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PŘEROV   V   LEDNU 1948 
 
 
 
 
 

Zprávu o činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Přerov za rok 1947 vydala nákladem 
1500 kusů Tělocvičná jednota Sokol Přerov za redakce bratří: J. Čoupka, J. 

Dostála, O. Kadlece, K. Rosmuse a M. Suma. - Obálka, kresby, úprava: M. Sum. - 
Štočky z archivu Těl.  jednoty  Sokol  Přerov. 

Vytiskla  tiskárna Obzor v  Přerově. 
 
 

Upozornění 
 
Chtěl bych touto cestou upozornit případné čtenáře následující knihy, že text 
včetně fotodokumentace (tato byla srovnána a popsaná za pomocí kamarádů ) 
jsem zpracoval pomocí skeneru jako nevidomý pro vlastní  potřebu a další 
nevidomé zajímající se o tuto oblast. Proto prosím omluvte případné překlepy a 
rozdělovací znaménka v řádku, záměnu písmen jako z na s a chyb u některých 
jmen , originál byl v jiném formátu než je současný proto také případné odvolávky 
na číslo stránky neodpovídá skutečnosti. Kontrolu neskenovaného textu provádím 
pouze pomocí hlasového výstupu v počítači . Některé fotografie vzhledem 
kopírování nají zhoršenou kvalitu.  
Dále upozorňuji že nemám souhlas autora (ů) o zpracování do této podoby.  
                                                                                    Jiří Rosmus 

                      www.rosmus.cz 
 

http://www.rosmus.cz


 
 
 

Vladimír M. Strojil 
AŽ . . . (K XI. všesokolskému sletu.) 

 
Až půjde průvod nekonečný, 

věnčený svatozáří jásotu, 
až pod jeho kroky zazvoní země, 

po níž chodili čeští králové, 
země dotýkaná T. G. M. 

i kročeji presidenta Budovatele, 
až ze sopek srdcí 

zabouří erupce lásky k vlasti, 
až napjaté tětivy duší 

vypustí šípy, 
napuštěné nadšením, 

až lodyhy rukou, 
zdobené okvětím šátků, 

se zavlní, jak sasanky v jarním vichru 
až kotouče očí, žhnoucí bratrstvím, 

přesluní slunce,     = 
až domy na Václavském náměstí se zachvějí 

rytmem pochodujících statisíců, 
toužíce vykročit s nimi, 

až kůň nesoucí knížete Václava, 
neslyšně zaržá, 

puzen vyrazit tryskem k stadiu, 
do něhož vplyne národ — 

pak zpozorni a viz: 
Jdou čtyřstupy viditelné 

a mezi nimi, hle, 
čtyřstupy, 

jež vidí jen srdce a duše, 
čtyřstupy těch, 

kdož jen schránou těla opustili šiky . . . 
Jak kráčejí hrdě a pevně! 

Jdou s námi! 
Ani jediný neopustil šik! 
Ne, nepadej na kolena, 

Tvá duše nechť je pozdraví: 
Nazdar, ó bratři, ó sestry, 

kteří tu věrně kráčíte 
v stadion slávy 
našeho národa! 

 
 
 
 
 



 
 
 
ZA BRATREM VÁCLAVEM SKLENIČKOU . . . 
 
 
Dne 22. června 1947 zemřel br. Václav Sklenička, jednatel Tělocvičné jednoty Sokol v 
Přerově. Odešel v něm nad jiné dobrý a svědomitý sokolský pracovník, milý člověk, 
upřímný bratr, nadšený Sokol . . . 
Žil pro sokolství, žil sokolstvím a obětoval této vznešené práci a myšlence celý svůj 
život . . . 
Zůstane všem zářným příkladem, neboť svou houževnatou a vytrvalou drobnou prací 
ukázal nám cestu k trvalému úspěchu, k dosažení nejvyššího cíle sokolské práce a úsilí: 
».. . vytvořil krásného člověka — občana ve svobodné, demokratické republice 
Československé.« 
Čest jeho veliké památce! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VE ZNAMENÍ XI. VŠESOKOLSKÉHO SLETU. (1947.) 
Slavnostní sokolské ohně na obzorech zasvítily jasnou září hořících plamenů. Rozzářily 
oči, rozhořely tváře, rozplamenily srdce pro všechny dny, jež rodit se budou v ra-
dostných jitrech, posvěcených předtuchou největší slávy. Rok 1947 stal se údobím 
horečných příprav, práce a úsilí ve znamení XI. všesokolského sletu. Tisíce rukou 
spojilo se pro největší vítězství, tisíce srdcí bije stejnými údery nadšení a naděje, víry a 
jistoty, radostného očekávání nejkrásnějších dnů života. 
Ze všech rukou rodí se práce jak praménky věčné síly a spojuje se a mohutní v 
gigantické dílo, úžasné, nevysvětlitelné . . . 
Radostný smích věčného mládí, kouzelná krása života a dějů v rytmické ladnosti práce 
snoubí se tajemně v horečný ruch, roste a kvete, hoří a jásá, hovoří o štěstí nepoznaném, 
zpívá a volá, slyšíte, křičí až k zalknutí o velké radosti, vytrysklé z pocitu účasti na 
tomto zázraku lidského ducha, moci a síly, z níž roste úderem okamžiků veliké dílo . . . 
XI. všesokolský slet ! 
Všichni pochopili. Nadšení tisíců sester a bratří rozbilo čas a zrušilo prostor tajemnou 
silou sokolské kázně a obětavosti. Nic není těžkého, nic není nemožného, nikdo je 
nezastaví... 
Jdou, ba letí — bez oddechu a bez únavy, jdou, aby se zastavili až na pláních 
strahovských v pokorném pokleku před celým národem a k nohám mu položili svůj 
život a víru v jeho nesmrtelnost. 
Žít věčně bude národ Tyršův a Masarykův! 

Jindřich Čoupek. 
 

1948. 
 
Z neznáma přichází proud času našeho žití, rozlévá se jako řeka v tom krátkém úseku 
našeho trvání a opět mizí v nekonečnu. Život náš, toť pouze barevné vidmo v nesmír-
ném vlnění a vlnobití odvěkých zákonů, pouze kratinký úsek uvědomělé existence 
neznámé a nekonečné energie vesmírné. 
Stojíme zde v tom proudu z počátku udiveni jasem a mládím a pak ponenáhlu, 
ponořujíce se v proud času prchajícího života, mizíme v něm právě tak tiše a 
nenápadné, jak jsme se objevili. V tomto kratinkém úseku času, v tomto uvědomění, 
které se jmenuje život, v tom budujeme, tvoříme, milujeme, boříme, ničíme a 
nenávidíme. Tvoříme dějiny svého národa a celého lidstva, podle mohutnosti svého 
úsilí a lásky či nenávisti, podle mravního řádu, který nám byl vštípen otcovskou a 
mateřskou generací, okolím společnosti a národním charakterem. Proto ony na štěstí 
neumdlévající snahy ušlechtilých jedinců lidstva o mravní pokrok a hlubší průhled do 
snažení a smyslu života, o vybudování vyšší základny myšlení, o poskytnutí radosti ze 
zdárného smyslu žití. 
V našem národě jest to právě sokolská myšlenka, která nám všem poskytuje životní 
moudrost a duševní klid, jest to nejen ona oddaná služba národu, vlasti a státu, nýbrž i 
radost z rytmu a ukáznění těla, ono ovládnutí nervových ústředí a tím, i emocí 
duševních. Jest to oddaná práce a úsilí o myšlenku, o tu pomyslnou hvězdu našeho žití, 
která nás z hmoty vede k nehmotným metám a krásám duše. 
Vede nás vstříc krásnu, nejvyššímu to projevu duševního prožití, a snaží se je zde 
zhmotnit a všem zpřístupnit. 
Sokolstvo dovede z tvárné hmoty uhnísti krásu, líbivou očím i sluchu, ale zavalující 
duši svou skvělou, obrovitou  leností,   ladnými  pohyby   a  jednolitostí,  jedinečnou 
harmonií splynutí duše a těla ve výkonu nekonečné krásy. sokolské slety jsou jejími 



dílčími výslednicemi. Co nikde světě není, co tak jasně a zřetelně jest naší nejvlastnější 
podstatou, čím se lišíme od druhých. Slety vždy dokonalejší . vždy mohutnější, 
náročnější a úchvatnější, tak jako celá sokolská podstata. Stojíme na  prahu XI.   
všesokolského  sletu.  Čilý ruch vládne i v těch nejmenších jednotách. Práce a práce, 
příprava a průprava, pilování, radost a nedočkavost pronikají každým jednotlivcem.  XI. 
slet, toť  čisté  vyznání sokolských srdcí ve zhmotnění lásky a oddanosti, to jest také 
hrdost každého z nás. 
V těžké době připravujeme slet, v době nejistoty světového dění, v době i pro nás zlé po 
neúrodě, však smysl pro kázeň, neochvějná vůle k dobru a heslo: »Vytrvej!«, ne-
zadržitelně povedou nás k cíli, u něhož se sejdeme v mohutných šicích v červnu a 
červenci letošního roku. Na pražském Strahově ukážeme světu, že Sokolstvo jest 
výkvětem národa vpravdě kulturního, vzdělaného a vždy demokratického. 
Zdar Sokolstvu, zdar XI. všesokolskému sletu v r. 1948! 

MUDr Jan Lacina, starosta. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Představitelé armády, odbojové organisace Obrana národa a sokolského  odboje vzdali   
hold   památce bratra  Slavomíra Kratochvila a obětem prvního a druhého odboje.  
23. listopadu 1947. 
 
 
1937—1947.  
 
(MASARYK SOKOL.) 
 
Deset let uplynulo od smrti nejdražšího bratra, presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. 
Nikdy nezapomeneme na tu drahou tvář velikého presidenta, na ty překrásné, 
nezapomenutelné chvíle, kdy jsme jej vídali kolem sebe a mezi námi. . . Odešel, ale 
zduchovněn velikostí svého nesmrtelného díla prostoupil čas a magickou silou své 
duchovní velikosti prorostl hluboko do srdcí všech lidí — stal se věčným a 
nesmrtelným. Předurčen Prozřetelností stal se nositelem a tvůrcem nejčistších ideí 
lidstva. Jak jinak vysvětlit tu přemíru krásy, síly a ušlechtilosti, moudrosti a pokory, 
mravnosti, lásky a hluboké víry, z níž vycházela ta okouzlující, bezpečná, jistá a vítězná 
cesta, kterou šel sám a kterou vedl svůj národ. 
V zamyšlení nad tímto zázrakem života bohatě navršeného pociťujeme všichni teplo 
radostného štěstí, rodící se z hrdosti každého z nás, že Masaryk byl, je a zůstane navždy 
náš, krev z naší krve, duch v duchu našich dějin, duch v duchu našich slavných tradic, 
Husovy, Komenského. Palackého, duch v duchu nejvyšších ideálů lidství, tvůrce 
moderní vědy a filosofie a přitom nejbližší přítel a spolubratr každému člověku na této 
zemi; ale je v nás i pocit tíže a smutku, pocit, jako bychom se Masarykovi vzdalovali, 
aniž si to uvědomujeme, aniž cítíme, jak jinak dnes chápeme přirozený řád lidský i boží 
ve světě, jak jinak než Masaryk chápeme pravdu, spravedlnost, mravnost a opravdové 
lidství. A přece je jenom jedna pravda, jedna mravnost, jedno chápání lidství. . . 



 

 
Bratr MUDr Jan Lacina   u   hrobu   bratra   Slavomíra Kratochvíla. 

23. listopadu 1947. 
 
 
Masaryk byl veliký, opravdový Sokol. V duchu sokolských zásad žil po celý svůj život 
a třebaže vstoupil do Sokola až v roce 1884, přišel ideově a myšlenkově dokonale 
sokolsky připraven; vždyť už dávno předtím formuloval s Dr Mir. Tyršem základní 
zásady sokolství, dávaje v nich výraz své hluboké lásce k národu a k člověku v 
prorockém zaměření do daleké budoucnosti národa. 
Masaryk tvořil dějiny a jako obrovitý pilíř stojí tu na rozhraní věků, do jejichž nesmírné 
přeměny zasáhl tak mocně, jedinečně a vítězně. Stál u kolébky Sokolstva, jež rostlo i z 
jeho duchovního zásahu a vlivu, a proto dějiny Sokolstva tak úzce a neznatelně jsou 
spjaty s dějinami národa. Do Sokola vstoupil z vlastní potřeby, jak sám říká, a byl si 
vědom zároveň s Tyršem, že: »nikoliv každý o sobě, co jednotlivec, ba ani ne jen v 
různých jednotách, než podporou a snahou vespolnou chceme úkol svůj řešit, a to nejen 
ve prospěch svůj vlastní, než pro zdar všeho národa našeho.« 
Po celý svůj život se hrdě a rád hlásil k sokolství, neboť se mu stalo láskou, v něm viděl 
nejpevnější oporu a byl přesvědčen, že jedině Tyršovo sokolství mohlo tak úspěšně a 
vítězně dokončiti dobu našeho národního obrození cestou k svobodě národa a že mu 
zůstane i do budoucnosti trvalou jarou silou a zárukou svobody, míru i výchovy národa 
v harmonii tělesné krásy, zdraví a mravní ušlechtilosti a dokonalosti. 
Masaryk pro zdraví odešel po deseti letech z řad cvičících bratří, ale tím úžeji a silněji 
se přimkl k sokolské myšlence duchovně, na ní a s ní tvořil své veliké životní dílo. 
Zárukou tohoto díla Masarykova byla humanita, nejvřelejší poměr člověka k člověku, 
vytvořený bratrskou láskou a vzájemnou úctou k duši člověka podle přikázání božího: 
Milovati budeš bližního svého jako sebe sama.« V tomto Masarykově duchu 
humanitním vidí stejně tak Tyrš konečný výsledek sokolského bratrství, bratrské 
spojení v životě i smrti. 
 



Z tohoto sokolského bratrství, z této úcty člověka k člověku stejně jako u Tyrše i u 
Masaryka rodila se nezměrná láska k národu a k lidstvu, jež jako živý pramen síly vine 
se celým dílem obou těchto mužů. Tyrš i Masaryk dali svůj život národu, národ přijal 
jejich odkaz, z jejich obětí a práce vyrostla svoboda národa. 
Tyrš i Masaryk si byli plně stejně vědomi, že cesta k dosažení  a udržení svobody 
národa, k rozvoji a pokroku jeho |e cesta jediná: cesta práce a mravnosti. Proto Tyrš 
spojuje v ideál sokolství nejen tělesnou zdatnost, krásu a zdraví každého jedince, ale 
stejně jako Masaryk i mravní dokonalost, krásu duše a čistotu srdce i rukou. Jako pro 
Masaryka byl sokolstvím mravní ideál člověka, je nutno i dnes v duchu Masarykově 
prohřát život každého člověka a celého národa tím opravdovým Masarykovským 
sokolstvím, naplněným ideálem dobra, lásky, mravnosti, pravdy a svobody. 
Co jiného byla jeho  do důsledku  domyšlená, vědecky zdůvodněná   demokracie   a   
humanita,   než   reelní   projev skutečného,   živého,  opravdového  sokolství  Tyršova:   
»Co všechen  lid nezná, nikdo nezná, co lid ještě nedoved, nikdo   nedoved,  co  lidem  
se  nestalo,  nikým se nestalo,« 
povídá Tyrš. — Jaká to podoba a shoda v zásadách a v pravdách ! 
To byl Masaryk Sokol. 
Na jeho ideálech vyrostla naše republika, proto republika Masarykova těmito ideály 
může se jedině a trvale udržet. 
Sokolstvu, které má jen jediný vznešený cíl: »Sloužit národu a republice,« zůstane 
Masaryk navždy programem. 

 
J. Čoupek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ZPRÁVY O ČINNOSTI 

 
TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL 
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ZPRÁVA JEDNATELE. 
 
22. leden 1947, kdy se konala 72. řádná valná hromada, stal se hranicí dalšího 
správního roku Tělocvičné jednoty Sokol v Přerově. 
Tímto dnem vstoupili jsme do roku předsletových příprav a do 76. roku trvání naší 
jednoty. 
Tato valná hromada se konala v sále bia Alfa a zvolila nový výbor jednoty, v jehož čelo 
opět postavila bratra MUDr J. Lacinu jako starostu. I. náměstkem zvolen byl br. K. 
Zejda II. náměstkem s. A. Kostíková a III. náměstkem br. K. Rosmus, náčelníkem br. 
Fr. Odstrčil, náčelnicí s. Z. Dvořáková a vzdělavatelem br. J. Čoupek. 
Dále zvoleno 26 členů výboru: I. jednatelem br. V. Sklenička, II. jednatelem a tiskovým 
referentem br. A. Heinz, zapisovatelem s. L. Chytilová, pokladníkem br. J. Pavlíček, 
účetním br. B. Křístek, úč. příspěvků br. O. Smolík, archivářem br. A. Kubát, 
matrikářem mužů br. K. Hrazdíra, matrikářkou žen s. K. Běhalová, zdravotníkem br. 
MUDr Adin Svozil, právním poradcem br. JUDr V. Häusler, hospodářem budov br. A. 
Pospíšil, správcem stadionu br. F. Pec, organisačním referentem br. J. Zapadlo, za 
loutkový odbor s. J. Široká, bioodbor br. J. Sagan, pořadatelský odbor br. S. Otáhal. 
Bez funkce bratři: VI. Chmelař, L. Kosík, s. A. Patočková, krojový odbor br. F. 
Sigmund, novinářem br. S. Otáhal. Bez funkce: bratři VI. Chmelař, L. Kosík, V. Míčka, 
J. Poláme, který po založení byl předsedou hospodářského odboru, s. H. Strážnická. 
Sedm náhradníků: br. M. Sýkora, br. F. Volek, který měl na starosti naše jed-noty-
svěřenky v pohraničí, s. M. Pírková, br. F. Beneš, s. M. Horáčková, br. Fr. Vrba a s. A. 
Benešová. 
Referentem sociálního odboru byl br. K. Zejda, hostinského br. Pec, který byl později 
vystřídán br. K. Rosmusem. Kronikářem byl br. Otto Kadlec. 
Hospodářskými dozorci zvoleni: s. B. Handlířová, s. A. Preissnerová, br. J. Škach, br. 
F. Vičík, br. K. Wainar, br. S. Zaoral. 
Členové smírčí komise: bratři JUDr J. Jurka, JUDr A. Štaffa, JUDr K. Kozánek, Ing O. 
Furman, V. Netočný 8 P. Kopecký. 
Výbor byl postaven před veliké úkoly, a díváme-li se zpět, zdolal je celkem úspěšně, 
zvláště máme-li na zřeteli mocný vzestup naší jednoty, kladoucí stále větší a větší 
požadavky na všechny činovníky. 
Největší část agendy procházela pochopitelně kanceláří jednoty, kde můžeme také 
nejlépe porovnati, kolik přibylo ptáče proti letům předcházejícím. 
Tak od 1. ledna do 31. prosince 1947 bylo přijato 3.514 dopisů, proti 2.113 v r. 1946, a 
bylo odesláno 14.117 dopisů, proti 2316 v r. 1946. V tom není zahrnuta vnitřní 
korespondentce, korespondence oddílů a odborů, upomínky, pozvánky atd. Myslím, že 
tato čísla říkají více než dost. 
Kancelářskou práci vykonávala s. J. Piterková až do 31. března 1947, kdy na vlastní 
žádost z tohoto místa odešla. Kancelář byla po dobu jednoho měsíce bez tajemníka i 
práci vykonávali oba jednatelé jednoty. 
Dne 1. května 1947 nastoupil nový tajemník br. K. Kasálek. 
Kancelář od počátku vedl I. jednatel br. V. Sklenička, který mši na starosti veškerou 
administrativu jednoty, kdežto já jsem měl ve funkci II. jednatele na starosti věci 
technického rázu. 
Takto pracovali jsme až do června, kdy br. Sklenička vážně onemocněl a dne 23. června 
1947 neočekávaně zemřel. 



Ztráta br. Skleničky byla pro naši jednotu těžká, mnohem těžší, než by snad mnozí 
mysleli. Sotva kdy bude možno zhodnotiti vše, co vykonal pro naši jednotu br. Skle-
nička v dobách,  kdy  jsme  se vlastně  teprve probouzeli z těžké poroby. 
Neočekávaným odchodem br. Skleničky uvolnilo se místo I. jednatele. Z rozhodnutí 
výboru byl jsem pověřen funkcí I. jednatele, kdežto funkce II. jednatele zůstala ne-
obsazena. 
Práce byla z počátku velmi těžká, neboť náhlý odchod bratra Václava Skleničky, krátká 
služební doba bratra tajemníka, a k tomu ještě stěhování kanceláře do jiné místnosti 
způsobily, že museli jsme po každé maličkosti pracně pátrati a zjišťovati, co je a co není 
zařízeno. Věřte, byl jsem mnohdy bezradný, neboť nebylo nikoho, kdo by poradil nebo 
pomohl. Ale nedali jsme se. Přece se nám jen podařilo postupně potíže zdolati se 
zdarem, takže netrvalo dlouho-a práce v kanceláři byla plynulá, přesto, že jí bylo stále 
víc a více. Ke zdolání naprosto nestačí úřední hodiny. A tak vidíme denně br. Kasálka, 
jak zápolí s haldou papíru mnohdy i před devátou hodinou večer. 
Musím při této příležitosti srdečně poděkovati br. Jos. Poláme za to, že s nevšední 
ochotou nám dal do pořádku kartotéku žactva a dorostu, vypravil průkazky pro žactvo a 
dorost, čímž ušetřil nám mnoho dní práce, kterou sotva bychom mohli sami zdolati. 
Nechci zde podrobně vypočítávati, co jsme všechno během roku vykonali. Opakoval 
bych mnohdy zprávy jiných činovníků a zpráva moje natáhla by se do nekonečna. 
Musím se však zmíniti jen letmo o věcech snad nejdůležitějších, o  kterých snad  
nebude v jiných  zprávách zmínky. 
V březnu uspořádali jsme spolu se Svazem osvobozených politických vězňů a s 
Dělnickou akademií v Přerově přednášku br. Dr Bláhy v bio Alfa. 12. května navštívila 
nás delegace Polského tělocvičného svazu, která si prohlédla naši sokolovnu a cvičiště. 
30. května bylo likvidováno bio Olympia, jehož zařízení je majetkem naší jednoty. V 
září byla založena pobočka naší jednoty v Pavlovicích u Přerova. K 28. říjnu vydali 
jsme za redakce br. K. Rosmuse a za spolupráce br. M. Suma památník umučeným a 
padlým členům naší jednoty »Vám padlí naši, čest a dík«. V říjnu nám pronajal MNV 
pozemky za sokolovnou u Strhance. V listopadu byl obnoven pěvecký odbor Tyrš na 
žádost členů tohoto odboru. 
V listopadové schůzi výboru bylo rozhodnuto, že jednota naše vybuduje pomník 
presidentu Osvoboditeli TGM a věnuje jej městu. V rámci vzpomínky na br. Slavomíra 
Kratochvíla byl v naší sokolovně uspořádán sjezd pracovníku sokolského odboje a 
krajský sjezd odbojové skupiny Obrana národa. 
Koncem roku byl organisován sběr potravinových lístků pro stravovací akci sletovou a 
stravovatelkou zvolena s. Zd. .Jakubková. Musím se též pochlubiti, že naše jednota, dík 
br. Stěpánu Kleinovi, je majitelkou pěkného vepříka, který se vykrmuje rovněž pro 
sletovou stravovací akci. 
Můžeme býti hrdi, že naše jednota se stává jakýmsi střediskem tělovýchovného hnutí na 
Moravě. Tak naše sokolovna je místem mnoha kursů a škol župy, oblasti, stává že 
střediskem výcviku vrcholových závodníků-olympioniků, žen i mužů. Víme, že tím 
prospíváme nejen naší jednotě, ale celému městu. 
Chtěl bych, aby všichni si uvědomili, že jedinec neznamená nic, celek všechno. To platí 
také i v práci pro jednotu, pro nás všechny. Pustíme-li se všichni s chutí do práce, 
půjdeme stále výš a výše — až na metu nejvyšší. Zůstane li však práce na bedrech 
několika jedinců, mnoho toho nenaděláme. Kde stanutí, tam smrt! Nerad na to vzpo-
mínám, ale i věci málo radostné musím přiznati. Potřebovali jsme vás během roku 
několikrát k výpomoci. Pozvali jsme vás a kolik vás přišlo? Ani jedna třetina. Zbytek 
neuznal za vhodné se omluviti. Stalo se též, že ze 30 pozvaných bratří nepřišel nikdo. 
Jen jediný se omluvil! Snad bylo pro ně ponižující naložiti do auta rumisko. Budeme-li 



muset při takovéto ochotě za každou práci platit, bude hodně dlouho trvat, než budeme 
moci pomýšlet na uskutečnění dávného snu hrdinného Františka Skopala — druhého 
sálu naší tělocvičny. 
Věřím však, že přijde vbrzku doba, kdy sokolská vzorná obětavost se opět ukáže v 
našich řadách, a že potom vybudujeme nejen  druhý  sál, nýbrž i to, o čem  dnes jen 
šeptáme. 

A všichni do práce pro zdar sletu! 
Arnošt Heinz, t. č. jednatel. 

 
ZPRÁVA NÁČELNÍKA. 
 
V roce 1948 nastupovali jsme všichni k sokolské práci s plným vědomím její důležitosti 
a velké odpovědnosti, neboť měli jste na zřeteli v prvé řadě úkoly předsletové. Pokyny, 
které dávala ČOS, byly nám vodítkem pro vlastní práci. Podle těchto směrnic přikročilo 
se ihned k nácviku předsletových cvičení prostných, určených pro veřejná vystoupení 
jednot, okrsků a žup. Vybraní cvičenci předvedli tato prostná na akademii naší jednoty, 
jednotlivé složky pak na veřejném cvičení, prvním samostatném vystoupení naší 
jednoty po druhé světové válce. Veřejného cvičení I. okrsku v Dluhonicích, jakož i 
župního sletu dorostu a žactva v Lipníku n. B. zúčastnily se naše složky v hojném 
počtu. Nemalou měrou přičinili se o dobré jméno naše nářaďová našeho prvého 
družstva úspěšným vystoupením na veřejných cvičeních a akademiích některých jednot. 
Zvláště nutno jest vyzvednouti úspěchy vedoucího tohoto družstva bratra Bohumíra 
Baroše, který jako člen závodního družstva COS se zúčastnil mezinárodních závodů na 
nářadí v Dánsku a ve Švédsku. Jeho poctivá, svědomitá a vytrvalá příprava zajistila mu 
účast na dvouměsíčním zájezdu COS do Ameriky. Za tohoto zájezdu vystoupil s 
družstvem COS též v Paříži a Londýně a zasloužil se tak značnou měrou o zvýšení 
zájmu ciziny o sokolskou tělovýchovu. Je jisté, že jeho závodníčka zkušenost se uplatní 
při výchově nových závodníků, kteří stejně jako on budou úspěšně representovat 
sokolský tělocvik. Je také výsledkem jeho přičinění, že naši závodníci úspěšně prošli 
župním obecným závodem v oddíle středním a nižším, který se konal v červnu 1947 v 
Přerově. 
Největší však pracovní úsilí bylo třeba vynaložit v září, kdy všechny naše složky 
zahájily již pravidelný nácvik, sletových prostných. V této době byl také zaznamenán 
největší příliv cvičících všech složek. U mužů vynutil si velký počet nových cvičenců 
zřízení dvou cvičebních oddílů a zařazení další cvičební hodiny pro nácvik sletových 
prostných starších bratří. Přesto, že tělocvičný sál naší sokolovny byl již vlastními 
přípravami na slet silně přetížen, byla naše sokolovna ochotně propůjčena ČOS pro 
nácvik olympijského družstva mužů. 
Také zájmový tělocvik zaznamenal v roce 1947 velký vzestup. Byly zřízeny nové 
oddíly; oddíl kopané zahájil svoji činnost již v jarním období, jako motooddíl. Na 
sklonku roku byl pak ustaven oddíl ledního hokeje a posléze oddíl letecký, který sleduje 
výhradně brannou výchovu naší dorůstající mládeže. 
Nelze přehlédnout ani zvýšenou činnost oddílu pro pobyt v přírodě, který spolu s 
příslušnými odbory naší jednoty spolupůsobil na uskutečnění prázdninové osady a 
stanového tábora pro naši - sokolskou mládež. 
Úspěšně se zhostila naše jednota i prvého sletového podniku, rozestavného běhu XI. 
všesokolského sletu. Slavnostního přijetí poselstva z Dukly u naší sokolovny v Přerově 
zúčastnila se jednota všemi složkami. Taktéž početná a důstojná byla účast na všech 
podnicích, které se konaly při příležitosti památných dnů naší osvobozené vlasti. 
 



CVIČITELSKÝ SBOR. 
 

