí celkem 87 cvičenců a cvičenek. Průběh 

sledovalo 75 diváků převážně rodinných příslušníků cvičících. Bohatý program 

všech našich žákovských složek nacvičili obětavě členové cvičitelského sboru: bři 

ing. Křena, Fišer a ses. Petrová, Karásková, Fišerová, Křivánková a Rýdlová. Vlastní 

program byl obohacen vystoupením dvou pódiových skladeb dorostu ze sokolské 

jednoty Brandýs n. L. na moderní hudbu. Za místní organizaci Junáka přednesla 

zdravici naše členka ses. Konvalinková Ludmila, která společně s mladými 

skautkami zazpívaly jednu sokolskou a jednu trampskou píseň.4) 

Naše jednota byla pozvána sokolskou jednotou v Milovicích na zajištěni 

tělocvičných vystoupení na akademii k výročí 78 let od založení místního Sokola. 

Akademie se konala v tělocvičně základní školy. Úvodem akademie seznámil 

přítomné náš starosta br. Karel Fišer se stručnou historií tělovýchovných hnutí v 

Milovicích, která byla zaznamenána v pamětní knize Sokola v Lysé n. L. Průběh 

akademie řídil a slovem provázel br. Černohorský Vladimír. Zájezd se uskutečnil pro 

všechny účinkující na dopolední generálku i odpolední akademii na kolech za 

krásného slunečného počasí.3) 

Dne 9. května se naše sokolské mládí zúčastnilo akademie v jednotě Sokol v 

Syrovicích u Brna. Pro naše vystoupení byly použity sestavy nacvičené na akademii 

v Lysé. Zájezdu se zúčastnilo 33 žákyň a žáků a 8 členů doprovodu. Dne 30. srpna se 

konal již 5. ročník triatlonu. Soutěžilo se v plavání, cyklistice a běhu. Účast 22 

závodníků. 

Před zahájením nového cvičebního roku byla opět do funkce náčelnice 

zvolena cvičitelským sborem ses. Piskáčková Jaroslava. 
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Ve dnech 12. a 13. září se naše jednota zúčastnila celostátní sokolské poutě v 

Děčíně. Akce se konala u příležitosti 160. výročí narození Dr. Miroslava Tyrše a 

převzetí jeho rodinného domku do sokolské péče. Za naši jednotu se této akce 

zúčastnili br. ing. Křena Josef, 12 mladších žákyň pod vedením ses. Jany Fišerové a 

Jitky Dvořákové a 6 starších žáků pod vedením br. Karla Fišera. 

Naše žactvo podniklo zájezd na Jedlovou v Lužických horách ve dnech 28. -

30.9. 92, kde byly připraveny pro všechny účastníky vycházky do přírody, odbíjená, 

různé hry a bobřík odvahy. Celkem se zúčastnilo 13 mladších žákyň a 10 starších 

žáků pod vedením br. Karla Fišera a ses. Jany Fišerové a Jitky Dvořákové. 

Dne 26. října se konala mimořádná valná hromada, která byla svolána dle 

pokynů předsednictva župy Barákovy na provedení volby a nahlášení vyslanců a 

delegátů naší jednoty do výboru župy a na župní valnou hromadu. Mimořádná valná 

hromada župy Barákovy se konala dne 14. listopadu, již se zúčastnili zvolení 

zástupci naší jednoty: ses. Piskáčková Jaroslava, br. ing. Josef Křena, Vladimír 

Černohorský a Jaroslav Denemark. 

Dne 7. prosince připravily sestry z výboru Černohorská a Piskáčková 

společně s cvičitelkami Fišerovou, Křivánkovou, Hálkovou a Paulíkovou 

mikulášskou nadílku pro žactvo. Celkem se zúčastnilo z nejmladšího žactva 15 a 40 

z ostatního žactva. 

Závěr roku patřil jako obvykle sportu. Vánoční turnaj v odbíjené se konal 

opět 26. prosince za účasti rekordního počtu 9 smíšených družstev S celkovou účastí 

57 hráčů. Sokolovna byla proto druhý svátek vánoční zcela ve znamení sportovního 

vyžití lyských rekreačních sportovců. 

