


PŘEDMLUVA

V roce 1992 slavil Sokol Příbram svých 130 let trvání. Vlasta Šustr, tehdejší starosta, inicioval

sepsání   historie   jednoty   v takovém   rozsahu,   aby   ji   bylo  možné   publikovat   na   stránkách
„Příbramska“, tehdejšího deníku, který vycházel v Příbrami.

Text,  zpracovaný dle historických pramenů, zaznamenal  tehdejší  redaktor  Příbramska pan
Václav Moravec.  Myslím,  že  se mu to podařilo.  Výsledkem je  vypovídající,  a   i  pro mladší
generaci srozumitelný pohled zpět do minulosti.

Svatopluk Chrastina st.





130 LET PŘÍBRAMSKÉHO SOKOLA
(1862 – 1992)
píše Václav Moravec

Rok  1992  je  rokem  řady  významných  výročí.  Připomínáme  si  160.  výročí
narození  dr.  Miroslava  Tyrše  a  170.  výročí  narození  Jindřicha  Fügnera  –
zakladatelů  SOKOLA.  Dále  si  letos  připomínáme 130.  výročí  založení  Sokola

Pražského a dalších osmi jednot v českých zemích, mezi nimiž je i jednota Sokol Příbram.
Dále je to 400. výročí  narození  učitele národů J.  A. Komenského a 100. výročí  založení
Komenského župy. A nakonec nelze zapomenout na 110. výročí  prvního všesokolského
sletu na Střeleckém ostrově v Praze. Tato všechna výročí dala podnět k tomu, aby rok 1992
byl vyhlášen ROKEM SOKOLSKÝM a zároveň byla podnětem ke vzniku tohoto seriálu.

Sokolská myšlenka se šíří jako požár

Jména lékárníka Čeňka Hnilici a krupaře Jana Šembery by měl znát každý příbramský
Sokol. Ptáte-li se proč, pak vězte, že oba tito pánové se v prvních červnových dnech roku
1862 zúčastnili  výletu Sokola Pražského na Křivoklát a po rozmluvě s jeho předními, dnes
bychom  řekli,  funkcionáři  –  začali  po  návratu  propagovat  sokolskou  myšlenku  mezi
příbramskými vlastenci. Výsledkem pak byla ustavující valná hromada příbramského Sokola,
a to památného dne 18. srpna 1862. Uskutečnila se v hostinci U Heroldů (pro orientaci –
zhruba v místech dnešního Českého Dvora). Tak byl tedy v našem městě založen Sokol a již
v počátcích se  stalo jeho členy  50 místních občanů,  samozřejmě vlastenecky založených,
neboť v této době vrcholily obrozenecké snahy v českém národě. Mezi prvními cvičenci bylo i
několik profesorů, posluchačů Báňské akademie německé národnosti, což zase nebylo tak
zvláštní, protože v královském horním městě Příbrami žilo tehdy Němců hodně.

Vlastně  až  skoro  o  rok  později  –  22.  června  1863  se  konala  první  řádná  valná
hromada, na níž byl zvolen do čela Sokolské obce starosta – poštmistr Karel Hail (pozdější
dlouholetý  starosta  města  Příbrami).  Jeho  náměstkem  se  stal  c.  k.  notář  Jan  Holmann,
jednatelem magistr  Čeněk Hnilica,  pokladníkem hostinský Alois  Pechar  a  praporečníkem,
také již vzpomínaný, krupař Jan Šembera. Takže předsednictvo „bylo na světě“ a mohlo se
začít cvičit. Z obnosu sbírky 136 zlatých bylo zakoupeno tělocvičné nářadí a toto umístěno na
nádvoří  budovy  Hlavní  školy  na  náměstí.  Cvičení  tehdy  vedli  čtyři  posluchači  Báňské
akademie, kteří byli absolventy Malypetrova tělocvičného ústavu – hlavního to dodavatele
prvních cvičitelů a „tělomrsků“ mladému Sokolu.

V létě se cvičilo na nádvoří školy a v zimních měsících přijala cvičence jednoty Sokol
pod  svůj  krov  Měšťanská  beseda  (v  místech  pozdější  synagogy,  dnes  tržiště,  ve  staré
Příbrami). Sokolové se tak činili, že již 21. listopadu 1863 uspořádali v místnostech besedy
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první veřejné cvičení. Pěkně jim k tomu vyzpěvoval pěvecký spolek Lumír. Inu, byla to jiná
doba. Cvičení samotné mělo mezi veřejností veliký úspěch a čistý výtěžek – 20 zlatých – byl
věnován na stavbu Národního divadla. Sami Sokolové si potom vyšli za odměnu do Stražiště
u Mirovic, a to již v nových „štramáckých“ krojích. Byli uvítáni městským zastupitelstvem a
ohromným  množstvím  obyvatelstva  ze  širokého  okolí.  Na  Sokolíky  v červených  košilích,
kajdách se šňůrami přes hruď, holínkách a se sokolím pérem na čapce byl jistě pěkný pohled.
Postupem doby následovaly i další výlety do okolních vsí a městeček. Myšlenka národního
probuzení  se  šířila  jako  požár.  Pro  informaci  uvádíme přesné  pořadí  založení  sokolských
jednot v českých zemích v roce 1862: 16. 2. Sokol Pražský, 1. 6. Jaroměř, 2. 6. Nová Paka, 25.
6. Kolín, 8. 8. Turnov, 18. 8. 1862 PŘÍBRAM, 5. 11. Jičín, 1. 12. Kutná Hora a 2. 12. Brno.