Technickou činnost naší jednoty řídil cvičitelský sbor. Práce činně zúčastnili se bratři: 
cvičitelé: V. Bednařík, J. Bláha, Ing O. Furman, A. Heinz, V. Horák, Fr. Chmelař, VI. 
Chmelař, B. Chytil, J. Jemelka, P. Kopecký, L. Kosík, Fr. Kramář, J. Krestýn, Boh. 
Křístek, V. Křístek, J. Lesák, R. Matyáš, V. Míčka, Fr. Odstrčil, Fr. Pavlík, Jar. Polame, 
Jos. Poláme, E. Roba, C. Skopal, Fr. Sigmund, M. Sum, Jos. Tůma a J. Zapadlo; 
pomahatelé: Fr. Beneš, J. Calábek, Zd. Frühauf, K. Hrazdíra, B. Panák, K. Rosmus, Fr. 
Skopal, VI. Soušek, MUDr A. Svozil, H. Široký, Ol. Široký; 
čekatelé: B. Baroš, L. Lančík, A. Lisický, J. Heinz, O. Millonig, J. Poledna, R. 
Sahliger, V. Sklenička, J. Tšpon, Fr. Vrba a J. Zábranský. 
Čestným členem sboru jest bratr Josef Polárné. 
Technické práce ve vyšších složkách se zúčastnili bratři: Jos. Poláme, V. Křístek, C. 
Skopal, J. Lesák, Fr. Chmelař, Ing O. Furman, Fr. Pavlík, A. Heinz, V. Horák, B. 
Křístek, VI. Chmelař, Fr. Odstrčil, H. Široký a MUDr A. Svozil. 
Koncem roku 1947 absolvovali bratři cvičitelského sboru župní zkoušky pomahatelské 
a cvičitelské. Výsledky těchto zkoušek nemohly být dosud zpracovány a oznámeny. 
V červnu roku 1947 opustil nás navždy jeden z nejobětavějších členů našeho 
cvičitelského sboru bratr Václav Sklenička, jednatel naší jednoty. Jeho příkladná práce, 
kterou vykonal zvláště pro naše žactvo, zůstane nám navždy v dobré paměti. 
Ustavující schůze sboru se konala 6. února 1947. Zvoleni byli: I. místonáčelníkem 
Cyril Skopal, II. místonáčelníkem Jaroslav Poláme, vedoucím dorostenců Jaroslav 
Lesák, vedoucím žáků Vojtěch Bednařík, I. zapisovatelem Jan Krestýn,  
II. zapisovatelem Vladimír Soušek, jednatelem Arnošt Heinz, matrikářem František 
Beneš, tiskovým referentem Arnošt Heinz, správcem šaten Bedřich Chytil, 
knihovníkem Zdeněk Frühauf, pokladníkem František Kramář, správcem nářadí 
Břetislav Panák, vedoucím plaveckého oddílu Jiří Tšpon, vedoucím herního oddílu 
Ota Millonig, vedoucím lyžařského oddílu Jiří Poledna, vedoucím pobytu v přírodě 
Hugo Široký,  vedoucím  tennisového oddílu  Ladislav  Kosík  a vedoucím 
veslařského   oddílu   Oldřich   Široký.   Br. Cyril  Skopal   byl zvolen referentem pro 
jezdecký oddíl, v jehož čele byl br. A. Foerster. 
V  roce 1947 byl ustaven motooddíl, který vede br. Jaroslav Heinz, oddíl ledního 
hokeje vede br. František Vrba a oddíl letecký Br. Václav Míčka. Oddíl kopané, v 
jehož čelo byl postaven br. Fr. Chaloupka, byl přičleněn k oddílu hernímu. 
Předsednictvo sboru tvořili bratři: Fr. Odstrčil, C. Skopal, Jar. Polame (později Fr. 
Pavlík), J. Lesák, V. Bednařík, F. Sigmund, V. Míčka a Lad. Kosík. 
Za praporečníky jednoty byli cvičitelským sborem navrženi a cvičícím členstvem 
zvoleni bratři Jos. Zapadlo a MUDr A. Svozil. 
Během reku vzdal se ze zdravotních důvodů bratr Jaroslav Polame funkce II. 
místonáčelníka. Cvičitelský sbor pověřil pak touto funkcí bratra Františka Pavlíka. 
Nácvičné hodiny cvičitelského sboru se konaly každou středu a byly věnovány 
výhradně nácviku prostných pro XI. všesokolský slet. — 
V  roce 1947 absolvovali bratři naší jednoty tyto školy: župní týdenní školu 
pomahatelskou: M. Dvořák, dor. F. Simon, David; čtrnáctidenní cvičitelskou školu 
ČOS: Břetislav Panák, týdenní .školu pro pobyt v přírodě: VI. Sehnal a týdenní školu 
ČOS pro župní náčelníky Vinc. Křístek a Cyril Skopal. 
V  roce 1947 cvičili muži v úterý a pátek. Počet cvičebních hodin byl 110 s úhrnným 
počtem cvičenců 10.499, kteří cvičili od září 1947 ve dvou oddílech. 
I. oddíl vede br. Cyril Skopal, II. oddíl br. František Pavlík. Průměrně v jedné cvičební 
hodině cvičilo 96 bratří. 



Pro starší bratry, nacvičující Drásalova prostná s dlouhou tyčí, byla stanovena od října 
1947 zvláštní cvičební hodina jednou týdně, vždy ve středu. Prostná starších bratří 
nacvičoval br. P. Kopecký. 
Největší počet zařazených bratří vykazoval měsíc listopad 1947 t. j. 366, nejmenší 
počet zařazených byl zaznamenán v červnu 1947 t. j. 109 bratří. 
 
Přehled  činnosti: 
14.    ledna cvičilo naše I. družstvo mužů na bradlech a volná prostná na tělocvičné    
         akademii, pořádané MNV ve prospěch Dobroslavic.  
8 a 9. března zúčastnil se bratr Boh. Baroš rozřaďovacího závodu pro sestavení družstva 
          ČOS. 
9.   dubna odjel bratr Boh. Baroš s družstvem COS k závodům do Dánska a Švédska. 
4.   května uspořádala naše jednota   tělocvičný   večer,   na kterém byla předvedena  
      předsletová cvičení prostná. I. družstvo mužů cvičilo na hrazdě. 
9.   května zúčastnila  se naše  jednota v  hojném  počtu oslav Dne vítězství. V průvodě  
      bylo 145 mužů, z toho 62 ve slavnostním  kroji. 
21.  května odjel bratr Boh. Baroš s výpravou ČOS do Ameriky. 
24.  května navštívila naši sokolovnu polská delegace tělovýchovná. Byly jí předvedeny 
       ukázky našeho tělocviku. 
25.  května bylo okrskové cvičení v Dluhonicích. 77 mužů cvičilo předsletová cvičení  
       prostná a I. družstvo mužů cvičilo na hrazdě. 
28.  května zúčastnila se jednota početně oslav narozenin našeho presidenta Dr E. 
       Beneše. 
8.   června konalo se veřejné cvičení naší jednoty. Průvodu se zúčastnilo 148 mužů ve  
      slavnostních krojích a úboru cvičebním. V předsletových cvičeních prostných  
      vystoupilo 72 bratří. První družstvo cvičilo na hrazdě. 
15. června pořádán byl župní slet dorostu a žactva v Lipníku, kterého se zúčastnilo 44  
      bratří naší jednoty ve slavnostních krojích. 
15. června na veřejném cvičení ve Vrchoslavicích cvičilo naše I. družstvo na hrazdě,    
       bradlech a volná cvičení prostná. 
22.  června konal se v Přerově župní závod v obecném tělocviku. Naše jednota obeslala  
       závod družstvem nižšího oddílu a dvěma jednotlivci v oddíle středním. Naše  
       družstvo nižšího oddílu obsadilo v tomto závodě I. místo, dosáhla 337,08 bodů, t. j.  
       93,62%. Jako jednotlivci umístili se bratři takto: 3. Adolf Říhošek 84,9 to., 6. 
       Zdarek Pop 82,7 b., 15. Zdeněk Tichý 79,6 b., 20 Antonín Zimmermann 76,6 b.,  
      28. Vojtěch Bednařík 72,2 b., 30. Zdeněk Kopecký 71,7 b„, 35. Vlastimil Sehnal  
      68,6 to. a Josef Řihošek 68,6 b. V závodě jednotlivců ve středním oddíle získal 
      I. místo náš bratr Zdeněk Kruml počtem 94,95 b., na pátém místě byl br. Vojtěch  
      Nopp počtem 77,3 b. 
29.  června cvičilo naše I. družstvo na hrazdě, bradlech a cvičení prostná na veřejném  
       cvičení v Rokytnici. 
6.   září uspořádala naše jednota společně se župou Středomoravskou-Kratochvilovou  
      tělocvičný .večer, na kterém předvedli své sestavy bratři Boh. Baroš a Jaroslav  
      Pavelka z Olomouce, kteří se s družstvem ČOS zúčastnili zájezdu do Ameriky, další  
       tři bratři závodníci sokolského družstva z Olomouce a- bratři našeho I. družstva.  
7.   září bylo veřejné cvičení v  Chropyni, jehož se zúčastnilo 13 bratří. Družstvo mužů  
      cvičilo: na hrazdě, bradlech   a cvičení prostná.  
19. října konal se v Přerově branný sraz I. okrsku za účasti 453     bratří z naší jednoty. 
26.  října proběhli Přerovem účastníci rozestavného běhu COS a dílčích rozestavných  
       běhů župy. Byl to první podnik XI. všesokolského sletu. Slavnostního uvítání  



       poselstev před naší sokolovnou zúčastnila se naše jednota v hojném počtu. Z naší  
       jednoty běželo 42 bratří. 
27.  října, v předvečer 28. října, zúčastnili jsme se lampiónového průvodu městem. Po 
       projevu na náměstí shromáždili se příslušníci naší jednoty v sokolovně, kde  
       vyslechli přenosem z Tyršova domu slavnostní přijetí štafet, které donesli běžci z  
      jedenácti míst naší republiky. 
28  října zúčastnilo se oslav Dne svobody 122 bratří, z toho 42 bratří ve slavnostním  
     kroji. 
28  října zajelo I. družstvo mužů na tělocvičnou akademii do Vrbna ve Slezsku, kde 
      cvičili bratři na bradlech a volná cvičení prostná.  
23  listopadu konala se pouť ke hrobu bratra Slavomíra Kratochvíla za velmi četné  
      účasti příslušníků naší jednoty. 3 13. prosince v nářaďovém závodu ČOS ve vyšším 
      oddíle v Praze umístil se br. Boh. Baroš jako sedmý. 
                                                                                     František Odstrčil, náčelník. 
 
 
ZPRÁVA VEDOUCÍHO DOROSTU ZA ROK 1947. 
 
D;rostenci cvičili r.  1947   v   80   pravidelných   cvičebních hodinách. Úhrnem bylo 
7230 cvičenců. Průměrně tedy cvičilo v jedné hodině 90 dorostenců. Nejmenší počet 
jsme zaznamenali v březnu 70 největší v říjnu, 136 cvičících. 
Krásný a nadějný vzestup počtu dorostenců vykazuje měsíc září. Jen vydržet až do 
sletu, a po slete s krásnými vzpomínkami znova do práce! Toť náš úkol i cíl: Věčný 
ruch! 
Předsletový rok 1947 je bohatý veškerou činností v Sokole. 
Leden. Započato s nácvikem, pro obecný závod dorostu 1947, který se skládal z části 
nářaďové, lehkoatletické a bojové. Připravovalo se celkem 40 dorostenců ve 3 oddílech. 
Únor. Ustavena dorostenecká samospráva. Předsedou zvolen dor. J. Jurák. Dne 20. 
února složilo 35 dorostenců sokolský slib do rukou br. starosty jednoty. Započato s 
nácvikem prostných pro rok 1947. Dorost se seznamuje s výhodami sokolského 
sletového šetření. 
Březen. 7. března byla uspořádána krásná vzpomínka TGM. za hojné účasti dorostenců. 
Vypsán Zborovský závod. Připravovali se dor. Jurák, Kočí a Sousedík. Stanoveno, že 
na květnové akademii Sokola Přerov budou cvičit starší dorostenci-závodníci na 
bradlech, mladší Šestnácku. 
Duben. Župě odeslány přihlášky 36 dorostenců k obecnému závodu (část nářaďová). 
Dne 27. dubna se konal tento závod v Přerově, v němž naši dorostenci podstoupili boj o 
prvenství v župě. Závod jsme vyhráli s těmito výsledky: Vyšší odddíl A Sokol Přerov 
získal 1. místo v závodu družstev počtem 285 b. (92%). Družstvo připravoval a vedl br. 
Zd. Frühauf, členy družstva byli dor. Lub. David, C. Hapala, J. Jurák, M. Kočí, VI. 
Netopil a Fr. Simon. Kromě toho obsadili naši dorostenci jako nejlepší jednotlivci v 
župě tata místa: prvé Fr. Simon, druhé Lub. David, třetí VI. Netopil, páté J. Jurák, 
sedmé C. Hapala a osmé M. Kočí. Ve vyšším oddílu B dobyla naše družstva 2. a 3. 
místa v župě. Nejlepší byl dor. J. Leixner, získal 5. místo jednotlivců, a dar. J. Drápal 7. 
místo; další místa obsadili: Cagášek, Kadlec, Štos a Kroča. Vedoucími družstev byli br. 
L. Lančík a R. Lukaštík. V nižším oddíle se umístilo naše družstvo pod vedením br. B. 
Panáka na 3. místě v župě. Z jednotlivců se umístil dor. J. Hamerský na 7. místě, B. 
Domanský na 9. místě; dalšími byli Findejs, Flegel, Vitásek, Bartoš, Kovář a Jarolím. 
Květen. Dne 3. května cvičilo 1. družstvo pod vedením br. Zd. Friihaufa na bradlech na 
večerní akademii v naší sokolovně; vybraní mladší dorostenci zacvičili Šestnáctku — 



prostná s hudbou a dor. F. Simon, vítěz župního závodu dorostu 1947, zacvičil dobře 
povinnou sestavu prostných tohoto závodu. Dne 25. května konalo se okr. cvičení v 
Dluhonicích. Cvičilo 56 dorostenců naší jednoty, 9 dorostenců ze zúčastnilo podniku v 
krojích s praporem. Dne 28 května se zúčastnilo 45  dorostenců   veřejné   oslavy   
narozenin milovaného presidenta Dr E. Beneše. 
Červen. Dne 7. června konal se župní lehkoatletický závod :.a sokolském cvičišti v 
Přerově. Krásných výkonů dosáhli dorostenci: Simon, Jurák, E. Šmolka, V. Štos a K. 
Flegel. Dne 8. června vystoupili dorostenci na veřejném cvičení naší jednoty v počtu 
64. Cvičili předsletová prostná br. Dr Stěrce, 1. družstvo cvičilo ještě na bradlech a 3. 
družstvo na stole. Dne 15. června zúčastnilo se župního sletu dorostu v Lipníku 56 
našich dorostenců, 10 v kroji. 
Červenec a srpen. O činnosti Sokola v této době se promluví jinde. 
Září. Dne 2. září bylo zahájeno cvičení za účasti 100 cvičenců. Přivítali jsme do našich 
řad 27 žáků, přestoupivších vzorně ze žactva a rozloučili jsme se s našimi 27 
dorostenci, kteří přestoupili do členstva, kde byli mile přijati. Ustavena nová 
dorostenecká samospráva, předsedou zvolen L. Zich. Dne 7. září se zúčastnilo 14 
dorostenců veřejného cvičení v Chropyni. Dne 14. září byla důstojná vzpomínka 10. 
výročí úmrtí TGM; účast dorostu velká. Dne 28. září konal se bojový závod dorostu v 
Přerově. Přihlášeno bylo 29 dorostenců. Ve vyšším oddílu B tohoto závodu byl náš J. 
Leixner na I. místě v župě, V. Štos na 2. a Sv. Kadlec na 3. Dorostenci Simon, Jurák, 
Netopil a Hapala obsadili 2., 3., 5. a 7. místo v župě. Nižší odd.: Bř. Kristek se umístil 
jako 2. v župě, Hamerský jako 5., Do-manský jako 6.; další: Findejs, Flegl, Jiroušek, 
Kolda, Palacký a Paseka. 
Říjen: Započato s nácvikem sletových prostných J. Brejšky počtem 146 dorostenců. 
Dne 27. října zúčastnilo se 20 dorostenců ■ sestavného předsletového běhu, dne 28. 
října na Masarykově nanésti v Přerově oslavy státního svátku s přehlídkou počtem 45 
dorostenců. Odpoledne připravila dor. samospráva za vedení br. M. Suma 
dorosteneckou besedu v sokolovně, která uzavřela celý proud letošních oslav. 100% 
docházku v tomto měsíci vykázalo 62 dorostenců. 
Listopad. Nacvičoval se 2. oddíl sletových prostných, zahájeno bylo sletové střádání 
potravinových lístků. Ideovou školou dorostu prošlo 62 dorostenců a 2. listopadu 
složilo do rukou br. starosty sokolský slib 56 dorostenců. Opravdu krásná chvilka v naší 
sokolovně! Dne 23. listopadu se konala pouť ke hrobu br. Slavomíra Kratochvíla. Naši 
dorostenci položili věnec na jeho hrob a věnovali 130 Kčs k uctěni památky velkého 
sokolského vzoru. Pořádaly se pravidelné nedělní besedy dorostu v sokolovně. Čistý 
výtěžek byl určen sletovému cestovnímu fondu. Neznámý bratr daroval dorostu na 
kroje 10.000 Kčs. Upřímný dík! 100% docházku v tomto měsíci vykázalo 76 
dorostenců. 
Prosinec. Započato bylo s přípravami k sletovému obecnému závodu dorostu r. 1948. 
Písemné přihlášky k tomuto závodu podalo 53 dorostenců. Velkou radost z tohoto 
rozhodnutí mladých měli vedoucí. Svědomitě připravují své závodníky, aby i v r. 1948 
mohla býti naše jednota hrdá na diplomy, ratolesti, odznaky a vlajky jako na ty, jichž 
dobyli dorostenci v roce 1947. 
Nakonec výsledek naší práce. Naši dorostenci získali: putovní vlajku a osvědčení za 1. 
místo v župním závodě, osvědčení za 2. místo a osvědčení za 1. místo mladších 
dorostenců. Jednotlivci získali pět osvědčení za 1. a 2. místo, osm ratolestí se stuhami, 
sedmadvacet odznaků zdatnosti. To je nejlepším vysvědčením naší práce, naší, ne 
jednoho, nýbrž všech vedoucích, ať známých či méně známých, kteří obětovali chvíle 
volného času mladým Sokolům. Jim patří sokolský dík. Byli to tito bratři: Fr. Chmelař, 



Fr. Kramář, V. Horák, M. Sum, R. Lukaštík, L. Lančík, J. Poláme, H. Široký, B. Panák, 
R. Matyáš, J. Hruška, Zd. Frühauf, Kopecký, J. Beneš a Tichý. 
Naši tělocvičnou činnost velmi dobře doplňoval br. M. Sum, rádce vedení dor. 
samosprávy a původce mnoha úspěšných podniků. Naše spolupráce s ostatními oddíly 
byla dobrá. Přejeme si a pracujeme jen k tornu, aby náš dorost — budoucnost Sokola — 
byl vždy chloubou sokolské činnosti. 

Jaroslav Lesák. 
 

ŽÁCI. 
Ukázněná mládež znamená ukázněný národ. Kázeň především nám byla cílem při 
výchově našich žáků. Tělesným cvičením a ukázňováním připravovali jsme v minulém 
roce hochy na XI. vše-sokolský slet v Praze 1948. Snahou naší je, aby co nejvíce žáků 
jelo do Prahy, ale pojedou jen ti skutečně ukáznění. 
Cvičilo se ve třech odděleních, vždy v úterý a v pátek cd 16 do 19 hodin. 
Vedoucím' žáků v r.  1947 byl br. Vojtěch Bednařík, který vedl současně III. oddělení. 
Kdož mu nejvíce pomáhali zdolati tento těžký úkol, byli br. Břetislav Panák jako 
vedoucí II. oddělení se svým zástupcem br. Frant. Simonem a br. ing. O. Furmanem, 
vedoucím I oddělení — těch nejmenších— se zástupcem br. E. Boháčem. 
    Celkem bylo 78 cvičebních hodin s úhrnným počtem 15.873 cvičenců . Největší 
počet žáků zařazených v družstvech byl v září 316, nejmenší v červnu 262. 
Průměrná návštěva v jednom cvičení 204 žáci. Stoprocentní návštěvu měli po 7 měsíců 
žáci Vlád. Bláha a Jiří Pecek, po 6 měsíců: Beňa, Jiří Dohnal, Stan. Kalabus, Jiří Kosík, 
Jiří Malant, Jaroslav Skopal, Vojtěch Topič a Dušan Vepřek. Největší počet 
stoprocentních byl v prosinci, 98, nejmenší v červnu, 10, průměrně měsíčně  58. 
 
Cvičení bylo kromě prázdnin od 7. ledna do 19. prosince. 
Již v lednu začalo se s nácvikem prostných na župní slet. 22. a 31. ledna byla besídka za 
účasti 130 a 64 žáků.  
25 ledna podnikl br. Panák s 50 žáky vycházku na lyžích a sáňkách. Tato  vycházka  
byla  opakována  9.  února   s 25 a 12. února 30 žáky. 
26 února se konala opět besídka za účasti 56 žáků. 
5. března se účastnili žáci vzpomínkové oslavy TGM. Měli dva nácviky zpěvu. 26. byla 
besídka s loutkovým divadlem pro I. oddělení. pro II. a III. oddělení pak s jiným 
programem, dubnu byli připravováni žáci na slib a ke zkouškám vyspělosti II. a III. 
stupně.  
16. dubna se konala besídka; přítomných bylo 100 žáků. květnu se činnost stupňovala. 
Cvičili jsme třikrát týdně, po-I v druhé polovině začínala veřejná vystoupení. Program 
byl : bohatý. Již 3. května cvičilo na tělocvičném večeru 15 žáků oddělení skupinky a 
16 žáků   III. oddělení   prostná  čtveřic  od Křistka s hudbou br. V. Klimeše. 
5. května složilo 117 žáků slib. Byl to vůbec prvý slib sokolských žáků v naší jednotě. 
Každý obdržel osvědčení o slibu, slibový odznak a kovový žákovský odznak.  
  Oslav vítězství se zúčastnilo 162   žáků   a   14.   května   besídky 53 žáků. 
18. května provedlo 107 žáků tělocvičnou   část   zkoušek   vyspělosti. 
Na okrskovém cvičení v Dluhonicích cvičilo 44 žáků I. odd., 69 žáků II. odd. a 49 žáků 
III. oddělení.                        '.•.::.'.:. 
21. května vytvořili žáci v Alfě hlavní část programu vzpomínkové besídky na osadu ve 
Velkých Losinách. 
Červen začal veřejným cvičením jednoty. Pohybové pásmo »U Broučků« předvedlo 64 
žáků I. oddělení, skupinky br. V. Křístka na hudbu V. sletu předvedlo 80 žáků II. 



oddělení a prostná čtveřic br. V. Křístka s hudbou br. V. Klimeše zacvičilo 60 žáků III. 
oddělení. 
15. června byl župní slet žactva a dorostu v Lipníku. Z Přerova cvičilo 35 žáků I. 
oddělení, 61 žáků II. oddělení a 32 žáků III. oddělení. 
Pokud žactvo neodjelo do Prahy na těl. slavnosti čs. škol, cvičilo normálně na letním 
cvičišti do konce června. 
V  prázdniny se necvičilo, neboť velká část našich žáků odjela do osady ve Starém 
Městě pod Sněžníkem. 
V  září jsme začali s novou chutí a energií. Zavedli jsme třetí cvičební hodinu, kterou 
vedl bratr V. Sehnal. Učilo se nauce o pobytu v přírodě. Tato schůzka byla každou 
druhou středu, vždy od 18 do 19 hodin v sále loutkového divadla a jednou měsíčně byla 
vycházka. 
Cvičili jsme s III. oddělením prostná na XI. slet. 
Přeřadili jsme 27 žáků, narozených v roce 1934, do dorostu. 
Připravovali jsme žáky na říjnový slib. 
Byly dvě schůzky a jedna vycházka s celkovou účastí 64 žáků. 
V  říjnu byly dvě pracovní schůzky a jedna vycházka. Celková účast 98 žáků. 
Sestra Kostíková provedla ideovou školu pro   80 žáků,   štafetě Dukla—Praha 
přihlíželo 82 žáků a v průvodu 28. října šlo 88 žáků. Druhý žákovský slib složilo 31. 
října 48 žáků. 
V listopadu se konaly 3 pracovní schůzky za účasti 180 žáků. Pouti ke hrobu br. Sl. 
Kratochvíla se zúčastnilo 30 žáků. Začínali jsme nacvičovat II. oddíl prostných na XI.. 
slet. 
5. prosince byla mikulášská scéna pro všechna oddělení. 
11. plavecká část zkoušek vyspělosti II. stupně a 13. část tělocvičná, ideová a z pobytu 
v přírodě. Zkoušce se podrobilo 34 žáků 
Ve třech pracovních schůzkách bylo celkem 162 žáků. 
21. prosince jsme zakončili cvičební rok vánoční besídkou, na které bylo poděleno 258 
žáků jablky   a pečivem.  Na   této besídce 
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rána pěkná vánoční hra, ve které vystoupilo 25 žáků. i Cvičitelský sbor žáků měl 
koncem roku 1947 celkem 18 členů, z nichž byli 3 cvičenci. Byli to bratři: Vojtěch 
Bednařík, Eduard Boháč, Břetislav Čep, Ing O. Furman, Karel Hrazdíra, Jan Hruška, 
Zdeněk Kopecký, Břet. Panák,  Ant. Pospíšil,   Ant.  Prášil,   Ant.   Svoboda, L Simon, 
Hugo Široký, Vlastimil Žehnal,   Jar.   Zezula   a   dorostenci  Boh. Domanský, 
Hamerský a Dušan Kramář.  
Během roku odešli bratři Zdeněk Diviš a Zdeněk Tichý.  
Cvičitelský sbor žáků konal 9 řádných schůzí, v nichž byly projednávány záležitosti 
týkající se žactva.  

                 Vojtěch Bednařík. 
 

VÝOČNÍ ZPRÁVA ODDÍLU ODBÍJENÉ ZA ROK 1947. 
 