Po dvouletém přerušení přikročil výbor jednoty k navázání na dřívější tradici 

a uspořádal dne 31. prosince Silvestrovský běh městem. Toto přerušení mělo za 

následek velmi malou účast. Dá se však předpokládat v dalších ročnících účast vyšší. 

Tím také prozatím končí stručná historie lyského Sokola v průběhu celého 

období jeho činností. Při této příležitosti nelze opomenout, že úderem poslední 

48 



: • « "г -S -



sekundy silvestrovské půlnoci 1992 se rozdělila naše dosud Československá 

republika na dva samostatné nástupnické státy Českou republiku a Slovenskou 

republiku. Současně s touto změnou státoprávního uspořádání republiky se rovněž 

rozdělila Československá obec sokolská ČOS na Českou obec sokolskou a Sokol na 

Slovensku. 

Pro nás Sokoly bez ohledu na politickou změnu státnosti však rok 1993 

znamená zejména zabezpečení příprav na XII. všesokolský slet v roce 1994 v Praze a 

pro lyské Sokoly navíc důstojné oslavy výročí 125 let od založení místní tělocvičné 

jednoty Sokol v roce 1868. 4) 

Koncem února roku 1994 se konala v Lysé opět Sokolská akademie 

s ukázkami úryvků sletových skladeb. Zaplnil se celý sál kina. Uskutečnilo se též 

slavnostní předání historického praporu jednoty a projev br. Černohorského o historii 

lyských sokolských praporů. Měsíc na to se uskutečnila valná hromada, kde proběhlo 

vyhodnocení cvičitelského sboru. 

V květnu zástupci župy Barákovy z jednot Lysá a Brandýs byli přítomni 

oslavy založení jednoty před 100 lety v Benátkách nad Jizerou, župy Jizerské. Tato 

jednota opravdu důstojně oslavila své výročí výstavou v zámku, v místnostech 

muzea a Městského úřadu. 

Ještě mnoho sportovních či kulturních akcí pod křídly Sokola se uskutečnilo, 

ovšem tolik očekávaný všesokolský slet byl pro všechny Sokoli nejdůležitější. Po 

dopoledních zkouškách na strahovském stadionu odjeli všichni v Praze ubytovaní 

cvičenci na svá seřadiště. Vlastní průvod překonal všechna očekávání; trval téměř 

dvě a půl hodiny a byly v něm vidět nejen cvičební úbory, ale i slavnostní kroje 

všech generací a cenné historické prapory, které se uchovaly navzdory likvidaci 

Sokola po roce 1939 a 1948. Z pohledu naší jednoty lze konstatovat, že i účast našich 

cvičenců na sletě byla velmi úspěšná. 

Opět tento rok byl zakončen turnajem dvojic v odbíjené a Silvestrovským 

během.3) 
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I následující roky byla činnost Lysého Sokola velice aktivní, kdy vedle 

pravidelných akcí, které organizoval lyský Sokol nejen pro své členy (dětský 

karneval, společenské večery, přebory, závody a akademie či zájezdy a festivaly) , 

navštěvoval i akce okolních jednot např. Akademii v Tyršově domě pořádanou 

mělnickým Sokolem, Akademii župy Barákovy apod. až přišel čas pro dnešek zatím 

posledního 13. všesokolského sletu roku 2000 v Praze na Letné. I zde byla Lysá 

zdatně zastoupena a její členové potěšili svými výkony. 

A tak se náš Sokol rozvíjel a získával další členy, ačkoliv zdaleka nedosahuje 

takového zájmu jako před kritickým obdobím nucené přestávky činnosti Sokola. 

6. 2 Činnost lyského Sokola dnes 

V jednotě pracuje v současné době několik sportovních oddílů - sokolská 

všestrannost, sportovní gymnastika, odbíjená, box, stolní tenis, kulturistika, aerobic 

atd. (viz příloha). Je tedy velmi potěšující, jaké možnosti nabízí dnešním dětem a 

mládeži lyská jednota. 