V prvních  dvou letech  existence  vystupovala  sokolská  jednota na  veřejnosti
pod vypůjčeným praporem, se kterým v roce 1848 táhlo 100 členů příbramské
gardy na  pomoc revoluční  Praze.  Ještě v roce  1863  si  však  jednota  pořídila

vlastní prapor ze sbírky, která vynesla 175 zlatých. Na hedvábné látce se z jedné strany
skvěl sokol namalovaný akademickým malířem F. Roscherem a na straně druhé byl pak
v rudém  poli  bílý  český  lev  se  znakem  města  Příbrami.  Celkové  náklady  činily  141,38
zlatých, takže ještě něco ze sbírky zbylo.

Pod Sokolským praporem

Tento prapor sloužil členstvu příbramského Sokola až do roku 1914. Jeho slavnostní
rozhalení  se  konalo  ve  dnech 14.  a  15.  srpna  1864.  Této  veliké  slavnosti  se  zúčastnili  i
zástupci  Sokola  Pražského  v čele  s dr.  Miroslavem  Tyršem  a  Jindřichem  Fügnerem.
Z dobového tisku víme, že to byla velká sláva,  jíž se zúčastnilo skoro 400 Sokolů z Prahy,
Příbrami, Plzně a Poděbrad. V odpoledních hodinách se uskutečnilo veřejné cvičení a večer
se potom všichni veselili na svém plese. Na druhý den Pražané i ostatní hosté „štrádovali“
pěkně pěšky domů. Inu, bývali Čechové statní junáci. A ještě taková perlička. Ze všech koutů
Čech došlo při této příležitosti na adresu příbramského Sokola veliké množství francouzsky
psaných telegramů. České totiž nebyly poštami tehdejšího mocnářství přijímány a německy
gratulanti psát nechtěli.

Válka  Rakouska  s Pruskem  v roce  1866  Sokolu  nesvědčila,  postupně  přišel  o  své
cvičební prostory.  V tísni  nejvyšší  však vypomohl  nájemce právovárečného pivovaru bratr
Sebestián Klička. Nabídl jednotě bezplatně letní restauraci na pivovarském nádvoří. Sokolové
radostně přijali  a vybudovali  si  v darovaných prostorách tělocvičnu o rozměrech 19 x 8,5
metru.  Nedala  se  sice  vytápět,  ale  i  tak  zůstala  útulkem příbramských Sokolů po celých
dlouhých 35 let. 

V letech  1867  –  1868  napomohli  Příbramští  vzniku  sokolských  jednot  i  v  Písku,
Hořovicích a Dobříši.  V létě 1870 se naši  Sokolové účastnili  několika zajímavých akcí  jako
odhalení pomníku Jindřicha Fügnera na Olšanských hřbitovech či stavby Žižkova památníku
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u Přibyslavi.  V roce  1877  se  málem  stal  součástí  Sokola  i  sbor  hasičů,  ale  pro  nastalé
komplikace při schvalování stanov bylo od tohoto „sňatku“ upuštěno a Sokol si zachoval svůj
sportovní štít beze změny. Do rodiny sokolských sportů, což byla hlavně cvičení na nářadí,
prostná,  pořadová,  šerm,  zápas  a  rohování  (box),  se  zařadily  postupně  i  tyto  disciplíny:
střelba do terče, plavání, veslování a „klouzání“. V roce 1882 se konal v Praze na Střeleckém
ostrově I. všesokolský slet, na němž cvičilo 720 mužů, a to za osobního řízení náčelníka dr.
Miroslava Tyrše.

Dvacáté výročí oslavili příbramští Sokolové 12. srpna 1882 dýchánkem v Měšťanské
besedě a zahradní zábavou na Sevastopolu. Bylo zde sehráno divadelní vystoupení, střílelo se
do terče a jedno družstvo cvičilo na hrazdě.