    Letošní sezóna odbíjené mužů naší jednoty byla velmi bohatá a úspěšná . Sokol 
Přerov I. se probojoval do nejvyšší zemské soutěže t. j. zemské ligy, Sokol Přerov II. do 
divise. 
     Sezona byla zahájena 27.  dubna   t. r.   kvalifikačním   turnajem o postup  do 
zemské ligy, který se konal v Bojkovicích. Turnaje se zúčastnila družstva: Sokol 



Přerov, Sokol Těšetice, SK Baťa Zlín a Bojkovice. Sokol Přerov vyhrál tento turnaj  a 
kvalifikoval se tak do zemské ligy.  
  3. a 4. května sehrálo naše I. mužstvo 1. kolo  zemské  ligy  ve Zlíně V prvém zápase 
jsme porazili družstvo SK Baťa Zlín v poměru 3:2, ve druhém zápase jsme byli 
poraženi Sokolem Zlín v poměru 0:3. 
 10. května jsme pořádali II. kolo zemské ligy v odbíjené v Přerově a v tomto zápase 
jsme podlehli   družstvu  Sokol  Prostějov I. v poměru 3:0. 
17. a 18 května byli u nás hosty v ligových zápasech dva ostravské  kluby. Vítkovické 
železárny jsme porazil i v poměru 3:1, Slezkou Ostravu 3:0.  
24 a 25. května byli jsme hosty v Brně, kde jsme sehráli ligové zápasy s Moravskou 
Slavií a Židenicemi. V obou zápasech jsme byli poraženi. Moravskou Slavií v poměru 
1:3, Židenicemi 1:3.  
Téhož dne v Přerově na sokolském stadionu byl hrán kvalifikační turnaj o postup do 
středomoravské divise  mužů.   Vítězem   tohoto turnaje bylo družstvo Sokol Přerov II., 
které se tím kvalifikovalo do divise 
31. května jsme sehráli další kolo zemské ligy odbíjené v Přerově. Utkali jsme se 
Sokolem Brno IV. a zvítězili jsme v poměru 3:1, 
6.  června jsme sehráli ligový zápas se Sokolem Zlín a v tomto utkání jsme zvítězili v 
poměru 3:2. 
14.  června jsme hráli ligový zápas v Prostějově. Byli jsme poraženi Sokolem Prostějov 
I. v poměru 3:1. 
15.  června bylo naše II. družstvo v Baťově, kde sehrálo dva divisní zápasy; v prvém 
porazilo družstvo Baťova v poměru 3:1, v druhém bylo poraženo družstvem SK Zálešná 
v poměru 1:3. 
28.  června jsme porazili v dalším ligovém zápase družstvo Moravské Slavie v poměru 
3:1. 
22. června hrálo II. družstvo další kolo divise ve Starém Městě. Bylo poraženo Orlem 
Staré Město v poměru 1:3, Sokolem Černovír v poměru 1:3. 
29.  června hrál u nás mistr republiky SK Židenice a porazil v ligovém souboji naše 
družstvo v poměru 3.1. Druhé mužstvo hrálo divisi v Těšeticích a bylo poraženo 
Sokolem Těšetice v poměru 3:0, Sokolem Kyselovice v poměru 3:1. 
5. července jsme sehráli další kolo zemské ligy v Brně. Sokolem Královo Pole jsme byli 
poraženi v poměru 3:1, se Sokolem Brno IV. jsme vyhráli v poměru 3:0. 
7.  července jsme sehráli odložené kolo zemské ligy v Ostravě. V prvním zápase jsme 
porazili Vítkovické železárny 3:0, ve druhém zápase Slezskou Ostravu 3:0. 
Konečné pořadí zemské ligy bylo toto: 1. SK Židenice, 2. Sokol Zlín, 3. Sokol Přerov. 
14. července byli jsme hosty v Týně u Lipníka. Zájezdu se zúčastnili hráči I. a II. 
družstva. V pořadí turnaje jsme skončili na II. místě za Vojenskou akademií Hranice. 
10. srpna jsme se zúčastnili turnaje v Němčících. Zájezdu se zúčastnilo I. a II. družstvo. 
V tamto turnaji skončilo naše I. družstvo na prvém místě, II. družstvo na třetím místě. 
17. srpna zajíždělo naše první družstvo na krajový přebor ČOS, který se konal v 
Ostravě. Turnaje se zúčastnila celkem 4 družstva Vítězem tohoto turnaje bylo družstvo 
Sokola Přerov. 
V neděli 24. srpna zúčastnilo se naše družstvo turnaje, který pořádal Sokol Horka nad 
M. Vítězem tohoto turnaje bylo družstvo Sokola Přerov. 
31. srpna konalo se krajové finále ČOS v odbíjené mužů v Přerově. Tento turnaj se 
konal za účasti 4 družstev a jeho vítězem bylo družstvo Sokola Zlín. Družstvo Sokola 
Přerov skončilo na druhém místě. 
Sezóna odbíjené vyvrcholila v Přerově ve dnech 6. a 7. září. Byl uspořádán II. ročník 
memoriálu br. prof. Zdeňka Calábka v odbíjené mužů. Memoriál byl zahájen v sobotu 



6. září meziměstským zápasem Přerov—Praha. Praha byla representována třetím 
nejlepším družstvem české ligy, AC Spartou. Utkání, které se konalo před velkou 
návštěvou obecenstva, skončilo vítězstvím Prahy v poměru 3:1. Nedělní turnaj byl 
zahájen v 8,30 hodin ráno vztyčením státní vlajky a proslovem, br. K. Rosmuse. 
Družstva byla rozdělena do" dvou skupin. V obou skupinách bylo celkem 29 družstev. 
Počtem zúčastněných družstev byl tento turnaj největší v republice. Hrána bylo celkem 
na sedmi dvorcích a bylo sehráno celkem 48 zápasů. Celý turnaj řídila turnajová komise 
v čele s br. O. Šubrtem. Zápasy řídilo celkem 7 rozhodčích. Naprostým vítězem 
Calábkova memoriálu pro rok 1947 bylo družstvo SK Židenice, na II. místě skončil 
loňský vítěz SSK Život Praha, III. Sokol Bratislava, IV. AC Sparta Praha. II. skupinu 
vyhrálo družstvo Sokola Krnov, II. byl Sokol Černovír, III. Sokol Záhlinice. Hodnotné 
zápasy sledovalo po celý den 800 lidí. Tento turnaj byl vlastně neoficielním mistrov-
stvím republiky. 
24. září zúčastnili jsme se turnaje, který pořádala tělocvičná jednota Sokol Krnov. V 
početné konkurenci jsme obsadili I. místo a stali jsme se tak držiteli putovní sošky pro 
rok 1947. 
28. září zúčastnili jsme se turnaje, který pořádala tělocvičná jednota Sokol Olomouc-
Nové Sady. V tomto turnaji skončili jsme na III. místě. 
12. září zúčastnila se naše družstva dorostenců turnaje o putovní pohár, který pořádala 
tělocvičná jednota Sokol Kyselovice. V tomto turnaji se bohužel naše družstva 
neumístila. 
Tímto turnajem byla zakončena sezóna odbíjené. Sokol Přerov I. sehrál celkem 76 
zápasů, z nichž všechny absolvovali: Oldřich Kroupa, Vladimír Jeřábek, Břetislav 
Lučan a Josef Zezula. 
                                                                                                      Josef Zezula. 

 
Oddíl kopané Sokola Přerov. 

 
 
 



KOPANÁ. 
Rozhodnutím náčelnictva ČOS bylo sokolským jednotám povoleno zřídit oddíly 
kopané. Naše jednota byla jednou z prvních, která "tohoto povolení využila. 
Již v lednu 1947 rozhodl cvičitelský sbor utvořiti v naší jednotě oddíl kopané. Úkolu 
tohoto ujali se bratři: Fr. Chaloupka, MUDr Ad. Svozil, Arnošt Heinz, VI. Chmelař, 
Augustin Vogler, kteří zařídili vše, čeho bylo třeba, aby nový oddíl vešel v život. 
Dne 3. března 1947 konal oddíl kopané svoji ustavující schůzi za účasti 18 bratří. Na 
této schůzi byl zvolen vedoucím bratr Fr. Chaloupka, kapitánem br. O. Millonig, 
hospodářem a vedoucím dorostenců br. Jar. Hanák, cvičiteli bratři A. Heinz, Aug. 
Vogler a MUDr A. Svozil. Později byl pro oddíl kopané získán br. R. Vrána jako 
pokladník a br. Fl. Matlocha jako jednatel.   Výcvikový   sbor 
oddílu byl. doplněn br.  M.  Bartošem jako tiskovým referentem  a Z. Matlochou jako 
kronikářem. 
Na březnové schůzi bylo rozhodnuto, aby oddíl byl řádně registrován u 
Československého footballového svazu a byl přihlášen i do mistrovské soutěže Hanácké 
župy footballové,  do třetí třídy. 
Oddíl kopané má dnes 34 členů a 14 dorostenců. Dorostenci však neměli dosud 
příležitost ukázat své umění. 
Po pilné přípravě sehrál oddíl 20 zápasů: 5 cvičných, poměr branek 29 : 9, 5 
přátelských, poměr branek 17 : 22, 10 mistrovských, poměr branek 49 : 19. 
Z mistrovských zápasů byly 4 vítězné, 3 nerozhodné, 2 prohrané. Jedem byl odložen na 
jarní  období. 
Příštím rokem má oddíl kopané krásný úkol: spolu vybudovat vlastní hřiště. Odpadne 
tak používání SK Železničářů, kteří s velkou ochotou zapůjčovali své hřiště i šatny. Též 
SK Přerov velmi prospěl oddílu tím, že vyhověl každé naší žádosti při přestupu našich 
bratří, kteří chtěli hrát kopanou v oddíle naší jednoty. 
Po finanční stránce oddíl kopané chce býti samostatný. Proto doufá, že v příštím roce 
všichni členové jednoty budou jeho podniky navštěvovat  a  svou přítomností podpoří  
oddíl finančně. 
Naši sokolskou kopanou chceme prováděti vždy po sokolsku. Dokážeme tím, že kopaná 
je vhodným výchovným prostředkem a připoutá jistě sokolské myšlence  nové oddané  
stoupence. 

Frant. Chaloupka. 
 

HÁZENÁ. 
Oddíl, házené pokračoval letos na úspěšně započatém díle. V roce 1946 byl obnoven — 
rok 1947 byl rokem prvních úspěchů a hned v úvodu jest-nutno zdůraznit, že oddíl, 
čítající z počátku jen 10 aktivních hráčů (současně činovníků), dosáhl úspěchu, který 
mu může každý oddíl závidět. 
Kalendář   podniků: 
První zápas sezóny byl cvičný zápas mezi divisním družstvem SK Újezdec a Sokol 
Přerov v Přerově s výsledkem 10:6 pro Sokol Přerov 
13. dubna bylo naše družstvo hostem Sokola Chropyně, kde v přátelském zápase 
zvítězilo 12:3. 
20. dubna byl sehrán první mistrovský zápas mezi Sokolem Přerov a Sokolem Kokory v 
Přerově s výsledkem  10:0 pro Sokol Přerov. 
24. dubna další mistrovský zápas mezi Sokolem Přerov a Sokolem Kokory v Kokorách 
s výsledkem 6:3 pro Sokol Přerov. 
4. května bylo družstvo hostem divisního AK Dřevohostice v Dřevohosticích, kde bylo 
poraženo 4:7. 



11. května byl sehrán další mistrovský zápas mezi Sokolem Přerov a Sokolem 
Chropyně v Přerově s výsledkem 4:1 pro Sokol Přerov. 
18. května zúčastnilo se družstvo župních přeborů v házené v Kokorách, kde skončilo 
na 2. místě a dosáhlo těchto výsledků: Sokol Přerov—Sokol Kokory II. 4:0, Sokol 
Přerov—Sokol Drahotuše 5:3, Sokol Přerov—Sokol Kokory I. 5:6. 
25. května měl býti sehrán poslední mistrovský zápas mezi Sokolem Bystřice p. H. a 
Sokolem Přerov v Bystřici p. H. K tomuto zápasu se však nedostavil rozhodčí, takže byl 
zápas hrán jako přátelský. V tomto zápase zvítězilo naše družstvo 12:8. 
7. června byl zápas v Bystřici p. H. opakován a naše družstvo zvítězilo  7:3. 
Tím docílilo družstvo Sokola Přerov vítězství II. třídy okrsku Přerov bez jediné 
porážky. K postupu do I. třídy bylo nutno sehráti kvalifikační zápas s vítězi 
jednotlivých okrsků. 
15. června byl sehrán první kvalifikační zápas mezi Sokolem. Přerov a SK Baťov s 
výsledkem 14:1 pro Sokol Přerov. 
22. června sehrálo družstva další kvalifikační zápas v Rožnově p. Rad. s tamním 
Sokolem s výsledkem 7:5 pro Sokol Přerov. 
K  odvetným  zápasům  nedošlo,  neboť   obě  družstva vystoupila z mistrovství. 
22. června byli jsme pozváni do Drahotuš k zápasu v rámci veřejného cvičení. V tomto 
zápase byli jsme poněkud vysoko poraženi v poměru 12:6. 
Po prázdninách sehrálo naše vítězné družstvo dva finálové zápasy o prvenství   s   
vítězem   okrsku   olomouckého, Sokolem Čelechovice. 
3.   srpna   jsme   byli   v  Čelechovicích  poraženi   6:5   a   10.   srpna jsme v Přerově 
zvítězili 7:2. 
Lepším brankovým, poměrem získalo družstvo Sokola Přerov titul mistra II. třídy HZH 
a zajistilo si postup do I. třídy HŽH. 
14. září sehrálo naše družstvo první mistrovský zápas na našem hřišti se Sokolem Zlín.  
Tento zápas skončil nerozhodně 8:8. 
21. září byl sehrán další mistrovský zápas v Žeravicích mezi Sokolem Přerov a 
Unionem Zeravice a skončil vítězně pro naše družstvo v poměru 11:4. 
28. září utkalo se naše družstvo v mistrovském zápase s SK Letná Zlín v Přerově a 
zvítězilo 11:0. 
5: října zvítězilo naše družstvo v Novém Jičíně nad družstvem SK Nový Jičín v poměru 
9:4. 
28. října bylo dohráno první kolo mistrovství I. třídy HŽH zápasem se Sokolem 
Bystřice p. H. v Bystřici p. H., ve kterém bylo naše družstvo poraženo 3:5. 
. Prohrou v Bystřici p. H. ztratili jsme vedoucí místo v tabulce a jsme nyní na druhém 
místě pouze o jeden bod za Sokolem Bystřice p. H. a máme aktivní score 51:27 a 9 
bodů. Celkem sehrálo družstvo 22 zápasů s aktivním scorem 169:93. Z toho bylo 16 
vítězných, 5 prohraných a 1 nerozhodný. Tyto zápasy absolvovalo celkem 11 hráčů. 
Nutno vyzvednouti, že k zápasům musel také několikrát nastoupiti sám br. náčelník Fr. 
Odstrčil. Také ostatní činnost nezůstala pozadu. 
V tomto roce zúčastnil se státního kursu pro vedoucí házené v Baťově pořádaného ve 
dnech 13.—23. července br. Zmrzlík.  Byl proveden nábor dorostenců, kterých sdružuje 
oddíl celkem 10.  Také pokladní zpráva jest radostná. Oddíl vykazuje k 31. prosinci  
1947  aktiva  1.042.50 Kčs. 
Bratři — dorostenci! 
Přijděte mezi nás, ať tato pravá česká hra má co nejvíce stoupenců! 
Čestmír Topolánek                                                          Oldřich Pec 
     jednatel oddílu.                                                         vedoucí oddílu. 
 



 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA HERNÍHO ODDÍLU KOŠÍKOVÉ SOKOLA 
PŘEROV ZA ROK 1947. 

 
  Sezóna roku 1947 nezastihla košíkáře naší jednoty v dobré kondici,  jakými  se mohli 
pochlubiti léta minulá. Odchodem několika vysokoškoláků za studiem do Brna, 
Bratislavy a pod., ztratilo mužstvo značně na výkonnosti. Jeví se to i ve zmenšeném 
počtu hráčů aktivní činnosti. Tak se stalo, že tento rok jsme měli jen mužstvo divisní 
(závodní) a družstvo II., za které hráli i dorostenci. 
 
Činnost: 
Ve dnech 4. a 5. ledna byl náš oddíl pověřen uspořádáním župního mistrovství ČOS v 
košíkové mužů a dorostenců. Vítězem mistrovství bylo II. družstvo Sokola Přerov, ale 
do župního svazového mistrovství již nezasáhlo, neboť pro nedostatek hráčů muselo ze 
soutěže vystoupiti. 
5. ledna sehrálo naše divisní mužstvo v rámci župního mistrovství odložené divisní 
utkání se Sokolem Zlín a zvítězilo v poměru  54:20. 
V  prvém zápase jsme prohrávali s VS Brno 31:28 a v druhém 11. ledna jsme porazili 
DTJ Brno 41:24. 
18.  ledna hostoval u nás Sokol Brno I., který nás porazil poměrem 32:28. 
25. ledna zajeli jsme do Olomouce k zápasu o přebor východo-moravského sokolského 
kraje. Po nezajímavém boji a s náhradníky porazili jsme Sokol Olomouc 29:21 a byli 
jsme vítězi kraje. 
V  tu dobu sehráli také naši dorostenci dva přátelské zápasy a to 18. ledna v Přerově s 
VS Olomouc a zvítězili poměrem 49:28 25. ledna pak zajeli k odvetnému utkání do 
Olomouce a byli poraženi v poměru 34:17. 
Poněvadž se do župního- mistrovství košíkové dorostenců nikdo nepřihlásil,   postoupili  
naši  dorostenci  do  bojů  o  přebor  sokolské oblasti. 
19.   ledna byl na ustavující schůzi herního oddílu košíkové za účasti 43 členů a členek 
zvolen vedoucím oddílu br. Millonig, který tuto funkci převzal již od r. 1945 po třetí. 
1. únorem začalo jarní kolo II. ročníku moravské divise mužů v košíkové zápaseni ve 
Zlíně se Sokolem Zlín. V tomto utkání zvítězili jsme poměrem ,36:24. 
Dalším zápasem jarního kola je 15. února zápas se Sokolem Tuřany. Po tuhém boji 
zvítězili jsme jen velmi těsně 34:28. 
16. února byla v naší sokolovně pořádána soutěž přerovských středních škol o putovní 
pohár br. Frant. Vrby. Uspořádáním celé soutěže   byl pověřen  oddíl košíkové naší  
jednoty. Soutěž  obhájila znovu   průmyslová   škola   Přerov,   v  jejichž   řadách   byli  
i  hráči našeho I.a družstva. 
22. února hráli jsme v naší tělocvičně další divisní zápas se Sokolem Král. Pole, který v 
té době byl vedoucím moravské divise a  podařilo- se nám s ním remisovati 28:28. 
1. a 2. března byli jsme hosty v Ostravě. V prvém zápase o divisní body porazili jsme 
favority Železničáře Mor. Ostrava 43:23. A druhý den s poměrně slabším soupeřem 
Vítkovickými železárnami  prohráli jsme pro velké vypětí v prvém zápase 15:42. 
8. března ukončili jsme jarní kolo moravské divise zápasem s AC Arsenálem Brno a v 
tomto zápase zvítězili jsme zase jen zcela těsně 41:37. 
Tímto vítězstvím umístili jsme se v divisní soutěži moravské divise košíkové mužů, 
ročník 1946—47 na 3. místě za Sokolem Královo Pole a Železničáři Moravská Ostrava. 



Toto čestné místo je pro nás nesporným úspěchem. Hůře se nám však vedlo v dalším 
ročníku  1947—1948. 
6. duben byl pro nás velkým dnem, neboť na tento den byl do naší sokolovny stanoven 
zápas finále krajového mistrovství ČOS p postup do mistrovství ČOS. Družstvo Sokola 
Přerov jako vítěz Svého kraje utkalo se s vítězem kraje brněnského, Sokolem 
Žabovřesky. Již předem jsme si nedělali žádné naděje, neboť kvalita ligového družstva 
Sokola Žabovřesky je nám již velmi známá z našich zájezdů k zápasům v Brně, ale 
přesto bylo pro nás takové utkání velkou příležitostí k zdokonalení a také uspokojením 
pro naše diváky. Jak jsme předvídali prohráli jsme v tomto zápase poměrně hladce 
scorem 51:30. 
18. říjnem zahájili jsme po letní přestávce III. ročník moravské divise doma zápasem se 
Sokolem Žabovřesky II. družstvem. Porážka sice těsná 34:28, oba body však byly 
ztraceny. 
25 října zajeli jsme do Olomouce k dalšímu zápasu s nováčkem divise VS Olomouc. V 
tomto zápase byli jsme nečekaně poraženi v poměru 25:24. VS Olomouc sice ani z 
daleka nedosahoval naší výkonnosti, ale tentokráte to byl pan rozhodčí, který se o tento 
zkreslený výsledek sám postaral. Jako vedoucí družstva VS Olomouc měl k tomu velice 
blízko. Tak jsme odevzdali další body. 
1. a 2. listopadu hostovala u nás další dvě brněnská družstva, nad nimiž v obou 
zápasech jsme zvítězili, ale jen velmi těsně. Arsenál Brno porazili jsme 30:28 a s VS 
Brno ještě těsněji 28:27. 
15. listopadu hostovalo u nás v divisním utkání družstvo Sokola Tuřany. I to se nám 
podařilo poraziti poměrem 32:24. Byl to však již konec našich úspěchů, které i tak 
nebyly nijak přesvědčivé. 
22. a 23. listopadu zajeli jsme do Ostravy, kde v prvém zápase nás porazili Železničáři 
Mor. Ostrava 37:21. V druhém zápase nás družstvo Vítkovických železáren porazilo 
zase v poměru 39:24. 
14. prosince hostovalo u nás družstvo Sokola Židenice, které ještě vloni hrálo v lize. 
Nedovedli jsme však využíti domácího prostředí a ve finále jsme prohráli 35:23. 
20. a 21. prosince zajeli jsme k posledním dvěma zápasům do Brna. V prvém zápase 
prohráli jsme 38:32 s Mor. Slavií. Zde zase měli jsme smůlu se soudcem, který nás v 
každé akci poškozoval. a tak přesto, že jsme, mohli tento zápas vyhráti, postaral se roz-
hodčí o naši prohru. V druhém zápase, hraném na stadiu Sokola Brno I. střetli jsme se s 
vedoucím mužstvem soutěže Sokolem Brno I.- II . družstvem. Přesto, že jsme 
vynaložili všechny své síly pro dosažení nejčestnějšího výsledku, nemohli jsme odolati 
lepšímu a rutinovanějšímu soupeři, a prohráli jsme vysoko scorem 57:27. Tak jsme 
skončili sezónu III. ročníku divise podzimního kola na 3. místě od konce. Je to jistě pro 
nás nemalá rána, neboť tak nízko v tabulce jsme od založení soutěže nikdy nebyli. 
Musíme ji však přijmout mužně a v jarním kole napnout všechny síly k docílení lepších 
výsledků již vzhledem k blížícím se sletovým soutěžím, v  kterých přerovští košíkáři  
chtějí co nejvýše. 
Je nutno upozornit na naše druhé družstvo, které bohužel nemá v blízkém'okolí 
soupeře', neboť v přerovském kraji je' dosud málo jednot a klubů, kteří košíkovou 
pěstují. Hráči jsou však stále v treningu, který provádějí společně s hráči našeho 
divisního družstva Mimo vítězství župního svazového mistrovství sehráli doma 
přátelský zápas s Voj. akademií Hranice, nad níž zvítězili 43:27. Dále pak porazili 
doma družstva Sokola Vyškov a v odvetném utkání ve Vyškově opět zvítězili. Lepších 
zápasů není možno sjednati, neboť finanční náklady jsou dosti velké, a tak nezbývá, než 
aby jsme vytrvale trénovali a se zdokonalovaly abychom míli v brzké době hráče na 



doplnění divisního družstva. Tohoto povýšeni se letos již dostalo dorostencům, kteří v 
jarním kole budou mít příležitost ukázat své umění. 
Ve dnech 7. až 12. prosince t. r. zúčastnili se bratři Eduard Visnar a Evžen Šmolka 
kursu košíkové pořádaného min. škol. v Olomcuci. Hře vyučovali nejpřednější ligoví 
hráči z Moravy a vedoucí košíkářů ČSR for. Fleischinger ze Sokola Brno I. Hráči se 
vrátili nadšeni a své poznatky budou zase dále uplatňovati ve výchově nových adeptů. 
Celkem sehrálo naše divisní mužstvo 19 mistrovských zápasů a 2 sokolské mistrovské 
zápasy a II. družstvo 11 přátelských zápasů.    
                                                                            Josef Zezula, jednatel oddílu košíkové. 
Dovětek: 
KU konci všech zpráv, které podali jednotliví vedoucí míčových her, chci poděkovati 
všem hráčům a vedoucím výcvikových sborů, kteří po celý rok ochotně věnovali 
veškerý svůj volný čas a možno říci i každou neděli výcvikům a zápasům, ve kterých 
hájili barvy naší jednoty na kurtech odbíjené nebo košíkové, na hřišti házené a letos 
dokonce na zeleném trávníku kopané. Svou vyspělostí dokázali, že naše jednota má ve 
svém středu dostatek dobrých výkonných sportovců. 
Vám pak — bratři a dorostenci — kteří se dodnes míčových her v naší jednotě 
nezúčastňujete a jen přihlížíte našim výkonům, připomínám: Neleňte a přijďte mezi 
nás! Ať je nás více a máme ještě lepší výběr pro naše závodní družstva, která 
representují naši jednotu  a naše město! 
Je samozřejmé, že košíková, odbíjená, házená a kopaná, pěstované v oddílech naší 
jednoty, jsou krásné kolektivní hry, vyznačující se rychlostí, tvrdostí, bystrostí a 
technikou, která vyžaduje stálého a možno. říci tvrdého treningu, než je hráč schopen, 
přistoupiti K vlastní hře. Je tudíž potřebí silné vůle, chuti i lásky a nesmějí  odraditi  ani 
případné počáteční neúspěchy. 
My, vedoucí a především vedoucí sokolské mládeže, máme zájem a kromě vašich 
výkonů na hřišti máme na mysli vaše zdrávi a váš charakter. Naším heslem a krédem 
zůstává vychovati z vás zdravé a ušlechtilé jedince — české občany. 
Ota Millonig, vedoucí herních oddílů  Sokola Přerov. 
 
PLAVCI SOKOLA PR.EROV V SEZÓNĚ 1947. 
Přerovské plavectví má na Moravě dobrý zvuk. Rok 1947 přinesl mu další zlepšení a 
složení co do počtu dobrých instruktorů a závodníků. Rok 1947 byl velmi bohatý na 
termíny a kvalitní závody. Tabulky, které vyjdou v lednu 1948, ukáži značné procento 
zlepšení kterého bylo právě častým obesláním závodů a důkladnou přípravou na ně 
docíleno. Slabší výkony v zimní sezóně jsou naprosto omluvitelný nedostatkem 
výcviku v zimních lázních, které byly pro nedostatek uhlí zavřeny. I když uvidíte níže 
časově dobrý výkon, nesrovnávejte ho s časem na lázních otevřených, jednak proto, že 
zimní lázně mají více obrátek a tím nastává časové zlepšení, ale hlavně z toho důvodu, 
že Morava nemá bazénu o regurelní délce (nejméně 25 m), a tak vlastně taková stovka 
příkladně ve Vítkovicích měří jen cca 98 m. 
Letní sezóna nám vrací naše instruktory—vysokoškoláky ze studií a tím i rušnější život 
na plovárně ve výcviku. Práce jejich jest již po 14 dnech vidět. Úsilí celého oddílu v r. 
1947 se zračí ve výkonech, které vám nyní uvádíme: 
Vítkovice 26. I. 1947: Sprinterský prsařský trojboj 50—100—200: 1. Kopřiva 34 b. 34, 
—1:13,2—2:47,8. 4. Čech 9 b. 35,4—1:21,6—3:07,8 
5. Chajda 4 b.. 37,2—1:22, 8—3:06,2. Ve vložkových závodech docílili naši závodnici 
těchto výkonů: 100 m crawl: 1. Hock 1:04,9. 3. Přívara 1:07,2. 6. Běhálek 1:11,9, 7. 
Grygar 1:12,1. 100 m znak: 3. Kazík 1:27,1. 5. Weigl 1:37,9. 6. Solař 1:57,9. 50 m 
crawl: 4. Císařová 41,7. 5. Maierová 46. 6. Wainerová 46,5. 50 m znak: Císařová 44,8. 



Brno 13. III. 1947: Sprinterský prsařský trojboj 50—100—200: 2.   Vladimír Kopřiva  
34,1—1:17,5—3:01,4. 
 

 
Úspěšní plavci Sokola Přerov. 

 
Bratislava 29, 30 III. 1947: Bratislava—Brno: 50 m prsa: Kopřiva 4. časem 36,5. Vodní 
pólo skončilo prvého dne naší > porážkou 12:0, druhý den ještě nepříznivě ji 17:1. 
Vítkovice 12, a 13. IV. 1947: Zimní mistrovství Moravy: Druzí za ČPK Brno 109 body. 
100 m crawl  2. Hock 1:05. 5. Císař 1,08. •6. Přívara 1:10,8. 100 m znak: 1. Kopřiva 
1:14. 6. Kazík 1:29,2. 200 m prsa: 4. Huf 3:04,8. 6. Hrnčíř 3:08,9. 7. Chajda 3:12. 400 
m crawl: i. Kopřiva 5,05,9. 3. Císař 5,52,8. 4X100 prsa: 2. Chajda. Huf, Hrnčíř, 
Kopřiva 5,31,2. 4X100 crawl: 1. Přívara, Císař, Hock, Kopřiva 4:25,5. 6. Vanderka, 
Kazík Weigl, Huf 5:13,2. 3X100 pol.: 2. Kopřiva, Chajda, Hock 3:50,6. 6. Vanderka, 
Huf, Císař 4:07,3. .Vídeň 26. IV. 1947: Brno—Vídeň ženy: Linec—Vídeň muži: V 
závodě na 400 m poráží časem 5:30,5 Vladimír Kopřiva rakouského mistra Bohuslava. 
Piešťany 24. V. a 2. VI. 1947: Kurs pro cvičitele vyššího stupně obeslán 2 členy oddílu 
Koplíkem a Tšponem. 
Přerov 7. VI. 1947: Mezijednotové Sokol Opava—Sokol Přerov: Hladce vítězíme v 
poměru 50:21, ve vodním pólu v poměru 1:5. Obsazujeme všechna prvá místa a to na 
100 m znak Sobkem v čase 1:24,9. 200 m prsa Šišákem 3:11,1. 100 m crawl Přívarou 
1:09,1. 3X100 m, polohová štafeta 4:22,2. V tomto závodě stejně jako ve vodním pólu 
representují náš oddíl »mladí«. I když béřeme v úvahu, že mají slabého soupeře a 
nedostatek zimního* výcviku, uvádějí se začátkem sezóny celkem dobře. 
Lotovice 7. VI. 1947. Propagační závody: 1. na 100 m crawl: VI. Kopřiva za 1:07,5. 1. 
na 100 m prsa VI. Kopřiva za 1:22,3. 
Trenčín 21. a 22. VÍ. 1947: Dorostenecká mistrovství ČSR: Celkové umístění II. v 
dorostu 32 body. 100 m znak: 7. Vanderka 1:29,8 (1:28,7). 7. Císařová 1:48,2 (1:46,4). 
8. Křičilová 1:52,3 (1:56). 200 m prsa: 2. Chajda 3:11,8 (3:12,3).■ Pazderová 3:58, v 
rozplavbě. 100  m crawl:   15.   Přívara   1:09  (1:08,9).  3X100  pol.:   4.  Vanderka, 
Chajda,   Přívara   4:12,0.   4.   Křičilová,   Pazderová,   Císařová   5:19,5. 4X100  crawl  
12. 4:54,8. 