Na nezájem o sportovní činnost v jednotlivých oddílech si opravdu nelze 

stěžovat. Svědčí o tom i počet 397 členů v organizaci, z toho 188 dětí do 14 let.3) 

Mezi nejúspěšnější oddíly patří sportovní gymnastika, která má v Lysé již 

mnohaletou tradici a mně osobně je nejbližší. Pod vedením odborných trenérů se 

dostal oddíl mezi nej lepší ve Středočeském kraji. 

Ačkoliv sokolská tělocvična volá po rekonstrukci, s čímž souvisí problémy a 

v budoucnu nemalé finanční výdaje, produkuje skutečně kvalitní sportovce. Jejich 

výsledky a umístění mluví za vše. 
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7. DISKUSE 

Při zpracovávání mé diplomové práce jsem narazil na několik problémů: 

Největším z nich je existence pouze velice malého množství materiálů 

týkajících se historie lyského Sokola. Jak jsem se od pamětníků dozvěděl, nemalé 

množství písemné a fotografické dokumentace podlehlo nežádoucí likvidaci a to ve 

dvou etapách. První ranou lyskému sokolskému archivu byla okupace německými 

fašisty a druhou vláda komunistické diktatury. Přesto se nepatrné množství sokolské 

dokumentace z let minulých podařilo díky několika pamětníkům zachovat až do roku 

1989. A právě z těchto materiálů a vzpomínek pamětníků začíná vznikat v roce 1989 

nová kronika Sokola Lysá nad Labem, protože původní byla, jako mnoho jiných 

sokolských dokumentů, zničena. 

Avšak na adresu těchto zachovalých materiálů a především vzpomínek si 

nemohu odpustit poznamenat, že jsou až velmi často nepřesné a zkreslené formou 

subjektivních pocitů, a proto bylo třeba většinu skutečností ještě ověřovat na základě 

jiných zdrojů, bylo-li to možné. 

Další záležitostí, která mi značně znepříjemnila práci, je skutečnost, že 

přestože Okresní archiv sídlí právě v Lysé nad Labem, fond tohoto města není (na 

rozdíl od fondů několika ostatních měst tohoto okresu) dosud zpracován do finální 

podoby, a tak i z toho mála dochovaných materiálů, které ve zmíněném archivu jsou, 

se mi zcela jistě všechny do rukou nedostaly. 

Musím konstatovat, že některé kapitoly se mi nepodařilo zpracovat tak, jak 

jsem si původně předsevzal. Jedná se o období 1. světové války 1914 - 1918, zde 

však můžeme předpokládat, že k žádné intenzivní činnosti nedocházelo. Ale 

podstatný nedostatek objektivních materiálů se objevil, ne až tak nečekaně, 

především u let ne tak dávných. Konkrétně je to období po "vítězném únoru" až do 

roku 1967, kdy byl Sokol považován za nežádoucí organizaci a bylo s ním a jeho 

členy také podle toho nakládáno. Dále pak období více než deseti let před rokem 

1989, kdy už zřejmě i ti nejvytrvalejší sokolové byly donuceni opustit řady cvičenců 
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v tělovýchovných jednotách nebo díky stavu naší společnosti a tělovýchovy 

rezignovali a odešli sami. 

Dále jsem se chtěl zmínit, že ačkoliv mám samostatnou kapitolu o stavu 

jednoty v současnosti, nebylo mou snahou podávat přesnější informace, jak na tom 

lyská jednota v současnosti je např. materiálně či finančně, a tak takové informace 

zde nenaleznete, neboť to nebylo mým cílem. 

Dalším nedostatkem mé práce jsou na mnoha místech neuvedená křestní 

jména některých osob. Z existujících materiálů je však už bohužel není možné zjistit, 

nebo v některých případech jejich pravdivost ověřit. 
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8. ZÁVĚRY 

Sokolská organizace má za sebou bohatou minulost a je navždy zapsána do 

historie tohoto státu. Z jejích řad vyšlo mnoho obránců naší republiky, ať už jako 

legionáři nebo bojovníci za svobodu na bojištích druhé světové války. Sokol z nich 

vychoval lidi s vynikající morálkou i fyzickou kondicí. 