Uherské Hradiště 29. VI. 1947: Napříč Moravou byl úspěchem našeho juniora br. Rošt. 
Císaře, který vítězí v hlavním závodě před dobrými soupeři ze Slovenska a Cech. V 
soutěži dorostenců byl Přívara II. a v soutěži žen sestra Eva Libigerová v těžké 
konkurenci III. 
Teplice-Šanov: Kurs pro vedoucí dorostu byl obeslán bratry Jiřím Koplíkem jako 
referentem a Pavlem Bezděkem a Zdeňkem Ciprisem jako frekventanty. 
Opava 5. VII. 1947, 6. VII. 1947: Zemské závody COS v plavání. Vítězíme vysoko na 
body počtem 215 před jednotami Olomouc 16, Opava 11, Kylešovice 5, v mužích a 
ženách 107 body před Olomoucí 50, Blanskem 8.   Závody   jsme   mohli   proto 
suverénně vyhrát, že jsme postavili vše, co umí závodně plavat. Vypočítávat zde 
výsledky, zabralo by celou stránku.   Uvedu   jen nejdůležitější, vždyť ve štafetě 3X100 
m poolhové obsadili jsme prvá čtyři   místa.   100  m znak: 1. Kopřiva VI. 1:21,8. 100 
m crawl:   1.   Císař 1:09,3.   100   m   g crawl, vložka pro dorost:   1. Přívara 1:07,5.   
200 m  prsa:   1.   Šišák   | 3:08,7. 3X100 m poolhová: I. družstvo 4:08,4. 400 m crawl: 
Vladimír Kopřiva 5:51,8. 4X100 m prsa: I. družstvo 5:48,2. 200 m -prsa, ženy: 
Libigerová 3:23,5.  100 m znak:  Bartošková  1:41. 100 m crawl:  VI.   I Libigerová 
1:31,1. 3X100 m. polohová: 4:34,1. Skoky do vody: 1. Běhálek 45,41 b. 
C. Budějovice 7.—17. VII. 1947:   Kurs   pro závodníky pořádaný   i ČOS byl obeslán 
takto:  dorostenci: Baďura, Grygar, Chajda, Pelikán, Přívara a Weigl;   muži:   Děrda,   
Císař,   Hrnčíř,   Huf, Kazík a   Kopřiva. 
Č. Budějovice 13. VII. 1947: Napříč Budějovicemi: Muži: 1000 m: 1. VI. Kopřiva 
8,00,1,   2. Císař 8,14.   Dor. 500 m:   1. Přívara 5:30,0  2.  Baďura 5:38,0, 6. Grygar 6. 
Přerov 14. VII. 1947: Vydáváme cyklostylovanou příručku pro instruktory, sepsanou 
členem oddílu Josefem Kopřivou. Zvláštní l zásluhu na jejím uskutečnění má br. Fr. 
Dostál, který s nevšední ochotou sám text do cykloblan vepsal a postaral se o vzorné 
roz- 1 množení. Příručka, která jest jistě dobrá, nebyla na přání autora zaslána vyšším 
složkám k posouzení. 
Přerov 19.—20. VII. 1947: Mistrovství Moravy v plavání: V mužích vítězíme na body   
počtem   159   před   KVS 127   a CPK B 27:  v ženách jsme druzí počtem 51 b. za 
CPKB, mistrovským klubem ČSR, který docílil rekordní počet 241 b. I zde rozepisovat 
dopodrobna výsledky by zabralo celou stránku, uvedu proto jen ty nejdůležitější: 200 m 
prsa muži: Chajda překvapivě 2. za 3:11,1. 3X100 m polohová muži: 1. Koplík, 
Kopřiva, Přívara 3:52,5. 4X100 metrů prsa muži: 1. Hon, Chajda, Šváb, Kopřiva 5:42,5. 
100 m crawl: 3. Přívara za 1:07,0. 100 m znak: 1. Kopřiva za 1:19,8. 200 m prsa: 2. E 
Libigerová 3:24,0. 4X200 m crawl: 1. Baďura, Císař, Přívara, Kopřiva za 10:33,4. 3. 
Bezděk, Grygar, Hock, Šváb za 11:14,8S. 400 m crawl:   1. Přívara 5:32,8,   nejlepší   
dor. výkon CSR. 3.  Kopřiva 5:34. 
Praha 27. VII. 1947: Festival mládeže: 100 m prsa: 3. V. Kopřiva 1:19,4. 
Praha 29. VIL 1947: Mistrovství CSR: 1500 m rozplavby: 2. VI. Kopřiva 23,38,2. — 
30. VII. 1947: 1500 m finále: 3. Vlád. Kopřiva 22,04,1. V tomto závodě vytvořil čas na 
800 m 11:38 a 1000 m 14:39 li—3. VIII. 1947: 100 m znak rozplavby: Kopřiva 1:33,3. 
Koplík 1:24,2. 400 m finále: 4. Kopřiva 5:39 (5:35). 6. Přívara 5:44 (5:44,5). 200 m  
prsa   finále:   3. Libigerová 3:19,3   (3:20,8).   4X200   m   crawl:  
4.  v rozpl. 10:36,6. 3X100 m muži: finále 4. 3:57,2 (3:54,4). 
Brno 13. VIII. 1947: Sprint, trojboj: 50—100—200: 4. Císař (4/5 29,8; 5/6 1:10, 2. 
2:37,6). 
Brno: 100 m znak, vložka: 1. Kopřiva 1:20. 
Přerov 15. VIII. 1947: Velká cena na 200 m prsa, memoriál bratra Zdeňka Calábka: 
Hlavní závod: 1. Jiří Linhart, APK Praha 2:52,2.. 2. Skovajsa, SPK Bratislava 2:54,1. 3. 
V. Linhart, APK Praha 2:56,5. 4. Vacek, Sokol Plzeň 2:59,8. 5. Harant, Radbuza Plzeň 



2:59,8. 6. Šišák, Sokol Přerov 3:08,4. Národní závody vyhráli: 100 m prsa dorost: 
Sýkora, SPKB 1:22,3. 200 m crawl: Hock, SOP 2:36,7. 100 m crawl ž.: Kubišová, CPK 
1:19,2. 50 m crawl dorost.: Deak, SKPK 0:30,8. 200 m prsa ž.: E. Libigerová 3:20,9. 
3X50 m pol. jedn.: VI. Kopřiva 1:58,2. 100/200/100 pol.: ČPKB ž. 6:18,6. 6X50 crawl: 
SPK Bratislava 3:02,2. 100 m znak: VI. Kopřiva 1:20,5. 
Brno — Blansko — Letovice 22.-24. VIII. 1947: Zeny Rakouska v Brně a okolí. Ve 
vložkových závodech docílil VI. Kopřiva těchto výkonů: 100 m znak: 1:20,3, 100 m 
prsa: 1:18,7, 100 m crawl 1:08,6. 
Opava, Maříkův memoriál: Zúčastnili jsme se dvěma družstvy: I. družstvo vyhrálo nad 
SKVŽ 7:0 (3:0). II. družstvo prohrálo se SOO 0:1  (0:1).   II . družstvo prohrálo s SPK 
0:5 (0:3).   I.   družstvo vyhrálo se So Ol 4:1 (3:0). I. družstvo prohrálo s SPK 0:4 (0:4). 
Zlín 7, IX. 1947: SK Baťa—Zelená žába, Trenč. Teplice: Byl: isme hosty za Baťu. 100 
m znak: Koplík 1:22,4, Děrda 1:26,8 I. a II. 100 m znak: Bartošková 1:40,8, Císařová 
1:45,3. 100 m crawl: Přívara 1:06,8. 100 m prsa: Libigerová 1:33. 100 m prsa: VI. 
Kopřiva 1:18,7, Huf 1:30,6, J. Kopřiva 1:32,8. 3X50 pel. muži: Koplík, Kopřiva Přívara 
1:43,7. 50 m crawl: Císařová 41,9, Bartošková 42,1, Maierová. 50 m prsa: Přívara 36,4. 
Odpoledne téhož dne věnováno výcviku a filmovým snímkům pohybů pod vodou. 
Odpolední výsledky: 400 m znak: Vlád. Kopřiva 6:21,0. 200 m znak: Bartošková 
3;36,7. 400 m crawl:  Bartošková 7:57,5. 50 m prsa: Eva Libigerová 
41,4. 
Zářijové vnitřní závody ve dnech 14., 15., 16., 20. a 21. září 1947: 200 m crawl: dor. 
Císařová 3:43,8. 400 m prsa žen: Eva Libigerová 7:14,5. 500 m prsa: dor. Chajda 
9:03,8. 4X100 m crawl: Baďura. Císař, Kopřiva, Přívara 4:36,5. 4X50 m crawl: Hock, 
Císař, Kopřiva, Přívara 2:02,2. 6X50 m crawl: titéž a Baďura, Bezděk 3:04,4. 4X50 m 
crawl: Baďura, Přívara, Hock, Kopřiva 1:59. 10X50 m crawl: titéž a Běhálek, Bezděk, 
Koplík, Děrda, Grygar a Císař 5:11,9. 800 m crawl: dor. Přívara 12,15,6. 10X100 m 
crawl: Baďura, VI. Kopřiva, Přívara, Císař, Hock, Děrda, Grygar, Běhálek, Kazík a 
Hon 12,11,4 (prým. 1:13,14). 3X50 m pal. i jednotlivci: dor. Přívara 2:15,2. 400 m prsa: 
dor. Chajda 6:55,4. 50 m prsa ženy: Libigerová 41,3. 1500 m crawl: dor. Přívara 
24,58.9.                                                                                                    Jiří Tšpon. 
 
VESLAŘSKÝ ODDÍL. 
Činnost oddílu v roce 1947 zahájena členskou schůzí 19. února 1947. Oddíl má nyní 14 
mužů, 10 dorostenců a 6 dorostenek. Všichni se podrobili jarní průpravě. Do 
výcvikového sboru zvoleni bratři: Jos. Zapadlo, Mir. Sochor, SI. Tšpon, Mir. Zdráhal a 
SI. Tůma. 
Náš program musili jsme v tomto roce omeziti vzhledem k stavbě mostu a stále 
nízkému stavu vody na dokončení přístavby naši klubovny, šaten a sprch. Přes 
nemožnost treningu na řece Bečvě dojížděli naši veslaři do Kojetína, kam jsme si 
dovezli naši loď. Tím umožnili jsme našemu družstvu účasit alespoň na jedněch zá-
vodech, a to v Baťově   dne   29. června   1947.   Družstvo   v   sestavě br. SI. Tůma, 
Ant. Zimmermann, Čestmír Hapala, Mir. Zdráhal, kormidelník Oldřich Široký umístilo 
se v jednom závodě na místě III., v druhém závodu na místě IV. Jiných závodů jsme se 
z nedostatku vody a treningu neúčastnili. 
Dne 21. září 1947 uspořádána velkolepá tradiční »Benátská noc«, která se přes značné 
potíže velmi vydařila. Pódiová vystoupení za vedení sestry náčelnice Dvořákové a 
sestry Dolinové (16 žen), dorostenky nacvičila sestra Kubíčková, další dvě čísla doplnil 
bratr Arn. Polydor se svou partnerkou, byla líbivá. Ukončení programu velkolepým 
ohňostrojem, raketami a vodopádem zpestřilo dokonale program Benátské noci. 



Výsledkem sta dobrovolně odpracovaných hodin našimi bratry a dorostenci je 
dokončení přístavby loděnice (mimo vnitřního zařízení). Členskou schůzí, konanou dne 
29. listopadu 1947 za přítomnosti bratrů a 3 sester, rozhodnuto předati přístavbu 
jednotě. 
Nadešel den 7. prosince 1947, kdy slavnostním způsobem předali jsme přístavbu 
sokolské loděnice T. j. Sokol za účasti zástupců správního výboru v čele s br. starostou 
Dr Janem Lacinou, cvičitelských sborů a hospodářského odboru. Účastnilo se též 
mnoho hostí a příznivců veslařského sportu. Klubovna byla vyzdobena br. Mir. Fertem 
a Oldř. Kohoutkem velmi pěknou výstavkou dříve získaných cen a řadou fotografií. 
V prostředí, které bratři láskou k sokolské věci sami vybudovali, chceme v roce 
sletovém pokračovati ve výchově zdravého veslařství a přivésti je na úroveň hodnou 
jména Sokol. Máme před sebou povinnost čestně obhájiti na slete titul přeborníka 
slovanského Sokolstva v závodu čtyřveslic, získaného o slete minulém. 
Věřím, že naši bratři veslaři po tak dlouhé přestávce, námi nezaviněné, zase přivedou 
sokolský veslařský sport na úroveň, odpovídající sokolské odhodlanosti a lásce k 
tomuto sportu. 

O. Široký. 
 

TENNISOVÝ ODDÍL. 
Po jarní úpravě našich dvorců, provedené výlučně svépomocí členstva oddílu, oživly 
tyto většinou sokolskou mládeží, do které vkládáme také naše naděje. 
Oddíl čítal v r. 1947 42 členů, 26 členek, 23 dorostenců, 15 dorostenek a .6 žáků. 
Celkem 112 osob. Malá sokolská rodina jistě vzroste, jakmile pominou potíže s 
tennisovými potřebami. 
Činnost oddílu byla v r. 1947 značně okleštěná. Svazové mistrovství II. třídy se v naší 
župě nekonalo a pro  naprostý  nedostatek   míčů nebylo možno také uskutečnit všechna 
proponovaná přátelská utkání. 
Ze závodní činnosti nutno   vyzvednouti   vyslání   bratří   V. a R. Kleina a Sl. Chytila 
na celostátní svazové juniorské mistrovství do Pardubic, kde br. V. Klein získal 
prvenství v soutěži o Březinův   i pohár a také velmi dobře se umístil v hlavní soutěži. 
Týž bratr absolvoval  dále   mistrovství   středních škol v Brně, kde s H. Kirschem ve 
čtyřhře získali prvé místo. Rovněl v Prostějově na župním svazovém juniorském 
mistrovství zaslouženě  vy-bojoval si prvenství ve dvouhře. 
Oddíl utkal se v r. 1947 v přátelském zápase s ČLTK Olomouc a dále s LTC 
Šumperkem. Prvý zápas prohrál, ve druhém zvítězil. 
Ve vlastních sokolských závodech v tennise probojovalo se naše družstvo (bratři Ph. 
Mr. Mück, V. Klein a J. Pavelka) vítězstvím nad representantem oblasti 
západomoravské Sokolem Bučovice  do finále o prvenství ČOS, ve kterém jen chybnou 
informací o sestavě připravili jsme se v Českém Brodě o lepší umístění. 
V  závodě o prvenství mužů ČOS ve dvouhře v Praze umístil se br. V. Klein (ze 44 
zúčastněných) jako třetí. Jistě cenný a pěkný úspěch jmenovaného. 
V  sezóně byla věnována největší péče a pozornost v oddíle naší mládeži, které také 
všemožným způsobem byl tento krásný, ušlechtilý sport umožňován. 
Doufáme, že je to velmi dobrá investice, z které nám vyrostou zdatní sokolští závodníci. 
Po stránce finanční, přes značnou obnovu inventáře, vykazuje oddíl přebytek, který byl 
odveden hlavní pokladně. 
Příští sezóna zbaví nás snad již starostí o míčky a jiné tennisové potřeby, jichž 
nedostatek značně brzdí nácvik a výkon závodníků a doufáme, že v našich nastávajících 
sletových závodech se dobře umístíme. 



V závěru chtěl bych poděkovati všem bratřím i sestrám, kteří | ať prací, či jiným 
způsobem nás podporovali a tím nám zpříjemnili  pobyt na našich dvorcích. 
Zdar XI. sletu všesokolskému, zdar sokolskému tennisu! 

Kosík.  
 
ODDÍL MOTORISTŮ. 
Letos byl při naší jednotě ustaven motooddíl. Stalo se tak na výzvu ČOS, která 
doporučovala zřízení těchto oddílů v jednotách. 
Vedoucím byl určen br. Jaroslav Heinz, jednatelem zvolen br. R  Miškář, pokladníkem 
br. AI. Kyncl a hospodářem br. J. Tiefenbach. Oddíl má 20 členů. 
Oddílu do vínku věnovali bratři J. Smrčka a R. Ditrich nový motocykl (zn. Jawa, 175 
ccm) s dvojím řízením, pro cvičení nových jezdců. 
Spolupracovali jsme úzce s místní odbočkou AKRCS a společně jsme uspořádali 22. 
června rnototurnaj, který se vydařil finančně i technicky za vydatné spolupráce 
cvičitelského sboru mužů. 
Členové oddílu zúčastňovali se různých závodů a soutěží, a to. Rychlostních: Okruhu v 
Zábřehu, Šumperku, Prostějově, Šternberků, Sv. Kopečku, Bratislavě a Jevíčku. 
Nejúspěšněji si vedl br. Ant. Mikl. Soutěží spolehlivosti: 300 mil zemí Českou, velké 
motocyklové soutěže na 1000 km. Různých jízd brannosti a turnajů se zúčastnili 
úspěšně bratři Mikl, Smrčka a J. Heinz. 
Na darovaném motocyklu jsme vycvičili bezplatně 20 dorostenců a v této činnosti 
hodláme pokračovati i v příštím roce. Větší činnost výcvikovou jsme nemohli 
vyvinouti, neboť oddíl těžce zápasil s nedostatkem instruktorů. 
Mimo to členové oddílu vypomohli při pořádání mezinárodní motocyklové soutěže 
šesitidenní, kterou pořádal v Československu AKRCS. 
Ke konci sezóny věnovali bratři Ditrich a Smrčka ještě jeden nový motocykl (zn. CZ, 
125 ccm), který má sloužit zdokonalení vycvičených i potřebám jednoty, případně 
župy. 
Přál bych si, aby skutečně všichni bratři, kteří mají motocykl nebo na motocyklu jezdí, 
stali se členy oddílu, abychom mohli činnost lépe rozvinouti a zúčastniti se vystoupení 
motoristů na slete. Rovněž bychom chtěli uspořádat i delší zájezdy do ciziny. Děkuji 
ještě jednou bratřím Ďitrichovi a Smrčkoví za darované dva motocykly a nevšední 
pochopení pro motorový sport v Sokole. 

Jaroslav Heinz. 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ODDÍLU POBYTU A TÁBOŘENI V 
PŘÍRODĚ V ROCE 1947. 

PP — pobyt v přírodě. 
Větší technická činnost žáctva i dorostu, která vyvrcholuje vždy veřejným cvičením 
jednoty, okrsku a župy, zaměstnala letos podstatně obě tyto složky, ke kterým se 
obracíme v prvé řadě, má-me-li na mysli pobyt a táboření v přírodě. Z tohoto důvodu, 
jakož i pro nedostatek vedoucích, nezvýšila se činnost oddílu proti roku 1946. 
Úkoly, které jsme si vytkli — prohloubení znalostí praktických i teoretických z PP, 
založení pevných družstev s vedoucím a jeho zástupcem u žáků i u dorostu  a zařadění 
co největšího počtu naších sokolských příslušníků— nejsou proto ještě zdaleka splněny. 
Proto i ve sletovém roce hodláme umožniti pobyt v přírodě pokud možno největšímu 
počtu žáků a dorostenců. 
Přes všechny překážky bylo uspořádáno 9 besídek a 6 vycházek žactva. Část programu 
besídek byla věnována nauce o pobytu v přírodě a pravidlům dobrého táboření. Pro 
členstvo byla uspořádána jedna vycházka, do Beskyd. Vedoucí dorostu uspořádal 



pochodové cvičení. Župní školy PP se zúčastnilo 7 bratří. Pro vedoucí osady a 
stanového tábora v počtu 24 byl uspořádán kurs, a to 16 hodin. 
 

 
Br. místostarosta K. Zejda na návštěvě tábora v Lukově. 

 
Osada pc svízelném hledání nalezla svůj útulek v kasárnách Starého Města pod Kr. 
Sněžníkem, stanový tábor pro dorost pak V Lukově u jezera zv. Bezedník. Technické 
překážky, zvláště zásobovací a ubytovací, byly překonány i v tomto roce. Sociální 
odbor v čele s br. Zejdou nelitoval námahy, aby byly zdolány včas á-zasloužil se tak o 
umožnění pobytu v přírodě tolika příslušníkům jednoty. Osada proběhla ve dvou 
obdobích, a to prvé od 3. do 30. července za vedení br. K. Hrazdíry, druhé pak od 30. 
července do 26. srpna za vedení br. Bednaříka. Účastnilo se celkem 84 žáků prvého a 
49 žáků druhého období. Stanový tábor trval od 4. července do 14. srpna, asi 6 týdnů. 
Pod 31 stany byla účast 46 dorostenců, vedl br. MUC Flašar. Tábor byl označen 
vedoucím PP u ČOS jako vzorný. Obětavá a nezištná, vzájemně se doplňující činnost 
vedoucích a hospodyněk přinesla krásný úspěch. Přírůstek na váze v osadě 0,70 kg, v 
táboře pak 2,65 kg na osobu. Zdravotní stav účastníků osady, zvláště stanového tábora, 
byl velmi dobrý. Tyto výsledky jsou nám pobídkou vybudovati v dalších letech větši 
počet stanových táborů, a to i pro žáky od 8 let. 
K uskutečnění tohoto cíle nestačí však jen několik jedinců. Proto, bratři, kteří 
máte.'vztah k přírodě a k mládeži, pomozte uskutečniti tento náš cíl ! 
 
 
 



 
PP a sletový rok. 
Sletové vystoupení bude tentokráte obohaceno o vystoupení žup v ukázce táborového 
života v hudebním provedení, a to na široké základně. Musíme dokonalým nácvikem v 
rámci své župy přispěti ke zdaru tohoto prvého velkorysého sletového vystoupení. 
Po sletě připravujeme opět osadu i tábory, aby naše mládež mohla v přírodě načerpat 
tělesných a duševních sil, dnes tak k celkovému  ozdravění potřebných.  Nuže,  bratři, 
kteří   máte  rádi přírodu a máte  zájem  na  sokolské  práci,  přijďte mezi  nás,  sokolské 
táborníky! 

Hugo Široký. 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI  LYŽAŘSKÉHO ODDÍLU SOKOLA 
PŘEROV V ROCE 1946/47. 

 
Rekapitulace činnosti lyžařského oddílu za uplynulou zimu nám slibně ukazuje, že 
sezóna byla prvým rozběhem oddílu po válce že oddíl se snažil — což se i zčásti 
podařilo — budovati na tradicích přerovského lyžařství co do vysoké úrovně technické, 
i pokud se týká propagace rekreačního lyžařství. Zima svými uspokojivými sněhovými 
poměry umožnila nám též plné závodní přípravy na zimní sletové hry v roce 1947/48, 
jak z níže uvedeného závodnického kalendáře jest patrno. 
Jsme si však vědomi toho, že jsme zůstali mnoho dlužni turistickému a zájezdovému 
lyžařství; sledovali jsme však v prvé řadě zvýšení závodnického vypětí, abychom 
povznesením technické úrovně menšího okruhu jednotlivců nahradili nucené odloučení 
od bílých hor po dobu okupace a vytvořili jádro jakéhosi technického sboru našeho 
oddílu. Věříme, že turistické a rekreační lyžařství je odvislé spíše od komunikačních 
poměrů a finančních možností jednotlivců či celku, a jistě se nemýlíme, 
předpokládáme-li pro příští zimu již zcela mírový lyžařský ruch. Lze to tušit i ze zprávy 
zimní komise COS, ze které citujeme:. 
Chceme, aby zimní sletové hry byly skutečným sletem sokolských lyžařů! Zimní 
sletové hry nemohou býti jen přehlídkou závodníků, musí býti hromadnou manifestací 
všech Sokolů, provozujících zimní sporty. K tomu účelu připravujeme hromadné zá-
jezdy do Vysokých Tater. Jest nám přislíbena 50% sleva na drahách, při zvláštním 
vlaku dokonce sleva 70%, dále sleva na ubytování a stravování. Jest to velmi vhodná 
příležitost zhlédnouti Vysoké Tatry za velmi levný peníz ! 
K vlastní činnosti: 
V členské schůzi konané dne 17. října 1946 byl připraven předběžný program pro 
lyžařskou sezónu 1946—47. Zčásti byl splněn nad očekávání, i když se nám nepodařilo 
plně zorganisovati zájezdovou činnost autobusy do blízkých lyžařských terénů, jak bylo 
v Přerově před touto válkou tradiční zvyklostí 
Fysickou přípravu začali jsme již dne 21. října 1946 kondiční vycházkou do blízkých 
lesů za účasti 4 sester a 5 bratří. Větší účasti . těšily se však lyžařské semináře, spojené 
s promítáním úzkých lyžařských filmů, pořádané 23. a 30. října, 6., 13. a 20. listopadu 
za průměrné účasti 30 sester a bratří. Vedením semináře byl pověřen br. M. Bdinka, 
přednášeli br. MUDr Svozil, br. Rosmus, br. A. Heinz, br. C. Skopal a jiní. 
Zájem posluchačů lyžařských seminářů přenesl se i na gymnastickou přípravu v 
tělocvičně, ve společných cvičebních hodinách dne 27. listopadu, 4., 11. a 18. prosince 
za vedení br. Skopala. 
Dne 22. listopadu zúčastnili se naši členové zajímavé přednášky populárního insp. M. 
Karlíčka o slovenských horách. 



Naši členové se však neomezovali jen na činnost v našem oddíle. Br. A. Heinz 
přednášel 19. prosince lyžařům Sokola v Předmostí o teorii jízdy na lyžích. Dne 20. 
února přednášel na totéž téma v župní pomahatelské škole. 
Snažili jsme se též po suchopárné theorii naše členy pobavit a pozvali jsme je dne 9. 
listopadu do sokolské kavárny k tanci a příjemnému posezení na lyžařský večírek. 
Skutečnou sezónu na sněhu zahájili čtyři naši členové již 22. prosince zájezdem na 
Radhošť. A již za několik dní odjížděla autobusem početná výprava sester a bratří na 
Ovčárnu. Devět předních závodníků a závodnic zúčastnilo se tam závodního 
sjezdařského kursu Jesenické župy Svazu lyžařů ČSR. Naší členové spolupracovali na 
vedení tohoto kursu a spolu se Sokolem Olomouc vnesli a udrželi po. celou dobu trvání 
kursu sokolského ducha, bratrské přátelství a po technické stránce znamenité vedení. 
Souběžně uspořádali jsme pro ostatní účastníky zájezdu — 16 sester a bratří -— vlastní 
kurs pod vedením br. MUDr Svozila a for. Zapadla. Plnou péči organisaci zájezdu 
věnoval br. A. Heinz. 
V téže době zúčastnilo se 11 našich dorostenců l0 denního kursu dorostu v Petříkové u 
Ramzové. Kurs vedl většinou náš vedoucí dorostu br. Široký. 
Posléze uvádím kratší zájezdy v časovém sledu: 111—12. leden. Půstevny, celkem 9 
účastníků, ved. br. Poledna. 12. leden. Tesák, vozem UNRRA,  37 účastníků, ved.  br.  
A. Heinz. 19. leden. Tesák, vozem UNRRA,  43  účastníků,  ved. br. A. Heinz. 26. 
Jeden. Tesák, 3 vozy UNRRA, 95 účastníků, ved. br. Široký, 

br .Sekera, s. Wernerová. 
 
15.—16. únor.      Půstevny, celkem   9 účastníků, ved. for. Poledna. 
23. únor.               Půstevny, celkem    5 účastníků, ved. br. Poledna. 
1.— 2. březen.     Půstevny, celkem    8 účastníků, ved. br. Poledna. 
8.— 9. březen.     Půstevny, celkem  11 účastníků, ved. br. Poledna. 
30. březen.           Ovčárna,, celkem    6 účastníků ved. br. Poledna. 
5.— 7. duben.      Ovčárna,  celkem  15 účastníků, ved. br. Poledna a s. Wernerová.  
 
Po dobu trvání příznivých sněhových poměrů v okolí Přerova pořádány každou sobotu 
a neděli   pravidelné   lyžařské   výlety   do Čekyňských kopců za vedení for. Skopala, 
s. Wernerové atd. Závodní činnost: 
25.—26. leden. Župní přebory Jesenické župy SL a oblastní přebory ČOS ve 
Frývaldově — klasické discipliny (běh. skok, závod sdružený): 18 km běh: Frant. 
Sekera l/l tř. II., Bož. Němec 19/24 tř. II., Karel Bartoš 22/27 tř. II., Arnošt Heinz 26/33 
tř. II. (5/33) tř. st. A. Skok prostý: Mir. Bartoš 6/8 tř. II., Fr. Sekera 7/9 tř. II., Karel 
Bartoš 9/11 tř. II., Bož. Němec 13/15 tř. II. Závod sdruž.: Frant. Sekera 2/2 tř. II., Karel 
Bartoš 8/10 tř. II., Bož. Němce -9/11 tř. II. 
1.—2. únor. Župní přebor Jesenické župy SL a oblastní přebor ČOS ve Velkém Kotli 
— závody sjezdové (sjezd, slalom a alpská kombinace): Sjezd: Jiří Poledna 1/1 tř. II., 
Karel Bartoš 3/4 tř. II. Slalom: Jiří Poledna 2 tř. II., Karel Bartoš 9 tř. II. Kombinace: 
Jiří Poledna 2 tř. II., Karel Bartoš 9 tř. II. Závod nedokončil br. J. Grégr a v treningu 
utrpěl úraz br. Němec. Sjezdařský závod žen: Sjezd: Karla Grégrová 2, Zd. Bartošková 
3. Slalom: Zd. Bartošková 1, Karla Grégrová 4. Kombinace: Zd. Bartošková 2, Karla 
Grégrová 4. 
2. únor. Župní přebor Beskydské župy SL ve sjezdových závodech na Půstevnách 
(sjezd, slalom, kombinace): Zúčastnil se jediný závodník br. PhMr Stan. Paták, tř. st. A 
s těmito výsledky: Sjezd:   1/10, slalom   a  kombinace  zrušeny. 
9. únor. Propagační závod mládeže na Čekyni, uspořádaný velmi zdařile naším 
oddílem. Celkem. 28 účastníků, z nichž nejúspěšnější byli obdarováni upomínkovými 



cenami, věnovanými přerovskými firmami a jednotlivci, kterým při této příležitosti 
znovu děkujeme za podporu závodního lyžařství. Hoši 18—20 let (8 km běh): 1. VI. 
Lamplota, reál. gym. — Sokol. 3. Sv. Patočka, ofoch. akademie — Sokol. Hoši  16—18  
let (6 km běh):   1. M. Sousedík,  reál.  gym.  — Sokol. 2. Al. Mihula, reál. gym. — 
Sokol. 4. Jar. Jurák, reál. gym — Sokol. 6. Mir. Caha — Sokol. 7. Slav. Tůma — 
Sokol. 12. G. Ha-pala — Sokol. Hoši 14—16 let (4 km běh): 11. Mir. Kopecký — 
Sokol. 12. VI. Stofeiásek — Sokol. Ostatní hoši startovali za Optikotechnu, školy a 
Junáka. 
9. únor. Klubovní propagační závod Sokol Olomouc—Sokol Přerov ve skoku prostém 
ve Velké Bystřici: Bartoš Karel 4. místo, Frant. Sekera 3. místo, Jiří Poledna 8. místo, 
Miroslav Bartoš 11. místo — závoděno bez rozdílu tříd. 
15.—16. únor. Přebor země Moravskoslezské pořádaný Beskydskou župou SL na 
Půstevnách: Běh na 18 km: Frant. Sekera 23/27 II.  tř. 
16. únor. Propagační závod mládeže pořádaný Sokolem Olomouc na Sv. Kopečku: Běh 
na 6 km: AI. Mihula 1. místo, Jaroslav Jurák 2. -místo. 
23. únor — 3. březen. Mistrovství republiky v jízdě na lyžích ve Špindlerově mlýně V 
Krkonoších: Ze 3 representantů vybraných z našeho oddílu do župního družstva 
Jesenické župy zúčastnila se pouze s. Zdena Bartošková, která pro technickou závadu 
závod nedojela. 
21.—23. březen. Skorkovského memoriál pořádaný Vysokoškolským sportem Brno ve 
Velkém Kotli (sjezd a slalom): Frant. Sekera 6/7, Karel Bartoš 18/20 — závodilo se bez 
rozdílu tříd. Miroslav Bartoš závod nejel pro úraz na treningu. 
23. březen. Martiňákův memoriál pořádaný SK Železničáři na Půstevnách (sjezd): 
PhMr Stan. Paták 3. místo v celkové klasifikaci. 
13.- duben. Obří slalom a slalom na Ovčárně, pořádaný Jesenickou župou SL: Obří 
slalom; Jiří Poledna 9/11 II. tř., Frant. Sekera 12/14 II. tř., Bož. Němec 14/17 II. tř., 
Karel Bartoš 17/21 II. tř. Slalom: Jiří Poledna 6/7 II. tř., Frant. Sekera 8/10 II. tř., Bož 
Němec 12/15 II. tř., Karel Bartoš 16/22 II. tř. Kombinace: Jiří Poledna. 5/6 II. tř., Fr. 
Sekera 8/10 II. tř., B. Němec 12/15. tř., Karel Bartoš 16/21 II. tř. Z žen umístila se v 
obřím slalomu, slalomu a kombinací Zd. Bartošková na 3. místě po representantkách 
ČSR Nekvapilové a Lukešové. 
Konec závodní sezóny ukončilo závodní družstvo s trochou veselí při maškarním 
překážkovém závodě, pořádaném dne 27. dubna na Ovčárně za nádherného počasí, kdy 
jiní už dávno schovali prkýnka k letnímu odpočinku. 
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Vynasnažili jsme se starati o své členy podle svých možností nejlépe, opatřili jsme 
značný počet poukazů na lyžařské boty, obstarali jsme dopravní prostředky někdy za 
velmi svízelných okolností, přesto však doznáváme, že ještě zdaleka jsme nevycházeli 
členstvu našeho oddílu tak vstříc, jak bychom si přáli. Vše vázne na nedostatku 
skutečných pracovníků, kteří dovedou obětovat organisačnímu i technickému vedení 
oddílu svůj volný čas a své schopnosti. Prosíme proto snažně všechny ty, kteří mají rádi 
zasněžené hory a lyžařský sport, aby nám byli nápomocni, neboť zima a zimní sletové 
hry budou na nás klásti zvýšené požadavky po stránce organisační, finanční i po stránce 
propagační. 

Jiří Poledna. 
 
Za několik měsíců otevřou se brány strahovského cvičiště, kde i naše jednota předloží 
výsledky vykonané práce. Jest na všech, aby se využilo zbývajících několika hodin k 



poctivé přípravě, abychom pak s vědomím dobře vykonané práce mohli předstoupit 
před oči národa i ciziny a splnit předpoklad, jenž jest kladen na naši jednotu, která je 
jednou z největších v ČOS. Zklamat nesmíme!  
  XI sletu zdar!                                                                        František Odstrčil, náčelník. 
 
 

 
 
 
ZPRÁVA NÁČELNICE. 
Uplynulý rok byl celý ve znamení sletových příprav. Dělila nás ještě mnoho měsíců od 
uskutečnění tohoto velkého sokolského svátku, který se již v mlhavých barvách rýsuje v 
paměti všech, kteří slet jíž jednou viděli. 
Věděli jsme, jak velké povinnosti jsou kladeny zvlášť na cvi-čitelské sbory, aby zvládly 
všechny ty nadšené sestry a bratry, kteří toužili poznat sokolskou ideu a chtějí se státi 
pokračovateli na poilúnárodnL práce. 
.Cvičitelský   sbor   žen. 
Po varné hromadě na první schůzi cvičitelského sboru žen byly zvoleny sestry: I. 
místonáčelnicí Věra Vrbová, II. místonáčelnicí Anna Patočková, vedoucí dorostenek 
Anna Kubíčková, vedoucí žákyň Štěpa Jestřábková, Milada Vrbová, zapisovatelkou 
Libuše Klimešová, tiskovou zpravodajkou Marie Zahradníková, pokladní Calábkoivá - 
Pešlová, novinářkou Marie Dokoupilová, vedoucí her Calábková - Pešlová, zást. 
Božena Saganová, vedoucí plavání Eva Libigerová, vedoucí závodnic a veslařství Polda 
Široká, vedoucí lyžařství Věra Weiserová. 
Změny ve vedení v roce: Vedoucí I. oddělení žákyň ses. Miladu Vrbovou zastupovala 
ses. J. Mikulíčková a později Aža Jelínková. V druhé polovině roku zapisovatelkou 
cvičitelského sboru byla Jiřina Zmrzlíkova, tiskovou zpravodajkou vrátivší se M. 
Dostálová, pokladní Květa Smolíková. Po odchodu sestry Calábkové - Pešlové a 
onemocněni ses. Bož. Saganové, vypomáhala ve vedení košíkové ses. Alena 
Zigmundová. 
Do cvičitelského sboru byly v minulém roce nově přijaty sestry: Marie Čepová, Aža 
Jelínková, Růžena Juráková, Irma Kročová, Blažena Smékalová a vrací se ze studií 
Květa Hauková. 



Vystoupily: Sylva Beňová, Josefa Bílková, Calábková-Pešlová, Jarmila Kopečná, 
Jarmila Slámová-Hapalová, Milena Vrbová, Věra Weiserová. 
... V .župě pracují sestry: Lída Chytilová, župní náčelnice, Anna Kubíčková, župní 
vedoucí dorostenek, Marie Zahradníková, zapisovatelka, Zd. Dvořáková, Albína 
Michálková, Anna Patočková, Žofie. Pólydorová, Růžena Sumová, Polda Široká. 
V  okrsku pracují: Marie Horáčková, okrsková náčelnice, Naďa Blechová, vedoucí 
dorostenek,  Julie Nováková, vedoucí  žákyň. 
Ke konci roku čítá cvičitelský sbor: Cvičitelky: Krista Běhalová, Naďa Blechová, 
Jarmila Dolinová, Marie Dokoupilová, Maric Dostálová, Božena Drexlerová, Zdena 
Dvořáková, Květa Hauková, Marie Horáčková, Ludmila Chytilová, Berta Jemelkova, 
Štěp a Jestřábková, Růžena Juráková, Anna Kubíčková, Zdena Kubíčková, Albína 
Michálková, Anna Mikulíčková, Julie Nováková, Anna Patočková, Žofie Polidorová, 
Polda Široká, Věra Vrbová. — Pomahatelky: Anežka Benešová, Emilie Cmíralová, 
Alžběta Jelínková, Libuše Klimešová, Jiřina Kopecká, Anna Kostíková, Božena 
Perničková, Marie Smékalová, Božena Saganová, Květa Smolíková, Valerie Vránová, 
Jiřina Zahradníčkova,'Marie Zahradníková, Jiřina Zmrzlíkova — Čekatelky: Anežka 
Bouchalová, Irma Berineková, Marie Čepová, Irma Kročová, Božena Pavelová, 
Blažena Smékalová, Růžena Sumová, Libuše  Tiefenbachová. 
Cvičitelský sbor žen konal 11 pravidelných schůzí a dvě schůze předsednictva. 
Přípravných hodin bylo 30 s celkovým počtem 537 žen. Hodiny vedly sestry: Zdena 
Dvořáková, Marie Horáčková, Polda Široká a Věra Vrbová. 
Ve cvičitelském sboru měly jsme závodnice nejvyššího stupně a ses. Jarmila Kopečná 
se zúčastnila zájezdu ČOS do Dánska Švédska a Finska. Ses. Jiřina Kopecká, Božena 
Satanova, Jiřina Zahradníčkova byly zařazeny do přípravného družstva pro zájezd do 
ciziny. 
Společná cvičení v uplynulém roce byla ve znamení příprav k XI. sletu, aby nové 
cvičenky získaly alespoň základní pojmy kázně a sesterství, bez nichž není možné 
žádné vystoupení větších celků. Teprve po novém roce bylo započato s nácvikem 
prostných pro veřejná cvičení okrsková a župní slety od ses. L. Randýskové. 
Mimo to byla vybrána dvě družstva k závodu nižšího a středního oddílu, kterým byla 
věnována zvýšená péče. 
V  březnu a dubnu byly provedeny lékařské prohlídky br. MUDr J. Lacinou a MUC R. 
Lukaštíkem za pomoci sester Irmy Breinekové a Libuše Klimešové. Kartotéku 
připravila ses. Jiřina Zmrzlíkova. Prohlédnuto bylo celkem 209 žen. Gynekologické 
vyšetření plavkyň — závodnic provedla v nemocnici ses. MUDr Helsnerová. 
1 - 2. února župní lyžařské přebory a oblastní přebory v ČQS. Závodily ses. Poiednová-
Grégrová a Zdena Bartošková. 
16. února vyhledávací nářaďový závod ČOS pro zájezd do ciziny. Zúčastnila se ses. 
Jarmila Kopečná a byla zařazena do přípravného družstva. 
15.—16.února  župní   škola   drobných   her.   Zúčastnily   se   ses. Anežka   Benešová,   
Irma    Breineková,   Marie   Horáčková,   Květa Hauková,  Libuše  Klimešová,  Anna  
Kubíčková,   Růžena   Juráková, .   Jiřina  Zmrzlíkova. 
23.  a 30.  února přípravné doplňovací hodiny pro  zkoušky cvičitelské. 
Duben.  Krajové výcvikové středisko v  Přerově.   Zúčastnily  se ses. Jiřina Kopecká, 
Božena Saganová, Drahomíra Váchová, Jiřina Zahradníčkova, Polda Široká. 
Duben.  Representační družstvo žen  ČOS  odjíždí  do Dánska a Švédska. Do tohoto 
družstva byla zařazena ses. Jarmila Kopečná.  
Duben.   Provedeny   zkoušky   zdatnosti.   Rozřaděno   celkem   162 žen. 
3. května tělocvičný večer, cvičilo 16 žen skladbu L.  Randýskové. Pohybová fantasie. 
Po celou dobu nácviku obětavě obstarávala klavírní doprovod ses. R. Široká. 



3. a 4. května krajový závod ČOS V. stupně v Brně. V konečném pořadí se umístily: 
Jarmila Kopečná 76,5 bodu na místě 16., Božena  Saganová  69,9 na místě  34.,  
Drahomíra  Váchová   63,3  na 54., Jiřina Zahradníčkova 47,3 na místě  104.  Na 
ukončení závodu byly  znovu předvedeny nejlepší  volné sestavy.  Ses.  Jarmila 
Kopečná předváděla sestavu na kruzích, Božena Saganová, kruhy a  kužele, Drahomíra 
Váchová, kladina. 
4   května župní zkoušky cvičitelské a pomahatelské. Zkouškám se podrobily ses.: 
Krista Běhalová, Naďa Blechová, Marie Horáčková. Květa Hauková, Růžena Juráková,  
Zdena Kubíčková, Julie I Nováková, Anežka Benešová. 
9. května oslavy »Dne vítězství*. V průvodě 22 žen v sokolském kroji, 8 v národním, 
90 v občanském obleku. 
18.—24. května škola ČOS pro vedoucí osad. Anežka Benešová, Alžběta Jelínková, 
Růžena Juráková 
18.—28.  května: škola ČOS výletnická a putorvání.  Vyslána ses. Naďa Blechová.                                            
24, května. Polská delegace.. Naším ..vzácným hostům byla předvedena   skladba   ses.   
L.   Randýskové,   Pohybová   fantasie.   Cvičilo 16 žen. 
25. května okrskové cvičení v Dluhonicích. Cvičilo  110 žen. 
1. června, župní obecný závod žen s dorostenci nižšího a středního oddílu. Závodilo 1 
družstvo nižšího a 1 družstvo středního oddílu. V nižším oddílu: Vlastimila Křístková 
se umístila 7., počet bodů 62.8, Věra Filová na místě 8,, počet bodů 61.1, Krista 
Běhalové na místě 11., počet bodů 59, Jarmila Trávníčková na místě 13.. počet bodů 56, 
Marie Horvátová na místě 15., počet bodů 54.4. V středním oddíle: 1. místo Slámová-
Hapalová 65 bodů, 2. místo Anna Široká 63.3 bodů, 3. místo Otilie Lipnerová 63 bodů, 
4. místo Jana Škubalová 59.2 bodů, 5 .místo Ljuba Derková 58 bodů, Božena 
Perničková 48.9 bodů, Milada Hendrychová 48 bodů. První tři postupují do závodu 
ČOS. 
8. června veřejné cvičení jednoty. V průvodu 22 žen ve slavnostním kroji, 124 ve 
cvičebním úboru. Cvičilo 148 žen prostná, 7 žen na kladině. 
8. června obecný závod středního oddílu ČOS v Praze. Na tento závod byly vyslány za 
župu 3 sestry: Otilie Lipnerová, 61 bodů t. j. 76.25%   a získává plaketu. Slámová-
Hapalová a Anna Široká  50.9 bodů. 
18. června župní .slet dorostu a žactva v Lipníku. Účast v průvodu 16 žen ve 
slavnostním kroji. 
29. června krajový závod v odbíjené žen. 
Červen. Družstvo žen ČOS uskutečnilo zájezd do Finska. Tohoto zájezdu se zúčastnila 
Jarmila Kopečná. 
29. června — 4. července župní škola pro vedoucí žákyň. Zúčastnila se ses, Julie 
Nováková. 
Červenec   a  srpen.   Činnost  vykazuje   oddíl plavecký,   herní  tennisový. 
2. srpna  druhé letní šibřinky, tančilo  12 žen.  Nacvičila  sestra Jiřina Zmrzlíkova. 
Po prázdninách začaly jsme s nácvikem sletových prostných ses;,. Boženy 
Matějovcové. Tomuto nácviku předcházela. týdenní škola ve Vel. Opatovicích. Tohoto 
nácviku se zúčastnily ses. Zdena Dvořáková a Polda Široká. 
Usnesením ČOS nesměly býti po 1. říjnu 1947 přijímány nové cvičenky, takže hned v 
září stoupl počet cvičících žen na 395 a  1. října 429 žen. Je to■ nejvyšší počet cvičících   
žen,   jaký   byl dosud zaznamenán v dějinách naší jednoty. Bylo nutno rozdělit cvičení 
žen na dvě oddělení po 13 družstvech. Přes toto rozdělení zápasíme stále ještě s 
nedostatkem místa v tělocvičně. Vím, • že všechny by rády cvičily na slete a přála bych 
si, aby nám zůstaly všechny i po slete. Vždyť slet není konečným vyvrcholením 
sokolské činnosti, je jen zastávkou a přehlídkou naší sokolské činnosti. Sokolská idea 



věčně bude žít v národě a doufáme, že se stane každému dobrému Čechu životní náplní, 
bez níž by byl život pustý a neúčelný. Nechceme, aby sestry toužily jen po veřejném 
vystupování, ale aby pochopily onu každodenní drobnou práci v Sokole, která je 
základem sokolské výchovy. 
Doufáme, že nebude v naší jednotě »Sletovek«, které by po sletu zase ze Sokola 
vystoupily. 
Velký počet cvičících žen přivedl nás k myšlence postavení druhého tělocvičného sálu, 
který byl již při stavbě sokolovny v projektu a doufáme, že společným úsilím se nám po 
sletu podaří  získati potřebný finanční základ  ke  stavbě. 
Po  prázdninách  jeví   se  činnost takto: 
7.—14, září župní pomahatelská škola. Školu absolvovala Liouše Klimešová. 
14. září Benátská noc. Účinkovalo 17 žen. 
4. a 5. října župní nácvik sletových prostných žen a dorostenek-Nácvik vedla autorka 
prostných ses. Božena Matějovcová, klavírní doprovod autor hudby br. Matějovec. 
Nácviku se zúčastnilo 20 žen naší jednoty. 
4. a 5. října první vylučovací závod pro olympijskou přípravu v Praze. Zúčastnila se 
Božena Saganová. Umístila se na 30. místě, počet bodů 62.9. 
26.—28: října rozestavný běh COS. Štafetu běželo 67 žen. Slavnostního předání u 
sokolovny zúčastnilo se 110 žen. Lampiónového průvodu a společného poslechu 108 
žen. 28. října v průvodě 8 žen ve slavnostním kroji, 130 žen v šatě občanském. 
Říjen. V tomto měsíci provedeny zkoušky zdatnosti.  
Podle vyspělosti rozřaděno: .I.,stupeň 56, II. stupeň 153, III. stupeň 86, IV. stupeň 6,  
V. stupeň 5 žen. I. stupeň starších 14 žen  II . stupeň 25. Celkem rozřaděno 345 žen. 
8. a 9. listopadu krajový nácvik pro zvláštní sletové vystoupeni vyspělých cvičenek. 
Vedla autorka Hana Burgerová. 

 
Stockholms Flikorna u nás. 

 



23. listopadu pouť ke hrobu  bratra  Slavomíra Kratochvíla.   102 sestry. 
27. listopadu vystoupení švédských gymnastek. Průvodkyní a tlumočnicí byla sestra 
Berta Jemelková a Marie Dvořáková. 
23.—27. listopadu pomahatelská škola COS pro dorostenky. Členky cvičitelského 
sboru vypomáhaly při vedení družstev v peču 14 sester,  celkem 57 hodin. 
6.—7.  prosince župní valný sjezd za účasti  6 žen cvičitelského sboru. 
 
Herní   oddíl   žen. 
Po prázdninách zahájil také herní .oddíl, svou činnost. Hraje se košíková a přes velké 
potíže s uvolněním sálu pro přípravné hodiny postoupilo naše družstvo do ligy. 
První ligový zápas byl sehrán na domácí půdě proti DTJ Brno Zápas skončil 
nerozhodně 20:20. 
Dne 23. listopadu   zápas   Přerov—SK Vítkovické   železárny   vé Vítkovicích. 
Výsledek 7:40.    ; ;     6. prosince: VS Brně—Sokol Přerov 20:7. 
7, prosince: Sokol Brno I.:—Sokol Přerov 17:18. Ě   13. prosince: Sokol Přerov—Sokol 
Zabovřesky 14:51. 
20. prosince: SK Žabovřesky—Sokol Přerov 47:10. 
Poslední zápas v roce byl sehrán se sportovním klubem Železničáři Brno 15:8. 
V těchto zápasech hrály ženy: Černohorská, Kantorková, D. Inderková, Plšková, 
Šarmanová, Alena Sigmundová. Dorostenky: Berečková, Dáša Malá, Eva Vrbová. 
 
Ženy cvičily vždy v pondělí a ve čtvrtek ve dvou odděleních. Celkem bylo 105 hodin s 
úhrnným počtem 16.652 cvičenek. Největší počet zařazených v měsíci říjnu 492 
cvičenek. Z těch bylo podle Věku:  18 let 15,  19—21 let 82, 22—30 let 130, 31—50 let 
177, 51—60 let 23, starší 2. Nejstarší sestry Lukášova a Žofie Polamová. 
Při tak velkém počtu cvičenek rozdělili jsme si práci tak, abychom ve stanoveném čase 
ovládali cvičení prostná. Od září do konče roku byly nacvičeny dva oddíly sletových 
prostných za pomoci obou sester místonáčelnic, hlavně sestry Věry Vrbové. Bylo-li 
třeba, ochotně vypomáhala sestra Jiřina Zmrzlíkova. Ostatní sestry vedoucí nácvikem 
ve svých dvou družstvech usnadnily celkový nácvik. 
. V říjnu bylo započato s nácvikem kuželů a švihadel, které pro vyspělé cvičenky složila 
sestra Hana Burgerová. Tento nácvik vede sestra Lída Chytilová. 
Klavírní doprovod k společným cvičením ochotně převzala ses. M. Dostálová, která se 
vrátila z jednoty brněnské znovu do našeho cvíčitelského sboru a vede ve cvičebních 
hodinách nácvik písní. 
Snažily jsme se zapojit do práce také sestry necvičící a pozvaly jsme jich asi 70 ke 
schůzce. Dostavilo se bohužel jen 21 sester a ostatní se ani neomluvily. Tyto setry 
rozdělily si mezi sebou dozor v šatnách u všech ženských složek a obstarávají složitou 
práci spojenou se sletovou stravovací akcí. 
Dozor při cvičení žákyň převzaly sestry: M. Machálková, M. Skálová,  Sabatová, 
Bůčková, Fildánová, Růžena Jelínková. U dorostenek sestry: Irena Čechová, Vlastimila 
Chytilová, Kopřivová, Zikmundová. U žen sestry: Božena Křístková, Kubátová, M. 
Žižková, Plechová, Hanzalová. Tyto sestry obstarávají zároveň ve cvičebních hodinách 
sběr potravinových lístků a jejich lepení na příslušné archy. Stravovatelkou zvolena 
sestra Zdena Jakubková. Vybírání potravinových lístků u mužských složek obstarávají 
sestry Kubátová a Drexlerová. 
Skončily jsme rok předsletových příprav a vstupujeme do sletového roku s plným 
vědomím, že musíme všechny své síly věnovati jeho zdaru. Děkuji všem sestrám, které 
s nevšední ochotu a obětavostí mně vypomáhaly ve vší, dnes tak odpovědné práci, 



zejména I všem těm, které plně pochopily, že jen společným úsilím splníme j úkol tak 
veliký, jako je XI. všesokolský slet. 
Nejedná se už jen o Sokolstvo, ale o celý národ, který uvidí návštěvníci z ciziny a podle 
vystoupení Sokolstva bude posuzován celý národ. Chceme ukázat světu, jak 
vychováváme naše ženy, jak pěstujeme nejen tělesnou, ale i mravní krásu. Až se 
vrátíme z rušných sletových dnů, budeme pokračovat ve výchově nových generací s 
touž: nenáročnou a tichou prací v tělocvičně.  
                                                                                          XI. všesokolskému sletu zdar! 
 