Lyský Sokol vznikl jen pár let po „průkopnickém" Sokole v Praze a hned byl 

velký zájem o členství v jednotě. Bohužel tragickou nehodou ve městě, která 

vyvolala krizi, byla činnost jednoty záhy na 2 desetiletí neúmyslně pozastavena. 

Naštěstí obyvatelé nezapomněli a Sokol znovu ožil a dále sílil. Tentokrát organizaci 

do cesty vstoupila válka, a tak činnost ochabla. Po válce se vzchopil a zažíval svá 

nej lepší léta. S druhou světovou válkou byla činnost Sokola opět zastavena a 

tentokrát ani po skončení neměl příliš prostoru k rozletu, komunistická diktatura ho 

též shledala nepřípustným. Přesto se Sokolové nevzdali a přes mnoho nepravostí 

působil v ilegalitě. Revoluční rok 1989 mu opět otevřel brány. Tak jak byl Sokol 

v rozkvětu za první republiky, si však dnes můžeme nechat zdát, ačkoliv dle mého 

názoru jsou jeho myšlenky stále aktuální. Bohužel dnešní společnost, jak se zdá, 

upřednostňuje zřejmě jiné cíle a hodnoty. 

Přesto z mnoha důvodů si myslím, že bychom ani my ani budoucí generace 

neměli zapomínat na to, co v naší historii Sokol znamenal. 

Přes všechny dílčí nedostatky, o kterých jsem se zmínil v diskusi, se 

domnívám, že tato práce splnila vytyčené úkoly a svůj cíl a jistě si najde čtenáře, ať 

už přímo učitele tělesné výchovy, aktivní členy Sokola nebo jiné zájemce, kteří se 

budou chtít něco dozvědět o lyském Sokolu, a které tato diplomová práce osloví 

nejen obsahem některých svých kapitol, ale skutečně jim předá jakýsi ucelený pohled 

na vývoj této organizace v našem městě. 
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10. PŘÍLOHY 

Příloha 1. Sokolské slety 

Tradice sokolských sletů sahá do minulého století. Jsou jedinečným 

fenoménem a znamenaly vždy významnou událost pro celý stát. Staly se přehlídkou 

sokolské činnosti, ale často i povzbuzením celého národa v pohnutých dobách našich 

dějin. Kromě společných vystoupení přinášely i sportovní soutěže, přehlídky 

sportovních souborů a mnoho zážitků ve vyzdobené Praze. Na sletišti nechyběli 

přední politici ani naši prezidenti. Rozsah sletů se až do roku 1948 stále zvětšoval. 

I.slet 1882 se konal 18. června na Střeleckém ostrově v Praze, kde cvičilo 700 mužů 

pod vedením náčelníka dr. Miroslava Tyrše. V průvodu pochodovalo 1572 

krojovaných sokolů s 57 prapory, nadšeně pozdravovaných vlasteneckými Pražany. 

Tohoto sletu se Sokolové z Lysé nezúčastnili. Jako hosté Sokolové ze Záhřebu a 

Lublaně. 

ILslet 1891 se uskutečnil v Královské oboře 

během Jubilejní výstavy. Zde již Sokolové 

z Lysé vystupovali. Celkem přes 2400 

cvičenců předvedlo prostná a různé závody 

před 7000 diváky, Prahou pochodovalo více 

než 5000 členů včetně přátelských delegací 

z ciziny (nově Francie). 

IILslet 1895 proběhl v době Národopisné výstavy českoslovanské a konal se poprvé 

na letenské pláni. Mezi 5000 cvičenci byl též dorost a jízda, závodů a průvodu se 

zúčastnili i zahraniční hosté (Slovinci a Chorvati). Program sledovalo již přes 30 000 

diváků. 