Dorostenky. 
V roce 1947 byly dorostenky naší   jednoty   v pilné přípravě na veřejné vystoupení. 
Pro společná vystoupení dorostenek byla nacvičena skladba ses.  B. Matějovcové 
»Rytmická prostná pro dorostenky« na hudbu; br. K. Matějovce, určená pro župní slet. 
I. družstvo II. oddělení připravovalo na naše veřejné vystoupení bradla po bok s 
pružným   můstkem   za  vedení   sestry Poldy Široké. 
V březnu provedlo zkoušky zdatnosti 210 dorostenek. Zařadily se: do IV. stupně 38 
dorostenek, III. stupně 62 dorostenek, II. stupně 86 dorostenek, I. stupně 23 dorostenky. 
13. dubna provedlo 43 dorostenek poslední část závodu zdatnosti, t. j. vypracování 
přidělených úloh.                                                                                               
Závod zdatnosti je nejcennějším '"závodem vůbec. Oceňuje a hodnotí všechnu 
mimocvičební činnost ""dorostenek za Celý rok.; Kromě vlastních zkoušek zdatnosti na 
nářadí, v atletice a- docházky do cvičení, hodnotí vedení družstva, účast v 
pomahatelských školách, podrobení se zkouškám pomahatelským a cvičitelským, účast 
a umístění na veškerých závodech, pomoc v loutkovém divadle, činnost v samosprávě, 
národohospodářská pomoc, v poslední části znalost mateřčtiny a sokolské ideje 
vypracováním úloh a znalost plavání. Starší dorostenky znalost vaření. 
Závodí se ve dvou stupních: Starší dorostenky 17—181eté ve II. stupni, mladší 
dorostenky 16—171eté v I. stupni. 
Ve II. slupni závodilo 5 dorostenek a umístily se v župě: I. místo Áža Jelínková počtem 
bodů 107.5 — 86%, II. místo Liba Pazderová počtem bodů 103 — 82%, III. místo Věra 
Mokasínová počtem bodů 78.4 — 62.87«, IV. místo Marie Švejdova počtem bodů 52.3 
— 52.3%. Prvá, Áža Jelínková, pozvána za odměnu COS na týdenní pobyt do 
stanového tábora v Českém Ráji na Sázavě. 
V I. stupni závodily 43 dorostenky, umístily se v župě: 1. místo Drahomíra Valčíková 
počtem bodů 122,5 — 122%, 3. Věra Černá 113,4 — 113, 4. Jarka Černá 112,8 — 112, 
5. Vladimíra Patočková 108,8 — 108, 7. Alena Kliková 99,5 — 99, 8. Ljuba Sumová 
96,7 — 96, 9. Radmila Kročová 96,2 — 96, 11. Vlasta Malá 95,2 — 95, 13. Drahomíra 
Šocrová 92,4 — 92, 14. Iva Maierová 89,6 — 89, 15. Věra Opravdová 88,4 — 88, 16. 
Dagmar Sigmundová 85,1 — 85, 17. Jiřina Domanská 82 — 82, 18. Radmila Pavelová 
81,3 — 81, 19. Soňa Maturová 81.0 .T- 81, 20. Dagmar Gajdošová 79,4 — 79, 21. 
Milada Vrbová 78,7 — 78, 22. Jarka Prachařová 77,1 — 77. -23. Milada Prachařová 
76,7 — 76, 24. Dagmar Jelínková 75,8 — 75, 25. Olga Čiklová 70,4 — 70, 26. Dagmar 
Pachlová 68,0 — 68, 27. Věra Hájková 66,7 — 66, 28. Milada Lupínková 66,4 — 66. 
29. Vlasta Bednářová 65,6 — 65, Emilie Vojtková 65,6 — 65, 30. Marie Inderková 
64,2 — 64, 31. Jarka Juklová 57,7 — 57, 32. Dana Bartošová 56,7 — 56, Eva Pilcová 
56,9 — 56, 33. Jarmila Kolková 55,6 — 55, 34. Dagmar Kokorová 55,4 — 55, 36. Nina 
Müllerová 54,9 — 54, 37. Blan.ka Smejkalová 52,9 — 52, 38. Niva Milevská 52,7 — 
52, 39. Jarka Schupová 51,9 — 51, 41. Helena Talmayerová 49,3 — 49, 43. Marie 
Stužková- 46,3 — 46, 44. Eva Řezáčova 45,9 — 45, 45. Helena Vysloužilová 44,4 — 
44, 46. Alena Bajerová 43,7 — 43, Eva Par-dubová 43,7 — 43, 47. Věra Třetinová  



42,4 — 42. 
- Dorostenky, které dosáhly 85% bodů, dostávají kovový odznak zdatnosti,. na němž je 
vyrytý nápis »Vytrvej«. Nad 75% dosažených bodů-dostanou osvědčení.   Tento závod 
oceňuje práci, ke které je třeba hodně lásky a obětavosti a kterou není vidět. Svou 
všestranností vychovává z našich dorostenek ženy pevné, mravně ucelené, obětavé a 
milující vše, co se Sokolstvem souvisí. Takové musí být budoucí cvičitelky a naše 
nástupkyně. 
3.  května na akademii cvičilo 12 dorostenek taneční skladbu »Tancuj« od sestry O. 
Máchové z Vyškova, v kyjovských krojích. U klavíru doprovázel br. K. Horáček, jemuž 
patří srdečný dik za obětavost, s níž se ujal obtížného doprovázení při nácviku. 
4.   května podrobilo se 5 dorostenek pcmahatelským zkouškám. Jsou to: Áža 
Jelínková, Vlasta Malá, Vladimíra Patočková, Ljuba Sumová, Drahomíra Valčíková, 
všechny s dobrým prospěchem. 
15. května byla provedena   soutěž   ISletých   dorostenek,   závod podobný obecnému   
závodu.   Závodilo 36  dorostenek z prvého oddělení. Umístily se v župě: 1. místo 
Jarmila Míčková počtem bodů 48,9, Blanka Zapletalová 48,9, 2. Svatava Kryštofská 
48,8, 3. Alena Hájková  48,7,  Míla Hendrychová  48,7,  Věra Kalivodová  48,7,  Eva 
Vrbová 48,7, Helena Wainarová 48,7, 4. Alena Nenálová 48,6, 5. Zd. Pucharová 48,5, 
6. Soňa Machníková 48,3, 7. Věra Černá 48,2, Olga Talová 48,2, 8. Liba Berečková 
48,1, Jindra Sigmundová 48,1, 9. Jiřina Fabiánova 48, Olga Fridrichova 48, 10. Zdena 
Doubravská 47,6, Irena Svobodová 47,6, 13. Jarka Číhalová 47,5, Marta Zatloukalová 
47,5, 14. Eliška Kašpaříková 47,4, 15. Irma Klapková 47,3, 16. Ivana Benešová 47,2, 
17. Jarmila Černá 47,1, Helena Lekavá 47,1, 18. Věra Vránová 47, 24. Irena Škachová 
46,4, 27. Květa Kadlecová 45,9, Věra Skalická  45,9, 31. Jarka Davidová 45,5,   33.   
Květa Janáková 45,0, 37. Věra Neubauerové 44,2, 38. Lída Baďurová 44,1, 47. Eva 
Skřenková 41,1, 49. Eva Polívková 40,7. Prvá tři místa získávají malý diplom, ostatní 
osvědčení. 
1. června byl proveden závod vyššího oddílu dorostenek. Za Přerov závodilo 9 
dorostenek. Umístily se v župě: 1. místo Ljuba Sumová bodů 53,3 — 88.83%, 2. 
Drahomíra Valčíková 49 — 81,66, 3. Radmila Kročová 45,5 — 75,83, 4. Naďa 
Valčíková 45,25 — 75,—, 5. Vladimíra Patočková 44,9 — 74,83, 6. Alena Kliková 44 
— 73,33, 7. Iva Maierová 42,1 — 70,16, 9. Věra Hájková 37,4 — 62,33, 10. VI. Malá 
33,5 bodů — 55,83%. Nad 85% dosažených bodů získává velký diplom a velkou 
ratolest,:; nad 75% malý diplom a malou ratolest. Koncem června byl proveden závod 
zdatnosti mladších dorostenek, v témže rozsahu jako u dorostenek starších. Závod 
zdatnosti mladších dorostenek neprochází ČOS, zůstává v župě. Z naší jednoty 
provedlo tento závod. 95 dorostenek. Umístily se v župě: 1. Alena Nenálová bodů 58,4, 
2. Taťána Kadubcová 49,6, 3- Liba Berečková 46,2, Jindra Sigmundová 46,2, 4. Olga 
Friedrichova 45,4, 5. Soňa Machníková 44,2, 6. Hela Kramářové 44,1, 7. Hela 
Wainarová 43,6, 8. Míla Hendrichová 43,5, 9. Dagmar Peluhová 43,—, 10. Alena 
Hájková 42,5, 11. Zdeňka Benešová 52,4, 12. Věra Skalická 41,8, 13. Jarka Číhalová 
41,4, 14. Květa Janáková 41,2, 15. Olga Hanzálková 40,6, 16. Jarka Míčková 40,2, 17. 
Eva Juklová 39,8, 18. Marta Zatloukalová 39,—, 19. Jarmila Davidová 38,8, Jiřina 
Fabiánova 38,8, 20. Radmila Kahajová 38,6, 21. Taťána Čiklová 38,4, 22. Eliška 
Dvořáková 38,—, 23. Dagmar Malá 37,2, 24. Alena Kratochvílová 37,1, 25. Eva 
Skřenková 37,—, Věra Vránová 37,—, 26, Anna Šimková-36;8, 27. Olga Talová 35,8, 
28. Vratislava Nováková 33,6, 29. Lída Šponarová 33,2, 30. Alice Polamová 33,—, Eva 
Pplívková 33,—, 31. Marta Pucharová 32,-8, Zdena Pucharová 32,8, .32. Věra 
Dostálová-^IAJ 33. Svatava Kryšková 31,2, 35. Věra Kalivodová 31.—, 36. Liba 
Haldová 30,8, 37. Irena Škachová 30,6, 38. Květa Kadlecová 28,4, 39. Naďa Frölichová 



28,3, 40. Helena Lekavá 28,1, 41. Milada Šmolková 28,—, 43. Irena Svobodová 27,4, 
44. Eva Hermanová 26,8, 46. Blanka Zapletalová 25,4, 47. Milada Drábková 25,—, 48. 
Evža Skočovská 24,8, 49. Věra Skřečková 24,6, 51. Sylva Kroupová 24,—, 52. Liba 
Petrášová 23,6, 53. Věra Neubauerové 23,—, Vlasta Pokludová 23,—, Alexa 
Přikrylová 23,—, 54. Milada Jarošová 22,5, 55. Anna Fialová 22,3, 56. Ludmila Sinová 
22,—, 57. Bohumila Konečná 21,6, 58. Milada Kasalová 21,—, 59. Marcela Šmolková 
20,8, 60. Alena Chajdová 20,6, 61. Emilie Charbutová 20,4, 62. Iva Matzenaueroivá 
20,3, 63. Jiřina Opluštilová 20,2, 64. Věra Vařechcvá 20,—, 65. Drahomíra 
Grundmanová 19,6, 66. Blažena Pauzová 19,—, 67. Boh. Kratochvílová 18,5, 68. 
Zdenka Bliche-rová 18,—, Květa Široká 18,—, Dana Šulová 18,—, 69. Irma Klapková 
17,8, 71. Marie-Charvátová 17,2, 73. Vlasta Fialová 17,—, 74. Marie Jureěková 16,8, 
76. Jaroslava Hanáková 16,2, 77. Marie Kotoučová 16,—, Věra Koutná 16,—, Magda 
Muchová 16,—, 78. Věra Kcbzová 15,6, Helena Prchlá 15,6, Iva Sumová 15,6, 85. 
Věra Popelková 14,5, 86. Eva Němcová 1Š.6, Vlasta Procházková 13,6, 87. Ve-ra 
Šparlinková 13,—, 88. Jar. Kratochvílová 12,5, 89. Iva Maierová 12,—, Dana 
Wernerová 12,—, 91. Lída Hradilová 9,—. 
Prvá Alena Nenálová dostává za odměnu od župního předsednictva pobyt v sokolské 
osadě. Ostatní dostanou osvědčení . 
15. června na župním slete v Lipníku se zúčastnilo 96 dorostenek, za prvý okrsek 
cvičilo bradla s pružným můstkem osm dorostenek. 
29. července až 5. srpna byla pomahatelská škola ČOS pro dorostenky, kam byly 
vyslány Alena Kliková a Iva Maierová. 
20. července až 26. července byla atletická škola ČOS pro dorost, s pomahatelskou 
zkouškou. Vyslány Vlád. Patočková, Drahomíra Valčíková. 
2. srpna na letních šibřinkách prodávalo 10 dorostenek sletové losy. Prodáno 250 ks. 
Mytí nově natřených oken: Táťana a Olga Ciklovi, Jarka a Věra Černá, Jiřina 
Fabiánova, Marie Inderková, Dagmar Jelínková, Iva Maierová, Dagmar Malá, Ljuba 
Sumová, Drah. Valčíková 
7. až 14. září byla župní pomahatelská škola: Účast 5 dorostenek: Marie Inderkova, 
Áža Jelínková, Dagmar Jelínková, Věra Oipravilová, Alena Sigmundová. 
Všechny se podrobily pornahatelskě zkoušce. Mimo těchto: Alena Kliková, Iva 
Maierová. 
13. září pietní vzpomínka na TGM. 9 dorostenek provedlo pohybový doprovod k 
recitaci K. Čapka - »Cesta devíti hodin«. Sestavila ses. M. Kasíková. 
20. září benátská noc. Účinkovalo 20 dorostenek. 
Podzimní zkoušky zdatnosti na nářadí provedlo: I. stupeň 46 dor., II stupeň 95 dor., III. 
stupeň 58 dor., IV. stupeň 26 dorr., celkem 236 dorostenek. 
V září započala nejradostnější sokolská práce — nácvik "sletových prostných. 
Dorostenky nacvičují pro společná vystoupení skladbu ses. B. Matějovcové »Bílé 
kroužky«, hudba br. K. Matějovec. Pro zvláštní vystoupení — »Cvičební hodina na. 
lavičkách«, od ses. M. Patočkové. »Taneční prostná dorostenek na nár. písně«, sestavila 
ses. Levá. 
28. října štafeta ČOS. Běželo 69 dorostenek, vedoucí úseku ses. Polda Široká. 
28. října, zúčastnilo se oslav a defilé 82 dorostenek. Odpolední beseda dorostu: 
Dvořákův »Slovanský tanec«, předvedli tři dorostenky, nacvičila ses. Bož. Saganová. 
Na stavbu tělocvičny v Tyršově domě vybráno po 10 Kčs, celkem 1900 Kčs. 
Na slet šetří a ukládá 56 dorostenek. Celkem mají uloženo 11.800. Kčs. 
Dorostenky cvičily vždy v pondělí a čtvrtek od 18 až 20 hodin ve dvou odděleních. 
Odcvičeno celkem 139 hodin s úhrným počtem 13.192 dorostenky. Největší počet 
zařazených v měsíci září a říjnu byl 240 dorostenek. 



Cvičitelský sbor dorostenek: odcvičeno celkem 30 hod. s úhrným počtem 508 cvičenek. 
Cvičitelský sbor dorostenek — sestry: Naďa Blechová, Marie Čepová, Jarka Dolinová, 
Jiřina Kopecká, Zdena Kubíčková, Božena Saganová, Jana Saganová, Květa 
Smolíková, Růžena Sumová, Zdena Ševčíková, Polda Široká, Jiřina Zahradníčkova, 
Marie Zahradníková. 
Dorostenky: Jarka Černá, Věra Černá, Áža Jelínková, Dagmar Jelínková, Marie 
Inderkova, Alena Kliková, Iva Maierová, Vlasta Malá, Věra Opravilová, Vladimíra 
Patočková, Ljuba Sumová, Drahomíra Valčíková,   Milada  Vrbová. 
Vím, že zpráva je obšírná, ale vše, co zde uvedeno, bylo také vykonáno. Dorostenky 
často jedny a tytéž si zaslouží, aby za píli a 'obětavost byly odměněny tímto 
uveřejněním. 
Sestrám a dorostenkám cvičitelského sboru patří můj vřelý dík za obětavost a lásku k 
naší sokolské mládeži, s níž překonáváte obtíže časného nástupu do tělocvičny a 
zmnožením cvičebních hodin. Bez vaší pomoci nebylo by vykonáno tolik práce s do-
rostenkami. 
Toto je práce za minulý rok a nyní jsme na poloviční cestě k největšímu vypětí — XI. 
všesokolskému sletu. Věřím vám, sestry a dorostenky, že jako jste stály obětavě po 
mérn boku v tomto roce, vytrváte až do> sletu, byť bylo práce a povinností sebe víc. 
K zodpovědné předsletové práci, XI. všesokolskému sletu upřímné sokolské »Zdar!«.                                            
Anča Kubíčková. 
 
Žákyně. 
Bylo by potřeba 'mnoho a mnoho slov, kdybych měla vystihnouti podrobně všechnu 
práci, kterou jsme vykonaly v roce 1947. Byla zvýšená péče, věnována přípravám na 
XI. slet a mnoho jiné drobné neviditelné práce. 
A proto podávám celoroční zprávu jen  zhruba. 
Žákyně cvičily pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve dvou odděleních od ,16—18 hod. 
  Do prvého oddělení nám maminky přivedly tolik dětí od tří do pěti let, že jsme si s 
nimi nevěděly rady. Jelikož jim bylo více třeba chůvy, jak cvičitelky, rozhodl 
cvičitelský sbor žen, že se budou přijímat žačky až od 5 let. Hned začátkem roku 1948 
utvoříme pro ně třetí oddělení a cvičební hodiny rozdělíme pra ně takto: Od 15—16 
hod. žačky od 5 let — 8 let, od   16—17 hod.- žačky od 8 let — 10 let, od 17—18 hod. 
žačky od 10 let — 13 let. 
První oddělení vedla ses. Milada Vrbová a druhé oddělení ses. S. Jestřábková. Ses. M. 
Vrbová si vzala po prázdninách zdravotní dovolenou a zastoupila ji po dva měsíce ses. 
Jana Mikulíčková a pak ses. Áža Jelínková. 
5. ledna byla výstavka předvánočního kursu hraček a ruční práce. Tento kurs vedla po 
mnoho hodin opravdu s láskou ses. A, Jelínková. 
V   únoru a březnu přestoupilo do dorostu 63 žaček. Na stavbu tělocvičny v Ostravici se 
vybralo 403 Kčs. 
V  březnu a dubnu bylo ses. Dr Čapkovou prohlédnuto a vyšetřeno 180 žákyň. Všechny 
písemné práce s tím spojené vyřizovala obětavě ses. J. Mikulíčková. Celá tato akce dala 
obrovskou práci, při které ochotně pomáhaly ses. M. Vrbová, Juráková a ještě několik 
členek cvičitelského! sboru žákyň. 
3. května: Akademie jednoty, cvičilo 18 žaček »Rytmické hry na národní písně«. 
25. května: Okrskový slet v Dluhonicích. Cvičilo 65 žaček »Broučky«. Několik 
ochotných žákyň z druhého oddělení jim k tomu zpívalo za klavírního doprovodu sestry 
R. Široké. Prostná cvičilo 79 žaček starších. 
11. května: V Den osvobození účastnilo se průvodu v sokolských krojích 184 žaček a v 
národních krojích 30 žaček. 



V  květnu mělo ve cvičení 100% návštěvu z I. oddělení 52 žaček a z druhého .oddělení 
30 žaček. 
8. června: Veřejné cvičení v Přerově. V průvodu bylo přítomno 132 žákyň, 36 malých 
žákyň stálo před sokolovnou. Prostná cvičilo 82 žaček a »Broučky« 74 žaček, opět za 
doprovodu zpěvu a klavíru. Hry cvičilo 34 žaček ve dvou družstvech. 
15. června:   Župní slet v Lipníku.   Cvičilo 54 žákyň prostná, 36 žákyň »Broučky«, 
opět za doprovodu našeho zpěvu a klavíru. Cvičila celá župa. 
V červenci a  srpnu byla  prázdninová osada ve Starém Městě. 
Okrskového cvičení v září v Chropyni se účastnilo v průvodu 13 žaček. 
Zkoušky zdatnosti vykonalo ve II. stupni 74 žaček a ve III. stupni 88 žaček. 
26. října: Při štafetě před sokolovnou 52 žaček. 
28. října: V průvodu pouze 27 žaček, pro velikou zimu jich více nepřišlo. 
100% návštěvu ve cvičení mělo z I. oddělení 35 žákyň, z II. oddělení 61 žákyň. 
Koncem října zahájila kurs ručních prací a vánočních hraček sestra A. Jelínková a 21.—
22. prosince uspořádala výstavku všech těchto opravdu pěkných věcí. 
Začátkem listopadu bylo zavedeno známkování za slušné chování žaček ve cvičební 
hodině dle návodu ČOS. 
5. prosince přišel se podívat na žačky svatý Mikuláš se dvěma čerty. 
21. prosince: Vánoční hra »U jesliček« pro všechno žactvo naší jednoty. Účinkovalo 53 
žaček a 23 žáků. Pak byla vánoční nadílka. 
Vycházek bylo celkem 5. 
Od září zavedla ses. M. Dostálová do obou oddělení žaček zpěv jedou týdně, vždy ve 
čtvrtek, jen 10—15 minut. Žačky se už předem na zpěv těšily a rády zpívaly. 
Ještě uvedu pro zajímavost celoroční docházku do cvičení, která podá alespoň částečný  
 
obraz o tělocvičném ruchu ve cvičení žaček. 
 
 Dvojhod. zařaz. nejv. nejm. úhrn průměr 
Leden 5 307 199 120 830 166,0 
Únor 5 215 180 122 772 154,4 
Březen 9 246 195 125 1454 161,5 
Duben 6 234 200 158 1095 182,5 
Květen 7 238 214 128 1117 159,5 
Červen 4 251 180 123 570 142,5 
Červenec až   srpen   prázdninová osada.    
Září 9 274 257 194 1992 224,5 
Říjen 8 299 269 196 2225 238,0 
Listopad 8 279 243 201 1917 239,5 
Prosinec 6 284 266 218 1450 241,5 
Úhrn 67 2627 2203 1585 13422 1910,0 
 
K tomuto ještě jednou podotýkám, že v únoru a březnu přestoupilo do dorostu 63 
žákyň. Sbor pro vedení žákyň: Sestry: Brindlová, B. Blinková, E. Cmíralová, A. Fin dej 
sova, S. Jestřábkwá, A. Jelínková, R. Juráková, J. Mikulíčková, Myškařová, J. 
Nováková, B. Smékalová, V. Vránová, M. Vrbová. Dorostenky: V. Černá, J. Černá, 
Grundmannová, A. Jelínková, D. Malá, Machníková, L. Vrbová a Květa Široká. 
Jsem opravdu vděčná všem sestrám i dorostenkám, které mi umožnily vykonat tuto 
práci a věřím, že s novou chutí přiloží ruku k velkému dílu, které nás očekává. 

 Zdar XI. všesokolskému sletu! 
Štěpa Jestřábková. 



 
ZE SAMOSPRÁVY ŽÁKYŇ. 
V červenci a v srpnu byla zřízena osada ve Starém Městě pod Sněžníkem. Byly konány 
výlety na Sušinu a Kr. Sněžník. Ani za nepříznivého počasí žačky nezahálely. Za 
vedení ses. A. Jelínkové upletly a ušily mnoho pěkných věcí. V srpnu dokonce žákyně 
si uspořádaly výstavku. Měly mnoho svých prací. Také žáci nechtěli zůstati pozadu a 
přispěli pěknými věcmi. Pěkné věci měla Eva Zatloukalová, která získala první cenu. V 
září byla vycházka s nejmladšími žačkami. V říjnu opět vycházka, a to do přerovské 
ornithologické stanice. Začátkem října byl uspořádán kurs ručních prací, který byl vždy 
ve středu. Aby jim šla práce lépe od ruky, četly jim starší sestry pohádky a básně. Sv. 
Mikuláš přišel do obou oddělení žaček, které měly z jeho návštěvy. velkou radost. Před 
vánocemi měly výstavku, na které byly též pěkné práce. V prosinci začaly se sestrou 
Jestřábkovou nacvičovat besídku. Byl to »Betlém«, cvičili i žáci. Měla býti opakována, 
ale pro nedostatek místa nemohlo, se opakování uskutečnit. Žákyně i -žáci dostali 
nadílku. Začátkem příštího  roku  budou  žákyně  rozděleny na  tři  oddělení. 

A. Jelínková st. 
ZPRÁVA VZDĚLAVATELE. 
Vzdělávací činnost je základní nutností celé sokolské práce, neboť nejvyšší úkol 
sokolstva je vychovávati jedince po stránce tělesné i duševní, zejména mravní, v celého, 
charakterově a mravně ryzího a krásného člověka. Veškerá sokolská výchova měla by 
obě tyto základní složky, tělesnou i duševní, rozvíjeti naprosto stejně, harmonicky a 
současně, aby tento veliký úkol sokolstva plnila opravdu v duchu Tyršově. S tímto 
vědomím vstoupili jsme do významného předsletového dvouletí. Bylo nám všem 
naprosto jasno, že je potřebí znovu naplnit srdce všech sester a bratří novým, velikým 
nadšením pro svatou, věčnou myšlenku sokolství, aby naše řady, zřídlé okupací, z nichž 
odešli nejlepší a nejstatečnější, se nejen rozmnožily, ale aby znovu se probudil jarý, 
bratrský duch a nadšení v sokolské práci o úsilí cestami posvěcenými krví tisíců za 
svobodu, demokracii a lepší příští našeho národa a lidstva! 
Bylo potřebí znovu zavolat všechny do práce a zejména přijít za naší mládeží, 
pozvednout ji ze všeho zmatení a nejasnosti doby a ukázat jí cestu bezpečnou a přímou, 
jistou a krásnou. 
Vzdělávací sbor tělocvičné jednoty Sokol v Přerově měl tedy jasný cíl, přesně 
stanovený úkol; vzdělavatel jednoty v každé schůzi a při každé práci zdůraznil, že je 
nutno začít budovat nový život především od naší mládeže a s ní. První rok 
předsletového dvouletí nám dal také příkaz usilovné práce ve znamení blížícího se XI. 
všesokolského sletu. 
I na ten je nutno se připravit nejen technicky, ale i duchovně, neboť toto veliké národní 
dílo vyroste jedině z uvědomělé, nadšené a hořící sokolské duše a obětavé práce. V 
zaměření k těmto dvěma základním úkolům konal vzdělávací sbor měsíčně své schůze, 
v nichž podrobně probral potřeby vzdělávací práce v jednotě a stanovil vždy program 
na příští měsíc. Při vší své práci kladl vždy důraz na vedení mládeže, žactva a dorostu a 
na provádění vzdělávací činnosti u těchto složek. 
Celkem vykonal vzdělávací sbor: schůze vzdělávacího sboru 10, proslovy pro žactvo 
27, proslovy pro dorost 39, proslovy pro členstvo 33, veřejné proslovy 2, přednášky pro 
dorost 3, přednášky pro členstvo 4, přednášky pro veřejnost 4, rozhovor s žactvem 1, 
rozhovory s dorostem 11, rozhovor s členstvem 1, vycházky se žactvem 8, vycházky s 
dorostem 5, vycházky s členstvem 21, besídky a akademie se žactvem 8, besídky a 
akademie s dorostem 14, besídky a akademie s členstvem 1, loutková divadla pro 
žactvo 2, loutková divadla pro veřejnost 51, školy a kursy pro žactvo 1, školy a kursy 
pro dorost 3, školy a kursy pro členstvo 4, školy pro nové členy 3; podniky samosprávy: 



a) žactva 10, b) dorostu 24; kulturně výchovné filmy pro žactvo 1, pro dorost 1,   pro   
členstvo 1,  kulturně  výchovné filmy pro veřejnost 1, taneční a podobné zábavy 14, 
nácvik písní pro žactvo 34, nácvik písní pro dorost 34, nácvik písní pro členstvo 30. 
Celkem všech vzdělávacích podniků pro žactvo 93, pro dorost 136, pro členstvo 98, pro 
veřejnost 63. Celkem všech vzdělávacích podniků v roce 1947 390. 
Do,první schůze vzdělávacího sboru bylo pozváno mnoho schopných sester a bratří, 
bohužel, dostavilo se a pak pravidelně navštěvovalo schůze vzdělávacího sboru a 
zúčastnilo se práce jen málo věrných sester a bratří. Těm patří můj veliký dík, neboť 
jenom s jejich pomocí bylo mně možno uskutečniti tuto práci. Zvláště pak musím na 
tomto místě poděkovati br. Cmíralovi, který jako jednatel vzdělávacího sboru svou 
práci konal vzorně a svědomitě. Stejně tak bylo štěstím pro naši jednotu Sokol v 
Přerově, že se úkolu nejpotřebnějšího — vedení mládeže — ujali sestra a bratr Sumovi. 
Děkuji jim za tuto práci, jíž projevili svou lásku k sokolství. Toto pěkné a cílevědomé 
vedení obou samospráv — dorostenců i dorostenek — i vzorná obsahová náplň této 
výchovné práce daly pravý základ a smysl celému našemu sokolskému životu, neboť 
přímo vidíme a cítíme v ruchu těchto mladých sester a bratří, jak z nich roste zdravý a 
dobrý národ. 
Chceme jim předat sokolský prapor hrdě a vysoko vztyčený a proto musíme se postarat, 
abychom jej předali s vědomím, že všichni, kdo přijdou po nás. ponesou jej v bouři i 
radosti pokolením budoucím vítězně a slavně. 
Snahou vzdělávacího sboru bylo, aby kulturně vzdělávací činnost byla znovu obnovena 
ve všech odborech, jak tomu bývalo před touto válkou. Není to snaha nemožná, neboť z 
2.200 členů Sokola v Přerově bylo by možno najít dosti hudebníků, aby byl znovu 
vytvořen odbor hudební, stejně tak pěvecký, dramatický, esteticko-výtvarný a jiné, aby 
všemi možnými prostředky bylo možno působit sokolsky výchovně na všechno 
členstvo i na veřejnost. 
Je potřebí jen lásky k věci, je potřebí mít v srdci skutečné, opravdové sokolství a pak se 
nám všem a každému z nás bude zdát každá sokolská práce, t. j. práce pro vlast a národ, 
krásnou a radostnou a budeme mít sokolskou hudbu a pěvecké sokolské těleso vedle 
Přerubu, i dramatický odbor Sokola vedle Hanáckého divadla a »Tyla«, i jiné odbory, 
že nám budou mnozí jiní závidět. Pak teprve budeme moci míti klidné sokolské 
vědomí, že konáme svou sokolskou práci dobře a že jsme skutečnými sokoly.Mnoho 
povolaných, ale málo vyvolených, málo těch, kteří dovedou povýšit zájem Sokola, 
národa a státu nad svůj vlastní zájem, často nad své pohodlí a klid. 
V roce 1947 se nám podařilo znovu obnoviti pěvecký odbor, řízený br. Maříkem. Snad 
z tohoto malého základu vyroste pěvecké těleso k chloubě naší jednoty a města Přerova. 
Z jiných odborů nejkrásnější výsledky práce vykazuje odbor loutkářský, který žije 
láskou a nadšením své vedoucí sestry Široké a všech členů loutkářského oddílu a koná 
své výchovné poslání, zejména u našeho žactva i nesokolských dětí, velmi dobře. 
Přeplněný sál loutkového divadla dvakrát každou neděli svědčí o jeho vysoké úrovni 
herecké i výchovné. Doporučoval bych konati loutková představení i pro dospělé, neboť 
krása a kouzlo pohádek a dětských loutkových her má v sobě tolik poučení, tolik citu a 
mocného vlivu na naše duše i srdce, že ono tajemné posvěcení, které padá do duše při 
těch prostých, ale nádherně vypravených scénách loutkových her, zůstává dlouho v duši 
jako tichá a radostná krása a štěstí. 
Tiskový odbor vzdělávacího sboru ztratil svůj pravý význam, když bylo zastaveno 
vydávání »Naší Hané« a s ní i její přílohy »Sokolského hlasu«. Jen sem tam se objevily 
sokolské zprávy v denních listech politických stran. To ale nestačí a nemůže stačit. 
Tělo1-cvičná jednota Sokol v Přerově pro svou velikost a pracovní tempo i ruch 
zasluhuje a nutně potřebuje samostatný sokolský list — sokolské noviny, který by 



informoval, vzdělával a vychovával. Proto po dohodě se Středomoiravskou župou 
Kratochvílovou bude od 1. 1.. 1948 vydáván sokolský časopis »Sokolský hlas«. K jeho 
vedení a k jeho dobré náplni je potřebí pracovníků. To je povinností nás všech, aby 
tento náš sokolský list se stal chloubou župy i jednoty. 
Školení členstva, zejména členstva nově přistupujícího, prováděl a provádí vždy 
vzdělávací sbor svědomitě a poctivě občasnými členskými schůzkami s programem a 
ideovými školami. 
Vzdělávací sbor pracuje v úzkém styku se sbory cvičitelskými a všemi jinými odbory a 
oddíly a zúčastní se aktivně vší práce v jednotě. Děkuji všem dobrým sestrám a bratřím, 
kteří pochopili pravé poslání sokolstva a svou prací přispěli ke splnění velikého úkolu 
vzdělavatele i vzdělávacího sboru. 
Jenom tehdy půjdeme dobrou a správnou cestou, budeme-li pracovati ruku v ruce, 
společně, vzdělavatelé i tělocvikáři k vytvoření  zdravého.a.mravného člověka. 
Šťastná budoucnost národa je, sestry a bratři, v našich rukou. Národ nás (potřebuje. 
Pracujme a bojujme, věrni odkazu presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka, za lepší 
zítřek lidstva. Je to naše sokolská povinnost.  

Zdar této práci, zdar XI. všesokolskému sletu! 
J. Čoupek, vzdělavatel. 

 
ZPRÁVA VEDOUCÍCH SAMOSPRÁV DOROSTU. 
 
Jednou z nejdůležitějších složek v celém našem sokolském životě je dorost. Dorost je 
budoucí sokolstvo a jaký dorost si my dnes vychováme, takové bude v budoucnosti 
sokolstvo. Je proto naší nejvyšší povinností věnovat této složce co* největší úsilí, snažit 
se vychovat z naší mládeže opravdové sokoly, dobré lidi v nejhlubším slova smyslu. To 
jest, nejen vychovat z nich zdravé, zdatné a otužilé cvičence, ale také, a to hlavně, 
vštěpovat jim lásku ke všemu krásnému a ušlechtilému, naučit je myslit, a dívat se 
otevřenýma očima na všecko, co nám život přináší. 
O tělesnou zdatnost našeho dorostu se starají cvičitelské sbory a o duši našeho dorostu 
pečuje vzdělávací sbor svými proslovy v tělocvičně, ideovými školami, příležitostnými 
přednáškami a pod. Kromě této činnosti má se však dorost starat sám o svoji vnitřní 
náplň, pod vedením svých vedoucích. Proto jsou utvořeny samosprávy dorostu. 
Jaký mají úkol tyto samosprávy dorostu? Dát dorostu možnost, uplatnit své zájmy a 
nadání v různých zájmových kroužcích, jako pěvecký nebo hudební kroužek, 
dramatické studio, šachový kroužek. Mohou pořádat debatní schůzky, návštěvy 
koncertů, výstav, divadel, přednášek, výlety do přírody buď pěšky nebo na kolech, 
spojené s kreslením a malováním v přírodě, někdy zase koupáním, hrami nebo 
táborákem. Také jsme chtěli uspořádat kurs pro dekorování jeviště, sálu nebo vývěsních 
skříněk k různým příležitostem, chtěli jsme vypsat různé písemné nebo fotografické 
soutěže a těch »chtěli« by byla ještě celá řada. 
Jako každá nová věc naráží na nepochopení, nedůvěru nebo liknavost, tak se dělo i v 
této naší nové práci v samosprávách dorostu. Ale přesto, že zájem o toto kulturní nové 
dění byl u většiny dorostu nevalný a přesto, že nás bylo k celé té práci jen opravdu 
málo, přece se nám* podařilo za ten rok. již dosti podniků. Byly to pěvecké kroužky 
obojího dorostu za vedení bratří Trávnička a Macháčka, které bohužel zanikly, byly to 
taneční večery na počátku roku za vedení br. vzdělavatele a snad každý měsíc uspořádal 
dorost nějaký větší podnik. V lednu byla uspořádána pro dorost ideová škola, dne 3. 
února byla Sibřinková besídka, 20. února slavnostní slib dorostu, v březnu oslava 
narozenin TGM, v dubnu dorostenecká pomlázka s programem, v květnu v Alfě 
besídka »Losínské pásmo«. V prázdninách byl dorost v osadách a táborech naší 



jednoty. Po prázdninách bylo v činnosti pokračováno. V září bylo vzpomenuto ve 
schůzce dorostenek osmdesátin Petra Bezruce. Dne 22. října byla uspořádána druhá 
ideová škola pro dorost. Dne 28. října dopoledne zúčastnil se dorost oficielních oslav 
státního svátku a odpoledne v sokolovně měl besídku s kulturním, tělocvičným a 
zábavním programem. Při této besídce bylo dorostu podáno naší jednotou pohoštění. 
Dne 20. listopadu byl proveden druhý slib dorostu slavnostním způsobem za účasti 130 
dorostenek a dorostenců. Při této příležitosti byla odevzdána vítěznému družstvu 
dorostenců ze župních závodů putovní cena. Jednotlivci, jak dorostenky, tak i 
dorostenci obdrželi diplomy rovněž ze župních závodů. Za obětavou prací pro Sokol 
bylo odměněno třináct dorostenek odznakem zdatnosti. Dne 23. listopadu zúčastnil se 
dorost sjezdu Obrany národa spolu se Sokolským odbojem a pouti k hrobu br. 
Slavomíra Kratochvíla. Na Kratochvílův hrob položil dorot věnec, pořízený z výnosu 
sbírky mezi sebou. V prosinci zaslala samospráva dorostu poštovní balík potravin 
strádajícím bratřím do Vídně. 
Listopadem počínaje byly zahájeny každou neděli odpoledne v sokolské kavárně 
kulturně-zábavní besídky. Bylo jich do konce roku celkem pět a byly určeny pro 
dorostence od 16 let a dorostenky od 15 let. Pro mladší dorostenky byly podobné 
besídky pořádány každé úterý od půl 7. do 8. hod. večer u Šumů. S potěšením 
konstatujeme, že se dorost při těchto besídkách určeného programu velmi dobře zhostil, 
mnohdy i překvapil — zvláště v kulturních částech programu — a společenské 
vystupování bylo slušné. 
Obojí dorost vede si o své činnosti kroniky, do nichž zapisuje také význačné podniky 
jednoty. 
Na XI. všesokolský slet se připravuje náš dorost po všech stránkách a snaží se, aby 
všichni mohli jet do Prahy zdarma. Proto si založil cestovní fond, na němž je do dneška 
již asi 17.000.— Kčs, získaných   rozprodejem   kotilionů   vlastní výroby,  sběrem 
textilií, dobrovolnými příspěvky na besídkách atd. Ani na krojovou akci se 
nezapomínalo. Značný obnos byl věnován dorostem na pořízení krojů pro nemajetné 
dorostence i dorostenky. 
V roce byly tři schůzky všech dorostenců, šest společných schůzek činovníků 
samospráv a dorostenky se scházely na pracovních a debatních schůzkách po celý rok a 
těchto schůzek absolvovaly 26. 
Snažili jsme se přinést dorostu to nejlepší a těšíme se, že v příštím roce, až bude po 
sletovém ruchu, práce a činnost samospráv se rozvine v míře ještě větší než doposud, a 
této práci voláme: Zdar! 

Růža a Miloš Sumovi. 
 
 



 
Ukázka naší propagace. 

 
ZPRÁVA KRONIKÁŘE. 
Kronika má zachytit v časovém postupu důležité události v jednotě a samozřejmě též 
události, které třebas nepřímo zapůsobily na život v jednotně zvláště po stránce 
tělovýchovné nebo ideové. Bývá to předně rušná činnost všech složek ČOS po všech 
stránkách a bývají to též světové události, které — ačkoliv se přímým zásahům bráníme 
jakkoliv — přece jenom si najdou cestu k myslím a srdcím mnohých našich sokolských 
příslušníků. Ale s těmi se naši bratři a sestry lehce vyrovnají, poněvadž na ně hledí pod 
zorným úhlem Tyršovy ryzí demokracie. V tom duchu byla také sepsána obšírná 
kronika r. 1946. 
Kronika událostí r-r 1947 bude vepsána do knihy po letošní valné hromadě, poněvadž 
bude třeba ji doplnit na podkladě obšírných zprav, které máme právě v rukou. Nelze 
totiž dobře obsáhnouti a pravdivě zapsati průběhem roku všechny události, kterých je za 
bohaté činnosti všech složek jednoty příliš mnoho. Je potřebí je napřed utřídit a vybrat 
pak jen ty, které by byly pro.kroniku významnějším přínosem. 
Myslím, že tento způsob je správný. Dobré rady jsou však velmi vítány 

Oto Kadlec. 
 
ZPRÁVA ARCHIVÁŘE. 
Archiv jednoty, který jako všechen majetek sokolský utrpěl válkou, pomalu se 
vzpamatovává. 
Zakládá se podrobný inventář a katalog všech archiválií. Aby bylo plánovitě 
postupováno, byl v tom ohledu navázán styk jednak přímo s COS (sokolským museem 
v Tyršově domě), jednak s největšími jednotami v republice. Svými odbornými 
znalostmi v archivářství podstatně přispěl br. univ. prof. Dr Bohuš Vybíral, ředitel 
universitní knihovny v Olomouci, který také slíbil —' aby bylo docíleno jednotnosti ve 
správě sokolských archivů — uspořádali! pro archiváře odborné archivářské kursy. 
Sbírky obsahují jednak materiál knižně vázaný, dále doklady listinné, sbírky fotografií, 
reprodukcí, plakátů, sbírku sletových- a Slavnostních emblémů, kolekci přebornických 



cen, z nichž hlavně Odbor plavecký je krásně zastoupen. Patří sem rovněž i výtvory 
výtvarně umělecké, t. j. originály obrazů i zdařilé reprodukce děl sochařských. Ze 
sbírek vypůjčují si bratři na potvrzení předměty k vyplňování návěštních skříněk. 
Bohužel, bylo dosud velmi macešsky pamatováno na vybavení archivu slušným 
nábytkem. Zejména je potřebí nových skříní. Tyto by poskytovaly uloženým 
předmětům dostatečnou ochranu před spoustami pověstného přerovského prachu. V 
sletovém roce prosím všechny sestry, bratry a příznivce sběratele, aby nezapomněli a 
uschovali pro náš archiv í;: sebenepatrnější předměty, které mají vztah k sokolství 
vůbec a naší jednotě zvláště. Všechny předsletové, sletové i posletové události 
poskytnou jedinečnou příležitost, aby každý přivezl něco na památku. Darované 
předměty laskavě na rubu popište. 

Antonín Kubát, archivář. 
 
ZPRÁVA TISKOVÉHO ZPRAVODAJE. 
Zastavením vydávání místního týdeníku Naše Haná byla automaticky zastavena také 
sokolská příloha Sokolský hlas. Ztráta této přílohy znamenala pro nás asi tolik, jako pro 
město Přerov a okolí ztráta Naší Hané. 
Museli jsme se proto omeziti jen na nejstručnější zprávy krajského tisku čtyř 
politických stran. Musím všem těmto redakcím časopisů srdečně poděkovati, neboť i 
přes velký nedostatek místa v těchto denících snažili se nám svorně vycházeti vstříc. 
Koncem roku měl vyjíti župní časopis Sokolský hlas, Z technických důvodů započne 
vycházeti až od nového roku. Slibujeme si od tohoto hodně, neboť to bude časopis náš a 
pro nás. 
K tiskovému zpravodajství přibylo nám v Přerově zpravodajství další, a to místní 
rozhlas. Dík laskavosti MNV v Přerově jest nám pro všechny důležitější zprávy místní 
rozhlas k disposici a jen tomu můžeme děkovati, že jsme mohli některé pokyny dáti 
členstvu včas..                                                           Arnošt Heinz, tiskový referent. 
 
ZPRÁVA NOVINÁŘE A KNIHOVNÍKA. 
Do každé sokolské rodiny patří sokolské časopisy. Proto nevracejte tisk, který vás 
jedině zpravuje o činnosti celé naší velké sokolské rodiny. Povinností každého člena 
jest, aby podporoval sokolský tisk a tím vykonal jeden z těch závazků, které na sebe 
vzal vstupem do Sokola. 
Naše noviny slouží každému ve věcech sokolských. To, co dáváme tělu při cvičení, 
dáváme duchu sokolskou četbou. 
Sokolský věstník se platí přímo ČOS složenkou do časopisu vloženou. Ostatní časopisy 
se platí sestrám a bratřím vedoucím. 
V naší knihovně máme 238 svazků z větší části odborné, ale také zábavné literatury. 

Schází nám několik ročníků našich časopisů, a to: Sokolský věstník 1912, 1913, 1916, 
1917, 1918, 1930 až 1939. Sokolský vzdělávatel 1941. Župní zpravodaj 1935 až 1939. 
Prosíme členy, kteří by snad mohli ve svých knihovnách tyto ročníky postrádati, aby je 

laskavě věnovali jednotě,                                               Stanislav Otáhal. 
 
ZPRÁVA » TYRŠE «, 
PĚVECKÉHO ODBORU SOKOLA PŘEROV 
Po sedmiletém nuceném odmlčení zahájil Tyrš opět ;svou činnost dne 13. října 1947 
první zkouškou, v níž byla věnována vzpomínka na umučené a zemřelé bratry. 
Poslední zkouška před zrušením Sokola byla dne 10. dubna 1941. Pečlivě připravovaný 
jubilejní koncert na oslavu 70. výročí založení naší jednoty se již nesměl konati. Bohatý 



a velmi cenný náš hudební archiv byl po celou dobu okupace z větší části uschován u 
bř. Štěpána Kleina a ostatní u některých členů našeho odboru. 
Archiv, až na některé výjimky, byl vrácen opět svému účelu, rovněž tak naše 
harmonium i pianino byly šťastně zachovány. 
V  r. 1947 bylo přihlášeno v mužském sboru 30, v ženském 20 členů. Zkoušek bylo v 
mužském sboru 10 a v ženském 8. 
Mužský sbor veřejně vystoupil dne 20. listopadu u příležitosti složení slibu dorostenců, 
při čemž byly provedeny: Slavíkův sbor »Ó, Vlasti, má!«, Piskáčkův »V dálce je cíl 
náš« a čsl. stát. hymna. Ve zkouškách mužského sboru, které byly konány zatím bez 
nástroje byly cvičeny mimo uvedených již sborů Jeremiášův »Vzhůru již hlavu, 
národe«, Tovačovského »Vlasti«, Inderkův »Sletu zdar!«, zopakovány byly Nešverova 
»Moravě«, Foersterova »Velké, širé«:, Gostinčarova »Neka živi Jugoslavia« a jiné 
menší sbory. 
Ve sboru ženském byly cvičeny Fibichovy dvojzpěvy, národní písně slovanské, Jar. 
Fialy »Slyšíš tu píseň?« a čsl. stát. hymna pro smíšený sbor. 
V  novém roce 1948 byla první zkouška ženského sboru v úterý 6. ledna a mužského 
sboru ve středu 7. ledna, vždy ve 20 hodin v místností č. 82. 
Končím svou zprávu výzvou ku členstvu, aby naši činnost plně podporovalo, aby Tyrš 
mohl tak plniti i nadále své poslání, jak tomu bylo v letech předválečných. 

Přeji sokolstvu i členům Tyrše do sletového roku mnoho úspěchů a štěstí. — Zpěvu 
zdar!                                                             K. Mařík. 

 
ZPRÁVA LOUTKÁŘSKÉHO ODBORU. 
Opět rok práče za'námi. Pohlížíme zpět na to, co jsme v tomto roce vykonali. Byla to 
pěkná práce, práce všech členů odboru, která přinesla úspěchy. Společnou prací a 
obětavostí jsme docílili toho, že naše nenáročná činnost plní důležité poslání a že naše 
divadlo se 'těší velké oblibě. 
Jsme všichni přátelé loutek a sdružuje nás týž cíl — láska k loutkám. V našem odboru 
máme starší členy, kteří jsou již dávno loutkám úplně oddáni a máme také dorost, mezi 
kterými jsou nadšenci a vytrvalí v práci, neboť již několik období se snaží pracovat pro 
rozkvět a zdar naší scény. Stává se, že se najdou mnozí, kteří začnou pracovat, ale, 
bohužel, za chvíli počáteční nadšení ochabne, poněvadž jim chybí loutkařská obětavost 
a nemají dostatek opravdové lásky k loutkám. 
Náš dorost, až na dva, absolvoval loni župní loutkařskou školu v Přerově a v 
Olomouci—Hejčíně, takže je v hlavních rysech o loulťkářství obeznámen. 
Hráli jsme od 5. ledna do 13. dubna a na podzim od 9. listopadu do 31. prosince. 
V  neděli 5. ledna 1947 jsme vstupovali do druhého čtvrtstoletí výpravnou hrou inž. Fr. 
Čecha »Kouzelný koberec, která byla hrána jako ukázka i pro dospělé, aby rodiče se 
převědčili, ca jejich děti v našem divadle vidí. 
V  jarním období bylo sehráno celkem 29 nedělních představení, 4 představení pro 
dospělé, dvakrát bylo hráno při žákovské besídce a dvě představení byla sehrána v 
»Týdnu dětské radosti pro školní mládež 1. a 2. školního roku a mateřské školky. 
Celkem bylo v jarním období 37 představení. Za celý rok 56 představení, které 
navštívilo 9.853 dětí a 3.576 dospělých. Podzimní období bylo zahájeno 9. listopadu 
tisícím představením, které bylo od založení divadla r. 1921 vůbec sehráno. 
Co obětavých bratří a sester dávalo lásku svých srdcí, svůj volný čas a práci svých 
rukou dětem, co se jich v té době vystřídalo. Tisíc představení! Kolik hodin radostných 
příprav i starostí á trampot, kolik hodin zkoušek, kolik neděl a kolik sebeobětování těm 
dřevěným hercům, než těchto tisíc představení, která se hrají vždy řádně připravena, 
režírovaná a všemi efekty vybavena, se objevilo na jevišti, aby těm nejmenším se 



dostalo zábavy i poučení. Loutka je nejupřímnějším, přítelem dětí, vychovává v jejich 
něžné duši lásku pro dobro a krásu, lásku k rodnému jazyku a národu. Tichá a 
nenáročná tato práce zaslouží si vděku i uznání. Česká obec sokolská zaslala jednotě 
připiš: 
Bratři a sestry! Přijali jsme s potěšením Vaši zprávu, že dne 9. t. m. uspořádal Váš 
loutkářský odbor své tisící představení od r. 1921, roku svého založení. Tento 
úctyhodný výkon svědčí o ne1-úmorné a jistě úspěšné práci ve prospěch výchovy 
mládeže nejen sokolské, nýbrž mládeže vůbec. Děkujeme Vám za tuto práci a do další 
tisícovky přejeme Vám hodně zdaru. Podepsán Ant. Krejčí, vzdělavatel, J. Hubáček, 
jednatel, Karel Vlachy, předseda loutkové komise. 
Jako tisící představení byli sehráni s velkým úspěchem »Broučci« Jana Karafiáta, v 
úpravě J. Krejčíka a VI. Cmírala. Jako ukázkové představení byli »Broučci« hráni i pro 
dospělé. Dopoledne 9. listopadu uspořádala župa Středonioravská—Kratochvílova 
schůzi loutkářů pod názvem: Praktické školení loutkářů, při níž náš soubor sehrál 
»Broučky«. Poté byla rozprava o všem, co zajímalo přítomné loutkáře nejen na jevišti, 
ale i v zákulisí. 
Naše zákulisí je stále hojně navštěvováno loutkáři nejen z nejbližšího okolí, ale i ze 
vzdálenějších míst. 24. května zavítala k nám při zájezdu polská delegace a projevila 
velké uspokojení. 28. září navštívila nás delegace Zemského ústavu pro tělesné vadné z 
Brna—Královo Pole. V dopise vyslovují nám upřímný dík za laskavou ochotu 
předvedení a vysvětlení loutkového divadla, jakého neměli dosud příležitost shlédnouti. 
Byli překvapeni dokonalostí scény, obětavou a nadšenou naší práci. 
V ustavující schůzi 17. května 1947 byli zvoleni pro běžný rok tito činovníci: 
Předsedkyně: Růžena Široká, místopředseda: Met. Sýkora, jednatel: Josef Cmíral, 
pokladní: Hana Sekerová, osvětlovač: Met. Sýkora, režiséři: MUC Jan Široký a VI. 
Cmíral, scénování: MUC Jan Široký, správce loutek: Zdarek Pop, hospodář: Fil. Pec, 
knihovník: Josef Mrázek, rekvisitéři: Zd. Tovaryš a Zd. Lakomý, kronikář a archivář: 
Růžena Široká, župní loutkář, důvěrník. A. Kostíková, šicí odbor: Zd. Kubíčková a 
Růžena Široká. 
Další členové odboru: bratři - P. Bezděk, E. Čech, K. Černošek VI. Dvořák, Karel 
Hrazdíra, Mir. Zdráhal. Sestry - Bož. Handlířová, Mil. Pátková, Bl. Pluhaříková, Lib. 
Široká. Dorost - Jarka a Věra Černá, Lib. Kmentová, Jar. Kryšková, Mil. Vrbová. Žáci -
Jiří Čoupek, Jar. Hrazdíra, Em. Zavadil. 
Děti nenecháváme v hledišti bez dozoru, jsou zde sestry: Em. Cmíralová, Karla 
Gleichová a Sv. Chaloupková, které vykonávají paedag. dozor, starají se o správné 
rozsazování dětí podle velikosti a o pořádek  a klid v hledišti. Bratři pořadatelé se 
každou neděli střídají a dozírají v předsálí a u vchodů do sálu. ,   Stoprocentní návštěvu 
za celý rok <při nedělních představeních vykazují: sestry - E. Cmíralová, Růžena 
Široká, dorostenka Jarka Černá, bratři - Zd. Pop, Met. Sýkora, dorost. - L. Šebík, V. 
Zoubek. 
Na úspěchu našeho loutkového divadla nemá zásluhu jen skvělá a svědomitá výprava, 
pečlivá režie a pohádkové osvětlení, ale celé provedení hry, proto, srdečně děkuji všem 
členům odboru za 3.578 odpracovaných hodin, které odpracovali ve zkouškách a při 
představeních. K těmto hodinám by ovšem bylo třeba připočítat ještě hodiny příprav, 
výroby dekorací, které si náš odbor sám pořizuje, příprava loutek pro jednotlivé hry, 
úprava osvětlení atd., to vše zabere mnoho večerů a mnoho hodin času. Redakci 
Nového slova děkuji za uveřejňování zpráv, knihkupectví Obzor za bezplatný 
předprodej vstupenek a prosím všechny naše milé návštěvníky, malé i velké, o vzácnou 
přízeň i do budoucna. 

Mnoho zdaru v dalším podnikání.                           Růžena  Široká. 



 
ZPRÁVA ŠACHOVÉHO ODBORU. 
Šachový odbor tělocvičné jednoty Sokol v Přerově si vedl i v uplynulém roce velmi 
dobře a udržel si jako jediný z přerovských šachových klubů prvotřídnost, když ostatní 
dva kluby sestoupily do druhé třídy. 
V  župním přeboru umístili se na čtvrtém místě mezi osmi prvotřídními kluby celé 
Hané. Novým přeborníkem odboru jest Jaroslav Široký. 
V  roce bylo uspořádáno několik bleskových turnajů kromě turnajů o přebor odboru. 
Na juniorský turnaj byli vysláni dva junioři, kteří si ve velmi silné soutěži vedli velice 
dobře. 
Je politováníhodné, že tak krásná hra nenašla dosud pochopeni nejen v širokých řadách 
sokolských, ale ani u zodpovědných činovníků. Zveme všechny zájemce do našich 
schůzek, které máme každou středu v sokolské kavárně. 
 
ZPRÁVA ZDRAVOTNÍKA. 
:    V-dubnu 1947 byl ustaven zdravotní odbor jednoty. Školení bylo zároveň se župou 
ve 3 nedělních školách. Bohužel závěrečné zkoušky nemohly býti dosud provedeny pro 
nedostatek vhodného času. Zdravotní záznamy a prohlídky byly provedeny u 106 mužů, 
180 žen, 94 dorostenců a 108 dorostenek. Při všech tělocvičných, podnicích, hrách a 
závodech byla zdravotní služba. Pro prázdninovou osadu bylo prohlédnuto žactvo, 
vybavena lékárna. Stálou zdravotní službu v osadě a v táboře obstarali bratři medici. 
Ošetřovna v sále je dobře vybavena a stále doplňována. 
Za pomoc při prohlídkách a přednáškách děkuji břím. lékařům a medikům a břím. 
.lékárníkům za materiální pomoc při vybavení ošetřovny.    

                                   MUDr Adin Svozil. 
ZPRÁVA PRÁVNÍHO PORADCE. 
, .Funkce právního poradce velmi úzce souvisí s činností hospodářského odboru naší 
jednoty, proto je nezbytně nutná úzká spolupráce obou těchto administrativních složek a 
ta byla a je v naší jednotě naprosto samozřejmá. Prakticky vyvíjela se tato spolupráce v 
uplynulém období tak, že navrhované smlouvy a veškerá jednání právního dosahu byly 
buď vypracovány právním poradcem a jím byly předkládány hospodářskému odboru k 
podání případných připomínek nebo návrhy vypracované hospodářským odborem byly 
prozkoumávány ještě právním poradcem po stránce právní. 
Z velké řady případů, takto vylíčeným způsobem řešených, uvádím jen vypracování 
služební smlouvy s tajemníkem jednoty, ujednání s nájemcem sokolské restaurace o 
propůjčování kavárenských místností pro stanovené potřeby jednoty, smluvní dohody 
se Sportovním klubem Přerov o propůjčení sokolského stadia hokejovému odboru SK 
Přerov pro zimní, sezónu .1947—1948 a sjednání podmínek s MNV v Pavlovicích u 
Přerova o pronájmu »Slovakárny« k sokolským účelům pro nově zřizovanou 
Tělocvičnou jednotu Sokol v Přerově,  odbočka Pavlovice. 
Právní poradce spolu s hospodářským odborem a kinovým odborem věnuje zvýšenou 
pozornost boji, který je veden mezi státní správou znárodněného filmového podnikání a 
mezi ČOS o vrácení sokolských kin jednotám a dbá úzkostlivě, aby byly včas a řádní 
uplatněny proti státní správě filmové veškeré nároky restituční tak, aby sokolská kina 
mohla opět poctivě sloužit nejširším lidovým vrstvám se také zcela  pochopitelné,  že  i 
Středomoravská--Kratochvílova župa v Přerově obrací se ve všech záležitostech, jež 
vyžadují rady právního poradce, na jednotu a že i na tomto úseku pracovním, dochází 
ku úspěšné a přátelské spolupráci mezi naší jednotou a župou. 
Až dosud ovládala činnost právního poradce zásada »Clara pacta — bcni amici«. 
Kéž je tomu tak vždy i v budoucnosti!                                             Václav Háusler. 



 
ZPRÁVA SOCIÁLNÍHO ODBORU. 
Hlavním úkolem sociálního odboru v uplynulém roce bylo připraviti a uskutečniti pro 
žactvo a dorost jednoty pobyt v přírodě v době hlavních školních prázdnin. 
Letos po druhé byla připravena letní osada a po prvé stanový tábor pro dorostence. 
Přípravné práce vyžádaly si dlouhé doby a velké námahy. Zejména vyhlédnutí 
vhodného místa pro osadu bylo spojeno s velkými překážkami. Hledali jsme vhodná 
místa na severní Moravě, na Valašsku, Českomoravské vysočině, vyjednávali jsme 
delší dobu s MNV ve Velkých Losinách o propůjčení 'tábora z r. 1946, ale marně. Čas 
kvapil a čím více se blížily prázdniny tím usilovněji bylo vedeno jednání s několika 
místy, až nakonec jsme se rozhodli, že osadu pro- žactvo a dorostenky zřídíme ve 
Starém Městě pod Kr. Sn., kde nám propůjčila vojenská správa pro tento účel vhodné 
budovy i s lůžkovým a kuchyňským zařízením. Stanový tábor byl určen do prostoru 
Lukova u Holešova. 
A tak, když byla zaručena místa a pořízen stanový inventář, bylo- přikročeno k náboru 
účastníků jak do osady, tak i do stanového tábora. Zájem o oba podniky se strany 
rodičů, žactva i dorostenců byl uspokojivý. Na společném shromáždění všech rodičů 
přihlášených žáků byly dány dne 29. června t. r. podrobné pokyny pro přípravu i 
odjezd, byla také vybrána úhrada od rodičů a vysvětlen význam a poslání letního 
pobytu v osadách a táborech Všichni účastníci byli krátce před odjezdem lékařsky 
prohlédnuti. 
Odjezd do Starého Města p. K. Sn. byl stanoven na 3. července. Odjelo 84 žáků, 62 
žaček, 70 dorostenek, 6 dorostenců. Všech bylo 222. S nimi odjelo 9 bratrů a 19 sester 
ve funkci vedoucích družstev a kuchařek. Celkem bylo v červencové směně, kterou 
vedl br. Karel Hrazdíra, 250 účastníků. 
Srpnová směna byla zahájena 30. července a skončila 26. srpna; Vedoucím této směny 
byl br. V. Bednařík, který s 20 bratry a sestrami jako vedoucími družstev a 
hospodářskou skupinou se staral o 53 žáků, 42 žákyň a 18 dorostenek, takže všech 
účastníků i s technickými a hospodářskými silami bylo 135. Část osadníků v této směně 
byla i s jiných jednot naší župy. 
Ve Starém Městě se v obou směnách vystřídalo v době od 3. července do 26. srpna t. j. 
za 60 dní 327 žáků, žaček a dorostenců, 28 vedoucích družstev a 22 sester a bratrů jako 
hospodářského personálu. 
V obou směnách bylo poskytnuto celkem 10.487 stravovacích dní a náklad na obě 
směny byl vykázán částkou Kčs 420.636.25, takže průměrný denní náklad činil na 
osobu Kčs 46.32. 
Stanový tábor byl letos uskutečněn po prvé .v Lukově u Holešova. Vedoucím byl br. 
MUC Josef Flašar. Začal dne 4. července a skončil 14. srpna. Bylo v něm 46 táborníků, 
5 vedoucích a 4 bratří a sestry jako hospodářský personál. Stravovacích dní bylo 
poskytnuto celkem 1.728. Na táboření bylo vydáno Kčs 73.650.95. Průměrný denní 
náklad na jednoho účastníka činil Kčs 51.70. 
Zdravotní stav všech účastníků byl velmi uspokojivý. Vážných onemocnění nebylo. 
Byly zaznamenány jen dva úrazy. Váhové přírůstky nedoznaly takové výše jako v roce 
minulém. 
Úkolem osady — tábora — není, aby dítě rychle ztloustlo —: aby se vykrmilo. Hlavním 
úkolem v přírodě musí býti, aby se účastník dokonale rekreoval, osvěžil, propral plíce 
na čerstvém lesním vzduchu, získal osvěžení do nového školního roku a otužil se. 
Rovněž výchovně získává účastník velmi mnoho. Poznává celek, musí se podrobiti 
společné kázní. Osobní zájmy musí ustoupiti. To jsou velké klady osady pro všechny 
účastníky. 