IV. slet 1901 přinesl kromě cvičení mužů a dorostenců též vystoupení 876 žen s 

kužely. Soutěží se zúčastnili i borci z Chorvatska, Srbska, Ruska, Bulharska, Černé 

Hory, Vídně, Francie, Polska a Slovinska. Na sletovou výstavu zval plakát Mikoláše 

Alše, průvod 11 000 sokolů končil holdem městu Praze na Staroměstském náměstí. 
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V. slet 1907 byl prvním „velkým" sletem a trval čtyři týdny. Vystoupila i školní 

mládež a ženy v moravských krojích. K tělocvičným závodům ČOS a EUG se sešlo 

194 družstev z českých zemí i ze zahraničí. Poprvé byla uvedena sletová scéna 

„Šachový turnaj", zobrazující vítězství husitů nad Zikmundem. Na Vltavě uspořádali 

regatu s ohňostrojem. Průvodu se zúčastnilo přes 12 tisíc členů a sokolská jízda. 

VI.slet 1912 byl společnou akcí Svazu Slovanské sokolstvo a trval pět týdnů. Cvičilo 

a závodilo přes 30 000 sokolů, diváků přišlo desetkrát tolik. Vystoupili i cvičenci z 

Ameriky, z Francie a ze slovanských zemí. Scéna „Marathon" s 1500 účastníky byla 

holdem antice i povzbuzením národa . Odhalen Palackého pomník. 

VII. slet 1920 se konal jako poslední na letenské pláni. Vystřídalo se zde přes 100 

000 cvičenců, které sledovalo přes 500 000 diváků, přítomen byl i prezident 

Masaryk. Poprvé se konaly středoškolské hry a vystoupila i nová čs. armáda. 

Oslavou vzniku republiky se stala scéna „Stavba sochy svobody". V průvodech 

prošlo Prahou 78 000 sokolů. Zásobování sletu „nakrmilo" celou vyhladovělou 

metropoli. Poprvé zazněl pochod Josefa Suka „V nový život". 

VIII.slet 1926 se konal j iž na Strahově. Přijelo 140 tisíc cvičenců, které shlédlo na 

800 tisíc diváků. Ve třech průvodech pochodovalo přes 80 000 sokolů. 

Gymnastických závodů ČOS a Svazu Slovanské sokolstvo se zúčastnilo 200 

družstev. V novém sídle ČOS Tyršově domě otevřeli sokolské muzeum a odhalili 

Tyršovu sochu. T. G. Masaryk věnoval sokolstvu vlajku. Ke sletové scéně „Kde 

domov můj" přispěli přední čeští umělci. 

IX.slet 1932 se stal oslavou 100. výročí narození dr. M. Tyrše, sletová scéna měla 

název „Tyršův sen". Uskutečnil se rozestavný běh z devíti míst vlasti, zimní sletové 

hry, středoškolské hry, obecný závod slovanského sokolstva, četné kulturní 

programy, sportovní a osvětové soutěže. Cvičenců přijelo 190 tisíc, diváků přes 

milion, konaly se tři průvody se 100000 účastníky. 

Sletový plakát vytvořil Max Švabinský. 

X.slet 1938 se konal v době fašistické hrozby. 

Slavná prostná „Přísaha republice" cvičilo 30000 

mužů najednou, stejný počet žen předvedl 
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originální rej jako první „velkou choreografii". Všechny průvody vyzněly 

manifestaěně. Prezident Beneš daroval Sokolu prapor (na nějž připjal později 

Válečný kříž). Cvičilo na 350 000 účastníků, diváků přišlo přes dva miliony. Slet se 

stal povzbuzením národa před mnichovskými událostmi. 

Xl.slet 1948 připravovaný hned po válce se 

uskutečnil až po únorovém puči komunistů. 

Prostná mužů „Věrni zůstaneme" vzpomněla 

sokolů umučených za války, moderní skladbu s 

kužely musely promoklé ženy pro úspěch 

opakovat. Ojedinělé bylo i vystoupení 2500 

táborníků. Počet cvičenců překonal půl milionu. 

Zde i lyští Sokolové vystoupili v historicky nejvyšším počtu. Během průvodů 

dorostu i členstva došlo k demonstracím proti režimu a prezidentu Gottwaldovi. Po 

sletu bylo komunistickými akčními výbory vyloučeno ze Sokola a existenčně 

postiženo přes 11 000 členů. 