Z dalších čísel, které v této zprávě uvádíme, vysvítá, že žaludky osadníků byly 
znamenité, neboť bylo za 120 dní v osadě i táboře spotřebováno 2.340 kg. brambor, 163 
kg kakaa a bonbonů, 900 kg cukru, 4.960 kg chleba, 28 kg krupice,-80 kg kávy a 
cikorié, 1.235 kg masa, 35 kg medu, 13.727 1 mléka, 1.075 kg bílé mouky, 926 kg 

ovoce, 10.829 kusů bílého pečiva, 169 kg másla, 124 kg sádla, 195 kg umělého tuku, 
4.922 kusů vajec, 329 kg zavařenin a marmelády á více jak  1.200 kg zeleniny. 
Ze závěrečné účetní uzávěrky uvádíme, že na osadu ve Starém Městě  a  stanový tábor 
na Lukově bylo vyplaceno Kčs 494.287.20. 
Od rodičů vyslaných dětí a od nemocenských pojišťoven bylo získáno Kčs 292.629.—. 
Ministerstvo sociální péče poskytlo subvenci na Kčs 132.900.—, takže z položky 
sociálního odboru bylo doplaceno Kčs 16.331.—. 
Veškeré příjmy a výdaje prázdninových osad byly hospodářskými dozorci jednoty dne 
29. září t. r. prozkoumány a porovnány s předloženými doklady. Zjištěno, že osady byly 
po stránce účetní i hospodářské řádně vedeny a nebylo shledáno závad. 
Osada ve Starém Městě i stanový tábor byly několikrát kontrolovány COS a Sociální 
péči z Brna. Nebylo zjištěno závad, bylo vysloveno pochvalné uspokojení. Tato 
příkladná sesterská a bratrská práce bude oceněna hlavně dětmi, kterým zůstanou 
krásné vzpomínky na prázdninový pobyt v sokolských osadách a táborech. 
.  Zprávu  o  technickém a výchovném.vedení  osad-nepodáváme, poněvadž tuto podají 
technické sbory jednoty ve svých zprávách. 
V  měsíci prosinci zúčastnit se sociální odbor se cvičitelskými sbory žáků a žaček 
mikulášské a vánoční nadílky. O zdárný úspěch této akce se postaraly obětavé sestry, 
jakož i bratři naší jednoty. 
Během roku bylo doporučeno správnímu výboru jednoty ve 12 případech snížení nebo 
prominutí placení členských příspěvků a vyplaceno několik podpor potřebným 
příslušníkům naší sokolské rodiny. 
V  závěru zprávy děkujeme všem sestrám, bratřím vedoucím a kuchařkám za jejich 
opravdu obětavou a namáhavou práci, kterou tak ochotně dovedli dáti ku prospěchu 
naší sokolské mládeže. Odměnou za všechno to pěkné, které jste osadě dali, budiž vám 
radostný a jásavý úsměv osmahlých našich osadníků a táborníků.  

V další práci na shledanou — Nazdar!                                Karel Zejda. 
 
ZPRAVA HOSPODÁŘSKÉHO ODBORU. 
Bezprostředně po ustavující schůzi správního výboru byl podán návrh na utvoření 
nového odboru se samostatným jednacím řádem. Tento návrh byl schválen. Nově 
zřízený odbor nazván hospodářským. 
Bylo nejvýše nutné zříditi tento odbor, který má velmi širokou působnost zejména v tak 
velké jednotě, jako je naše, a v dobách poválečných, kdy jsme začínali v každém  
ohledu takřka s holýma rukama.  Hospodaření naší jednoty  bylo» třeba  usměrniti  tak, 
aby každé vydání bylo nejen cílevědomé, nýbrž i účelné. 
Hospodářský odbor zasáhl všude tam, kde se jevilo potřeba upevniti základy naší 
jednoty, ať již šlo o otázky hospodářské či organisační. Ušetřil velmi mnoho času a 
práce správnímu výboru tím, že ve svých velmi četných schůzích projednal řadu věcí 
rázu hospodářského, zpracoval mnoho problémů a akcí, jež podle potřeby byly 
postaveny i na pevný smluvní základ. S jistou pravidelností byl pověřován správním 
výborem vyřešením určitých úkolů hospodářských. 
Hospodářskému odboru dostalo se zadostiučinění tím, že na VIII. valném sjezdu ČOS 
byly zřízené již odbory plně uznány a staly se podkladem usnesení sjezdových, která 
jsou již všemu členstvu známa. V základních usneseních se praví: »Také sokolské 
jednoty, župy i ČOS nechť jsou svým hospodařením příkladem rozumně řízeného 



hospodářského celku. Vlastní hospodaření sokolských jednot, žup i ČOS budiž vedeno 
tak, aby zabezpečilo plný rozvoj sokolské práce.« 
V budoucnu nebude záležeti na tom, zda to bude stále odbor či sbor, nýbrž na tom, 
jakou iniciativu členové tohoto odboru vyvinou a jakou autoritu si v jednotách 
sokolských zjednají. 
Tato mravenčí práce je nejen vážná, nýbrž i odpovědná, a proto byla také na 
nejpovolanějších místech pochopena a uznána. 
Jen z pokladního účtu, který dále uvádíme, je patrno, že obraty v uplynulém roce 1947 
překročily celkovou částku 9 milionů Kčs. Úzce spolupracovalo s odborem nejen 
předsednictvo, nýbrž i oba cvičitelské sbory a mají proto také svůj podíl na zdárné práci 
hospodářského odboru. 
Kromě těchto poznatků nutno ještě vyzvednouti, že hospodářský odbor byl také plně 
podporován všemi ostatními odbory. Tím se usnadnila práce správnímu výboru, který je 
již beztak přetížen různými akcemi a přípravami v této době předsletové. 
Krojová akce vyvrcholila a vykázala sama již v počátcích přes 1,100.000.— Kčs obratu. 
Hned za ní následuje akce sociálního odboru, který se svou osadou a táborem vepsal do 
pamětí a srdcí všeho našeho sokolského žactva a dorostu i rodičů, kteří své děti svěřili o 
prázdninách sokolským vychovatelům. 
S rychle se blížícím XI. sletem rostou souběžně další akce, které mají ve velké míře co 
činit s hospodářským odborem. 
Nejbližšími úkoly našeho hospodářského odboru byly: 1. soupis sokolského majetku 
podle obvyklých zásad, 2. přezkoumání stavu Členstva a porovnání členské matriky, 3. 
uspořádání všech ostatních věcí hospodářského rázu. 
V budoucnu budou se hospodářské odbory zabývati ještě postupným zavedením 
jednotného účetnictví, rozpočtů i statistik, jakož i školením hospodářských a finančních 
činovníků, pro jejichž práci budou vydány vzorné řády, příručky a tiskopisy. 
Jednou ze základních podmínek dobré sokolské práce je vlastní tělocvična a hřiště. O 
to, aby tyto nemovitosti byly stále udržovány v náležitém stavu, starají se ve dne v noci 
hospodář sokolovny a hospodář stadia. 
Kromě běžných udržovacích prací provedeny, byly zejména tyto větší opravy: nátěry 
oken a plechové střechy nad sokolovnou, opravy sprch a kotlů ústředního topení. 
Nově pořízeno bylo rozhlasové zařízení a taneční parket pro letní šibřinky. 
Členové hospodářského odboru přispěli také značnou mírou svými organisačními 
návrhy k uspořádání a zvládnutí zvýšené kancelářské agendy. 
Víme také, že povinností naší je sledovati hospodářský život té míry, aby účelně 
využito pro sokolskou činnost všech hospodářských a finančních výhod. 
S povděkem můžeme vzíti na vědomí i zvláštní usnesení VIII. valného sjezdu ČOS, 
jehož se zúčastnili dole podepsaní, předseda ř jednatel odboru, pokud se týče 
sokolských biografů, v nichž schvaluje dosavadní postup ČOS a žádá se jejich vrácení. 
Jako poslední z návrhů hospodářského odboru v tomto roce předkládáme vám rozpočet 
na rok 1948, sestavený na podkladě nezměněných členských příspěvků podle 
obvyklých zásad, získaných zkušeností v uplynulém roce. Rozpočet byl zvýšen asi o 
50% proti roku předchozímu, zejména .v těch položkách, kde se v uplynulém roce 
jevila největší potřeba.    

    Jan Pavlíček, jednatel.                        Josef Poláme předseda. 
 

ZPRÁVA STAVEBNÍHO ODBORU. 
Stavební odbor v minulém roce neměl úkolů, vzhledem k opatřením ve stavebnictví.  
Práce odboru spočívala v přípravě plánu na adaptaci. biografy Alfa pro účely divadelní, 
koncertní a pod. Definitivní projekt je odvislý od vyřešení sokolských biografů. 



V dubnů 1947 byla podána žádost na MNV o poskytnutí plochy na zřízení nového 
stadia. 

Potřebné plochy byly Sokolu prozatím poskytnuty. Poněvadž toto nové sokolské 
stadion jest v oblasti, kde podle zpracovaného regulačního plánu má se řešiti 

tělovýchovná oblast o velkém programu s t. zv. ústředním stadionem, čeká stavební 
odbor i jednotu velká práce, aby sokolské stadion bylo možno zařaditi do této oblasti                                                                                     

Ing. Alois Pilc. 
 

ZPRÁVA POŘADATELSKÉHO ODBORU. 
Ustavující schůze odboru v předsletovém roce se konala dne 28. ledna. 
Předsedou zvolen br. J.  Chytil, jednatelem br. J. Inderka. 
Činnost jednoty, probouzející se z ran válečných, byla v tomto roce velmi rušná. Odbor 
mnohé podniky zdolával s velkými obtížemi, neboť se mu nedostávalo takového počtu 
bratří, jak každý podnik vyžadoval. 
Pořadatelský odbor soustřeďoval 24 bratrů. Vystoupili 2 bratři, přistoupilo 9 bratrů. 
Koncem roku má odbor 31 bratrů. 
Velmi neradi jsme se loučili s br. J. Krčálem, který vždy a velmi svědomitě vykonával 
povinnosti jemu svěřené. Děkujeme mu za práci v našem odboru vykonanou a přejeme 
mu, aby se cítil v brněnské jednotě tak spokojený, jak byl mezi námi. 
Služby pořadatelské bylo potřeba při 105 příležitostech, které vykazovaly 1.370 
pracovních hodin, na kterých se podíleli všichni bratři pořadatelé. Největší potíže se 
jevily při velkých podnicích, avšak i malé podniky, kterých bylo během roku velmi 
mnoho, se těžko cbsazovaly s tak malým počtem bratří. 
Majetek sokolský, který patří nám všem, tedy každému příslušníku sokolské rodiny, je 
třeba abychom si střežili, opatrovali a hlídali. K tomu je třeba pořadatelského odboru. 
Všichni bratři s nevšední ochotou velmi svědomitě a rádi konali všechny tyto po-
vinnosti. 
Příští rok XI. sletu bude po nás požadovati daleko větších povinností jako rok minulý. 
Oddboru našeho je potřeba při všem: při vyzýváme mladé členy a členky naši jednoty, 
aby mezi nás přišli všichni ti, kteří dovedou své nadání a hbité ruce spojiti s obětavostí, 
nezištností a naddšením a přispěli tak k větší slávě sokolské věci, která je »pro národ 
veškerý!« 

, Končíme naši výroční zprávu a s vědomím práce dobře vykonané, za kterou znovu 
všem zúčastněným děkujeme, voláme práci nové, práci v roce XI. sletu, nadšené: 

Nazdar! 
Josef Huf, předseda.                                               Otakar Skácel, jednatel. 

 
ZPRÁVA HOSTINSKÉHO ODBORU. 
Hostinský odbor měl 21 pracovních schůzí a i se »Silvestrem« 11 podniků. Do 
pokladny jednoty odevzdal výtěžek v částce Kčs 145.114.90, kromě posledního 
podniku v roce — silvestrovského večera. Inventář zakoupil za 2.543.50 Kčs a zásoby 
má v ceně za Kčs 7.704. Na větších podnicích bylo celkem 203 dobrovolných 
pracovníků, z toho připadá na setry 164 a na bratry 39 pracovníků. Příležitostné 
výpomoci nejsou také bezcenné. Obětavá práce členů hostinského odboru v čele s 
předsedou bratrem Josefem Pražákem zaslouží díky nás všech. Následujte jejich 
příkladů a přihlaste se k práci v hostinském odboru jednoty! 

Karel Rosmus, zástupce výboru jednoty v host. odboru. 
 

 
 



 
ZPRÁVA KROJOVÉHO ODBORU. 
Blížící se XI. slet vynutil si zřízení krojového odboru. V před-sletové době má plné ruce 
práce. Úřaduje pravidelně v pondělí, středu a pátek od 18 hod. v kině Alfa. 
Na výzvu k přihláškám nových krojů přihlásilo, se z naší jednoty 560 sokolských 
příslušníků o nové kroje a cvičební úbory, Z jednoty Pavlovice — naší pobočky — 53. 
Celkem 613 přihlášek V okrouhlé ceně 700 tisíc Kčs. Mimo krojovou akci opatřil a roz-
prodal krojový odbor sokolským příslušníkům různých cvičebních součástek za 90 tisíc 
Kčs. 
Důležité upozornění pro všechny, kteří si objednali kroje: 
Látky na kroje pozvolna docházejí. Posílají je z továrny na příkaz prodejny ČOS. 
Neurgujte — bylo by to zbytečné. — Jakmile budou, zde látky, bude každý zvlášť 
lístkem uvědomen, aby si látky v udanou dobu vyzvedl. Jednota se nebude starat o šití 
krojů. Ponechává to každému jednotlivci na vůli, kde si dá kroj ušít. Dodá však seznam 
krejčích i švadlen členům naší jednoty a seznam došlých nabídek. 
Látky na kroje a cvičební součástky budou vydány pouze proti předložení potvrzení o 
jejich zaplacení. Jelikož se jedná o hodnoty státem obhospodařované, každý po odběru 
látek na sokolské kroje musí podepsat prohlášení, že látky upotřebí pouze k stanoveným 
účelům, t. j. na sokolský kroj. 
Sledujte zprávy ve Věstníku sokolském, z prodejny ČOS, týkající se krojové akce a 
příp. změn v předpisu sokolských krojů. 

Dotazy, týkající se krojové akce, zodpoví br. F. Sigmund v místnostech krojového 
odboru (kino Alfa) ve výše uvedených úředních hodinách.                                     F. 

Sigmund, předseda krojového odboru. 
 
ZPRÁVA KUŽELKÁŘSKÉHO ODBORU. 
Během uplynulého roku pokračovali jsme úspěšně ve své sportovní činnosti. Zúčastnili 
jsme se všech předepsaných soutěží a turnajů, jež jsme absolvovali s dobrými výsledky. 
Poslední mistrovská soutěž třicetihodovky za účasti 12 mužstev skončila pro nás nej-
úspěšněji, neboť jsme obsadili I. místo a dá se předpokládat, že při nynější dobré 
výkonnosti všech hráčů toto místo bude udrženo. Naši členové účastní se krčmě toho 
také technické činnosti v jednotě a spolupracují v různých odborech. Kuželkářský sport 
jest stále více propagován a uznáván jako tělovýchovné odvětví a možno nyní 
konstatovat, že při letošní olympiádě budou kuželkářské závody, jichž se rovněž 
zúčastní československé mužstvo. Kuželkářský svaz jest také členem Tělovýchovného 
svazu a uznáván jako tělovýchovná organisace. Bylo by proto správné, aby i v Sokole 
byl zařaděn tento sport mezi technickou činnost. 
Při našich zápasech a treningu můžete se přesvědčit o našem prospěšném sportu, který 
jest vhodnou průpravou k další tělocvičné činnosti. 
Budete vítáni v našich treningových hodinách vždy každý čtvrtek na kuželně v 
restauraci u Večerků v Kozlovské ulici. 
                     Stanislav Zaoral, jednatel.                            Jan Černohlávek, 
předseda. 
 
ZPRÁVA BIOGRAFICKÉHO ODBORU. 
Také v tomto roce nedošlo ještě k ustavení kinoodboru, jelikož poměr sokolských kin k 
státnímu filmu se nedočkal úpravy, na kterou toužebně čekáme. 
Naše požadavky k této. úpravě sleduje členstvo, jak jsem se často přesvědčil, v 
Sokolském věstníku á denním tisku s velkým zájmem a  doufejme, že budou uspokojivě 
vyřešeny zákonem. 



Nejedná se přitom o oživení našeho kinového odboru, ale také o všeobecnou úpravu 
majetkovou, která zabráním našich biografů do dnešního dne nebyla vyřešena. 
V  roce 1947 bylo v Přerově zrušena kino Olympia, ve kterém byly naše promítací 
přístroje a technické zařízení, které bylo částečně umístěno v kině Alfa, aniž by jednota 
o podrobnostech byla vyrozuměna. 
Doufejme, že ve sletovém roce bude vyslyšen také hlas sokolského lidu převyšující 
počtem každou politickou, i nepolitickou organisaci a žádost valného sjezdu o vrácení 
sokolských biografů jednotám bude spravedlivě a v zájmu celostátní tělovýchovy 
vyřízena.                                                                                                        Jan Sagan. 
 
MATRIKA. 
Rok 1947 jako rok vstupu do sletových příprav se projevil i v matrice. V celkovém 
přírůstku je velké procento členů a již menší procento přestupů. Je v tom vidět již 
částečně ustálení poměrů. V úbytku je více než polovina vyškrtnutých pro neplaceni 
příspěvků. 
V  příštích letech budou již menší výkyvy v pohybu členstva a nebudou-li snad 
přírůstky již tak veliké jako dosud, bude se přísnějším výběrem zvedati hodnota; tradice 
i význam sokolstva si to také vyžadují. Státi se Sokolem musí býti vyznamenáním a ctí, 
proto nelze v řadách sokolstva trpěti členy pouze matrikové, kteří sice' rádi nosí 
sokolský odznak, ale nedovedou plniti povinnosti, jež na sebe vzali. Mezi tyto 
povinnosti patří i povinnost k matrice Je nutné, aby si všichni členové uvědomili, že 
mají hlásit jednotu každou změnu svého bydliště, jména a pod.; zvláště vojáci, chtějí-li 
být osvobozeni cd placení příspěvků po dobu své presenční služby, musí ohlásit dobu 
své presenční služby i číslo útvary. 
  Z matriky vycházejí všechny pozvánky, oběžníky a hlášení členstvu, kterých bude v 
době sletové jistě více než jindy. Za účelem rychlé informace členstva pořídila naše 
jednota.  Adrestyp, který má však jen tehdy význam, jsou-li známy správné adresy. 
Proto, vy všichni, kterých se týká hlášení změn, učiňte tak vždy hned, nejlépe písemně 
do kanceláře jednoty. 
Pohyb členstva v roce 1947: 
Stav 1. ledna 1947 ; 1.151 mužů, 970 žen, 2.121 všech. Přistoupilo 171 mužů, 155 žen, 
326 všech. Celkem 1.322 mužů, 1.125 žen, 2.447 všech. 
Zemřelo  11  mužů,  4 ženy,  15  všech. , Vystoupilo 46 mužů, 25 žen, 71 všech. 
Škrtnuto 73 mužů, 54 žen, 127 všech. 
Stav 31. prosince 1947:  1.192 mužů, 1.042 žen, 2.234 všech 
               Karel Hrazdíra,                                                                 Krista Běhalová. 
 
ZPRÁVA ÚČETNÍHO PŘÍSPĚVKŮ. 
'. Vstupem do sletového roku předkládám vám i já výroční zprávu. Nebudu vás 
seznamovati s tím vším. Co předcházelo jejímu zpracování,, víte z velké části jistě 
sami. Byl jsem spokojen? Řekne se nakonec je to dobré, ale my musíme říkat: musí to 
býti ještě lepší, majíce na paměti: »Věčný ruch, věčná nespokojenost, stále výš a výš!«. 
Jsem přesvědčen, že sletový rok přinese, další zlepšení v placení členských platů a tím 
ulehčení těm, kteří vámi pověřeni, jsou zbytečně zatěžováni, nehledě na škody jednotě 
vzniklé. Bez lásky k věci sokolské nelze oběti přinášeti, pořádek pák jest poloviční 
úspěch. Nezapomeňte! 
Kvůli pořádku a přesnosti v účtování budou se členské platy platit jen vplatními lístky 
pošt. spoř. Sokola Přerov čís, M 1C8.899, které vám budou včas zaslány. Řiďte se 
pokyny na nich uvedenými, ukázněně, po sokolsku, aby nedocházelo k závadám a 
stížnostem. Upomínky bezpodmínečně účtujeme, nedbalé členy vyškrtneme podle § 6 



stanov a dluhy postoupíme k vymáháni. Členství na dluh z našich řad musí vymizeti. 
Byli jsme vždy v Sokole vzory pořádku, kázně, a obětavosti,-jimi také budeme, k čemuž 
všichni v plné "míře přispějeme.                                                                                  
Připomínkou: Sletový rok vyžaduje splacení příspěvků do 1. červeníc© 1948. Proto už 
od 1. února začneme s placením předepsaných příspěvků jen složenkami Sokola Přerov 
čís. M 106.899. Očekáváme, že účetního příspěvků plně zaměstnáte a uspokojíte v plné 
míře. 
Sletu 1948 zdar! 
 
Neustále se o vás zajímající účetní příspěvků Oldřich Smolík. Účetní   stav   členských   
příspěvků: 
Celková příspěvková povinnost k 31. XII. 1947:  
Ženy,  včetně  nově přijatých   ....................................... Kčs        128.160. — 
Muži,   včetně  nově přijatých......................................... Kčs        150.120. — 
Úhrnná příspěvková povinnost pro r. 1947 ………..   Kčs        278,280. —     
Na těchto příspěvcích bylo vybráno v r. 1947 ………… Kčs        228.842.50 
Nedoplatek členských příspěvků za rok  1947 …………Kčs           49.437.50 
 

Celkový   příjem   v   roce    1947. 
Zaplacené dlužné příspěvky za rok 1945 ………………    Kčs            140.— 
Zaplacené dlužné příspěvky za rak 1946 ………………… Kčs       35.785.— 
Sletová  daň        ………………………………………….  Kčs       53.820.— 
Zápisné …………………………………………………..   Kčs         2.820.— 
Organisační a jiné příspěvky, upomínky a přepl. …….       Kčs         9.988.— 
Zaplacené členské příspěvky za rok 1947 ……………..     Kčs     228.842.50 
Celkový příjem v roce 1947...............................................Kčs      331.395. — 
 
ZPRÁVA ÚČETNÍHO. 
Svou činností v roce předsletovém zapojil jsem se do, společné práce nově ustaveného 
hospodářského odboru, kterému jsem předkládal během jeho působení záležitosti 
hospodářského rázu, které pak zachycené v řádných protokolech, byly předkládány 
pravidelně a bez odkladu výboru k definitivnímu rozhodnutí. Za spoluúčasti ostatních 
činovníků tohoto odboru provedena byla vhodná reorganisaee práce v kanceláři jednoty 
a bylo by jen zapotřebí tyto žádoucí změny řádně dodržovati v zájmu pořádku v 
hospodářství naší jednoty. 
100 
Naše. dobrá vůle sledovati pečlivě dokonalé hospodářství ve všech složkách naší 
jednoty občas nebyla pochopena, přesto však podařilo se nám docíliti uspokojivých 
výsledků, aniž by byla omezována finanční podpora našich technických oddílů. Při 
dosavadní opatrnosti a odborném hospodaření může se docíliti ještě dalších dobrých 
výsledků, jež nám dopomohou vybudovati potřebné stadion s příslušenstvím. 
Další práci nastávajícího odboru a činnosti naší jednoty přeji ve sletovém roce mnoho 
zdaru a uspokojivých výsledků. 

Bohumír Křístek, t. č. účetní. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

POKLADNÍ  ÚČET    ZA   ROK  1947 
 
 

 
                                                                           Příjem  Kčs              Vydání  Kčs                          
Počáteční hotovost   94.260.—  
Příspěvky:   
                  členské  317.097.50     3.220.— 
                  dorostenecké a žákovské.   35.771.—  
                  ČOS, župní a okrsku   101.991.20 
                  sletová daň   27.856.—    23.695.— 
Oddíly a odbory  452.649.10  276.355.6i) 
Správní náklady:   
              otop, voda a světlo    1.486.—    85.737.70 
              mzdy a služné     85.357.60 
              pojištění osobní a věcné      795.—    35.991.— 
           kanc. potřeby a sokolské časopisy   40.101.90    71.024.20 
           úroky a výlohy          94.10    23.888.20 
          daně a poplatky       7.769.80 
          různý příjem  a vydání  340.904.30   100.338.-- 
Udržování a opravy:   
           nářadí,  inventáře a zařízení     34.822.10 
           sokolovny a stadia   147.961.10 
Peněžní ústavy a věřitelé 2,229.592.30 2,384.921.20 
Majetkové účty     317.214.80   487.118.40 
Fondy a různé sletové akce 1,161.118.—   990.245.20 
Konečná   h o t o v os t  158.502.70 
 5,018.940.— 5,018.940.— 
 
                   
 P o k l a d n í    o b r a t   č i n í        Kčs      9,879.377.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

ROZPOČET   NA   ROK    1948. 
 
 

P ř í j e m :                                              Rozpočet       Skutečný stav      Rozpočet   
                                                               na r. 1947         v. r. 1947           na  r. 1948   
                                                                   Kčs                    Kčs                   Kčs                          
Členské příspěvky                                    192.000.-        313.877.50         250.000.-      
Dorostenecké a žákovské příspěvky          33.000.-          35.771.-              30.000.- 
Část výtěžku jednoty                                200.000.-        340.904.30         300.000.- 
Nájemné z restaurace                                 30.000.-          36.000,-              36.000.- 
Různé jiné příjmy                                      55,000,-         152.649.10          159.000.- 
                                                                  510.000.-         879.201.90         775.000.- 
 
 
 
V y d á n í : 
Příspěvky župě a ČOS                                75.000.-         101.991.20         94.400.- 
Udržování sokolovny a stadia                     45.000.-           147.961.10       150.000.- 
Udržování nářadí a inventáře                      35.000.-             34.822.10         55.000.- 
Otop a světlo                                               65.000.-             85.737.50         70.000.- 
Různá vydání pro  techn. účely                   55.000.-             66.450.-          100.000.- 
Služné a mzdy                                           108.000.-             85.357.60        120.000.- 
Pojištění osobní a věcné                              18.000.-             35.196.-             30.000.-        
Daně a poplatky                                           25.000.-               7.769.80          20.000.- 
Sokol, časopisy, propagace tiskem              25.000.-               2.418.-             30.000.- 
Tiskopisy a kancelářské potřeby                 25.000.-              32.305.80          35.000.- 
Úroková  povinnost  a výlohy                     16,000.-               23.794.10         20.000.- 
Různé jiné povinnosti                                 18.000.-              225.400.50         50.600.-   
                                                                  510.000.-               879.201.90       775.000.- 
 
 
 

Jan Pavlíček, pokladník.                   Bohumír Křístek účetní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