XILslet 1994 se konal po 46-leté přestávce. 

Na Strahově vystoupilo asi 23 000 cvičenců, 

z toho 1800 ze zahraničí. Proběhly sportovní 

soutěže, kulturní a společenské akce, 

dojemné bylo setkání zahraničních sokolů na 

představení Prodané nevěsty v Národním 

divadle. Na tribunu přišel i prezident Václav 

Havel. V úvodu vystoupení se ozvaly pražské zvony a Sukův pochod V nový život. 

Menšímu počtu cvičenců ve skladbách se zajímavě přizpůsobila velkoplošná 

choreografie. Slet byl důkazem, že Sokol opět žije. 

XlII.sIet 2000 byl součástí Národních dnů sportu a kultury v akce Praha -

evropské město kultury 2000. Předcházely mu župní slety na 35 místech ČR, 13 

sletových vrcholů zdolali turisté, dále se uskutečnily sportovní soutěže, přehlídky 

kulturních souborů, výstavy, mezinárodní konference o Sportu pro všechny. Na 

stadionu E. Rosického předvedli 12 společných skladeb cvičenci všech věkových 

kategorií ČOS, ČASPV a Sokola na Slovensku. Úspěch měl Národní sletový večer s 

vystoupením menších skupin. Celkem si na Strahově zacvičilo 25 000 cvičenců, z 
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toho 800 sokolů ze zahraničí (z Ameriky, Evropy, Austrálie). Průvod Prahou byl 

stejně početný. 

XIV. slet 2006 se bude konat v červenci 2006. V současné době cvičenci 

hromadných skladeb mají možnost vybrat si tu "jejich "skladbu na základě 

videokazety nahrané na Pracovním předvedení, kterou má k dispozici každá župa a i 

některé tělocvičné jednoty. Jsou známy i první odhady účasti cvičenců Zahraniční 

obce sokolské. Byli jmenováni vedoucí Ústředních cvičitelských sborů jednotlivých 

hromadných skladeb, připravují se první ústřední nácvičné srazy skladeb. 

V plném proudu je příprava slavnostního zahájení sletu spojeného s akcí SOKOL 

GALA. Zahájení se připravuje do haly SAZKA ARÉNY tak, aby se ho mohli 

zúčastnit všichni cvičenci hlavních sletových dní. Součástí hlavních sletových dní 

bude i tradiční průvod, kulturní vystoupení sokolských souborů, propagační akce v 

různých částech Prahy atd. Slet připravuje "pracovní sletový tým" vedený starostou 

ČOS bratrem Jaroslavem Bernardem. 

Příloha 2. Sokolské osobnosti 

Dr. Miroslav Tyrš - zakladatel Sokola - se narodil 17. 

září 1832 v Děčíně. Vystudoval filosofii a věnoval se 

především estetice. Byl obdivovatelem antické kalokagathie a 

její zásady rozvoje člověka po stránce tělesné i duševní 

prosazoval pak i v Sokole. Jako vychovatel v Novém 

Jáchymově na Berounsku se setkal s Jindřichem Fugnerem a z 

jejich úvah vzešla iniciativa k založení českého tělocvičného 

spolku v roce 1862. V Pražském Sokole byl Tyrš 

místostarostou a pak náčelníkem, velel také prvnímu 

sokolskému sletu 1882 na Střeleckém ostrově. Od roku 1871 

řídil časopis Sokol, uvedený proslulým programovým 

prohlášením "Náš úkol, směr a cíl". V roce 1873 vyšel jeho spis "Základové 

Tělocviku", obsahující promyšlený tělocvičný systém a výstižné názvosloví. Svou 

statí "Hold olympický" oslavil olympijskou myšlenku dávno před obnovou 

novodobých her. Později dosáhl Tyrš docentury a v roce 1883 profesury na pražské 
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univerzitě, pro níž se měl vzdát činnosti v Sokole. V napjaté situaci se léčil v 

tyrolském Oetzu, kde zahynul 8.srpna 1884 v horské řece Aaše. 

Jindřich Fiigner - spoluzakladatel Sokola - se narodil 10. 

září 1822 v Praze. Věnoval se obchodu, později se stal 

odborníkem v pojišťovnictví. V podnikání byl úspěšný, ale 

měl vyšší cíle. Stále se vzdělával, věnoval se i hudbě, 

společenským zájmům a sportu.Vlastenecké cítění jej 

sblížilo s Tyršem, jehož myšlenku na založení českého 

tělocvičného spolku s vyšším posláním pomáhal uskutečnit. 

Po vzniku Sokola Pražského se stal jeho prvním starostou a mecenášem, zasloužil se 

především o výstavbu první sokolovny v Žitné ulici v Praze. Fúgner zaváděl do 

Sokola demokratické vzdělání mezi členstvem a staral se též o bohatou kulturní a 

společenskou činnost (uvedl v život "šibřinky" aj.). Zemřel však již ve 43 letech v 

roce 1865. 

Tomáš Garrique Masaryk a 

dr. Edvard Beneš byli členy Sokola 

Malá Strana. Ve svých projevech 

vyzdvihovali význam Sokola pro 

českoslovanskou státnost a opírali se o 

jeho význam v našem národním životě. 

Josef Barák (26.1.1833 - 15.11.1883) - podle něj 

pojmenována župa Barákova. Pocházel z chudé vlastenecké 

rodiny, navštěvoval evangelické gymnasium u Piaristů. Od 

mládí byl jeho vzorem Hus, Žižka, Jungmann a kněz B. 

Bolzano. Ještě živý romantismus "Rukopisů" zastínily v té 

době události roku 1848 bombardování Prahy 

Windischgratzem, barikády v ulicích aj. Stal se novinářem. 
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typu Karla Havlíčka Borovského. V r.l858 vydal almanach "Máj", později se stal 

redaktorem "Hlasu", v r. 1867 vydával "Svobodu", pak "Dělnické Listy" a v r. 1874 

se stal redaktorem "Národních Listů", kde působil až do smrti. Po obsazení Prahy 

Prusy v r.1865 se dobrovolně přihlásil jako rukojmí u pruského velitele Prahy. 

Zavázel se ručit za české noviny a divadla. Stál u zrodu všech vlasteneckých spolků, 

a tedy i Sokola. Spolu s Tonnerem prosadil sokolský pozdrav "Nazdar". Mnohokrát 

byl zatčen a vyšetřován - např. i za uvítání spoluzakladatele Sokola knížete R. Thurn-

Taxise při jeho návratu z vězení. Později za stejný "přečin" (uvítáni J. Grégra) dostal 

už 8 dní žaláře. Dvakrát pořádal zájezd do Kostnice na místo upálení Mistra Jana 

Husa. Poprvé byl zatčen už před nástupem do vlaku, podruhé onemocněl a nedlouho 

po návratu zemřel. Od mládí se řídil Bolzanovým heslem: „Šťastným být a jiné blažit 

- to je úkol člověka". Později přibylo ještě další heslo a "Pro vlast-li umru - umru pro 

svou lásku". Tato slova vyjadřují vše o jeho práci a životě. Jeho pohřbu se zúčastnilo 

přes 200 spolků s prapory, všichni zahraniční Slované žijící v Praze, 3 000 studentů, 

na 80 000 lidí a samozřejmě i sokolové v čele s Tyršem a Podlipným. Je pochován na 

Olšanech /IV.hřbitov, odd. 13/. 

Kníže JUDr. Rudolf Thurn-Taxis (25.11.1833 -

3.7.1904) Studoval na akademickém gymnasiu v Praze. V 

r. 1848 vstoupil do revoluční legie a tím upoutal pozornost 

policie. Právnickou fakultu začal studovat v Praze, ale 

studia dokončil v Heidelbergu. Zde poznal i svou budoucí 

manželku Jenny Standlerovou, dceru učitele hudby. V 

pražské ulici V jámě měl palác, kde se scházeli čeští 

vlastenci. Finančně podporoval např. Boženu Němcovou, Karla Sabinu aj. V 

Niměřicích u Mladé Boleslavi na jeho zámečku komponoval B. Smetana své 

„Branibory v Čechách", tvořil malíř K. Purkyně aj. V roce 1860 společně s dalšími 

českými vlastenci žádal větší samostatnost pro České země v rámci rakouské 

monarchie. Stál v čele radikálních proudů na Mladoboleslavsku a v Českých zemích 

získal přezdívku „selský kníže". V roce 1861 založil časopis „Právník" a pomáhal 

založit i „Hlahol". V roce 1862 měl být i starostou právě zakládaného „Sokola", ale 

volbu odmítl. Za neopatrný projev na schůzi v Nymburce byl odsouzen a vězněn 
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v Mladé Boleslavi. Také císař František Josef ho nenáviděl, protože v r.1866 jednal s 

Bismarckem. Nesvědomitý stavební podnikatel ho dovedl k finančnímu krachu. V 

roce 1880 se stal generálním prokurátorem v Plovdivu a od roku 1885 působil v Sofii 

jako advokát. Do Čech se vrátil až v roce 1892, ale brzy odjel do Drážďan do 

předměstí Trochau (Troskov). Je pohřben i s manželkou ve Staré Boleslavi. 

Příloha 3. Jednoty v Župě Barákově 

sídlo Praha 8 - Libeň: 

T.J. SOKOL V Nebuželích T.J. SOKOL Přívory 
T.J. SOKOL Mělnické Vtelno T.J. SOKOL Říčany a Radošovice 
T.J. SOKOL Cítov T.J. SOKOL Čečelice 
T.J. SOKOL Sedlčánky T.J. SOKOL Úžice 
T.J. SOKOL Lázně Toušeň T.J. SOKOL Zvánovice 
T.J. SOKOL Velké Popovice T.J. SOKOL Nehvizdy 
T.J. SOKOL Všestudy T.J. SOKOL Mratín 
T.J. SOKOL Pyšely T.J. SOKOL Poříčany 
T.J. SOKOL Mšeno u Mělníka T.J. SOKOL Milovice 
T.J. SOKOL Řepín T.J. SOKOL Všetaty 
T.J. SOKOL Mělník-Pšovka T.J. SOKOL Dolní Beřkovice 
T.J. SOKOL Konojedy T.J. SOKOL Lysán. Labem 
T.J. SOKOL Stránčice T.J. SOKOL Lobeč 
T.J. SOKOL Byšice T.J. SOKOL Český Brod 
T.J. SOKOL Přistoupím T.J. SOKOL Veltrusy 
T.J. SOKOL Hořany T.J. SOKOL Brandýs nad Labem 
T.J. SOKOL Dřísy T.J. SOKOL na Mělníce 
T.J. SOKOL Vysoká u Mělníka T.J. SOKOL Chocerady 
T.J. SOKOL Liběchov T.J. SOKOL Veltěž 
T.J. SOKOL Stříbrná Skalice T.J. SOKOL Ovčáiy-Nedomice 
T.J. SOKOL Kostelec n. Labem T.J. SOKOL Vraňany 
T.J. SOKOL Mochov T.J. SOKOL Kralupy n. Vit. 
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Příloha 4. Přehled sportovních odvětví v lyském Sokole 

1. aerobic 1 n ,, , , 10. salova kopaná 
2. atletika , , . 

11. sportovní gymnastika + 
3. box , , 

sportovní akrobacie 
4. cyklistika (horská) 12. stolní tenis 
5. florbal . , v , 13.šachy 
6. jezdectví . . . 

14. tenis 
7. kopaná žen , c , .. , 15 .volejbal 
8. moderní gymnastika 

9. nohejbal 

Příloha 5. Členové tělocvičné jednoty Sokol Lysá n. L. v roce 1895 
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Příloha 6. Veřejné cvičení - ženy, v Lysé n. L. roku 1919 
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Příloha 7. Veřejné cvičení - muži, v Lysé n. L. roku 1919 
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