Pohřbu dr. Miroslava Tyrše v roce 1884 se zúčastnilo i dvacet našich členů v krojích
a se smuteční páskou s nápisem Příbram. Tento pohřeb byl ovšem pouze symbolický, neboť
Tyrš byl pochován v Oetzu v Tyrolích. V uvedených letech se již také pilně vybíralo na stavbu
budoucí Sokolovny a v roce 1884 byla podána radě města Příbrami první žádost o přidělení
pozemku. Zatím však ještě nebylo jednotě příbramského Sokola vyhověno…

K jubileu  25.  výročí  založení  Sokola  byla  v roce  1887  plánována  v Praze
všesokolská slavnost s průvodem městem, ale ten byl  úřady zakázán (Taafova
vláda!). Slavnost s veřejným cvičením byla přeložena do Českého Brodu, kde se jí

zúčastnili  Sokolové  američtí,  chorvatští,  polští  s veškerými  jednotami  českomoravskými.
Příbramáci samozřejmě nechyběli.  II.  všesokolský slet se uskutečnil  v Praze v r. 1891 a III.
v roce 1895.

Sokolovna postavena za jediný rok

Teprve  koncem  ledna  1902  se  městské  zastupitelstvo  v Příbrami  „rozhoupalo“
a darovalo příbramskému Sokolu pro stavbu tělocvičny místo na Příkopech na tzv. panských
lukách. Stavitel Josef Štván se zavázal ještě v tom samém roce stavbu „uvést pod střechu“
a v roce 1903 zcela dokončit! Plány bezplatně zpracoval bratr ing. Alois Eška. Potřebné dříví
i kámen  dodalo  –  též  zdarma  –  město.  Celkový  rozpočet  včetně  vnitřního  zařízení  činil
63 500,- Korun. Základní kámen byl položen 27. července 1902, tedy přesně pět a jeden den
po  založení  sokolské  jednoty  na  sousedních  Březových  Horách.  Do  základů  byla  vložena
schránka  s fotografiemi,  písemnostmi  a  doklady  o  minulém  i  současném  stavu  jednoty.
Jestlipak jsou tam tyto archiválie dodnes?

Staří Čechové se uměli opřít do práce a i přes různé obtíže byla stavba v uvedeném
termínu dokončena. Úřední kolaudace se konala 23. 7. 1903. Sokolovna pak byla slavnostně
otevřena 25. a 26. července pod záštitou městské rady. Současně proběhl i II. slet sokolské
župy Jungmannovy, a to za účasti 245 borců. Na nářadí soutěžilo 40 družstev!

Velký sál Sokolovny měl rozměry 22,10 x 14,50 x 10 metrů. Fügnerův sál pak 18 x 7
metrů. Později byl přistavěn i Tyršův sál (1911). Původní rozpočet však byl dosti překročen –
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vyhoupl  se  až  na  73 642 korun.  Proto také trvalo až  do  roku 1914,  než  jednota  splatila
veškeré dluhy na budově. 

První světová válka musela přirozeně ovlivnit činnost Sokola. Hned na jejím počátku
odešlo na frontu 64 členů příbramského Sokola a koncem roku 1914 to již bylo 94 mužů.
Bohužel mnoho členů, též během I. světové války od jednoty odpadlo, ať již ze zbabělosti či
z opatrnictví, neboť „kobyla“ c. a k. mocnářství kolem sebe kopala jako zběsilá, cítila svůj
konec. Před vánoci 1916 byla dokonce rozpuštěna Česká obec sokolská, ne však sokolské
jednoty. Tyto ale musely okresnímu hejtmanství pravidelně předávat k cenzuře veškeré své
tiskoviny.

Cvičení mužů tedy za války upadalo, ale zato se velmi aktivně začaly projevovat ženy
(ženský sbor Sokola byl  založen roku 1902),  dorost a žactvo.  Velmi bohatá byla i  činnost
kulturní  –  divadelní  představení,  přednášky zájezdy  apod.  Byl  ustaven dramatický odbor,
který v Příbrami přetrval  ještě řadu let. Ale nepředbíhejme. Po válce se cvičení mužů jen
velmi těžce znovu obnovovalo, mnozí bratři se nevrátili, ovšem vlastenecké nadšení dělalo
divy a postupně se vše dostávalo do starých dobrých kolejí.  Takřka již v každé větší  obci
v okolí  Příbrami  fungovaly  sokolské  jednoty,  a  to  vše  za  vydatné  pomoci  organizátorů
z příbramského Sokola. Dne 24. září 1920 navštívil Příbram president T. G. Masaryk. Pobyl
krátce na hlubošském zámku a posléze si přijel prohlédnout i Sokolovnu.

O rok později  proběhla částečná rekonstrukce tělocvičného „stánku“ příbramských
Sokolů – ve všech třech sálech se totiž objevila houba. „Spravilo“ to 105 000 Kč a Sokolovna
byla znovu krásná, jakož i život v jednotě se rozvinul po všech stránkách. Přicházelo mnoho
nových cvičenců, a to nejen Čechů, ale i Rusů a Jihoslovanů. Sokolské hnutí opět sílilo.

Do činnosti příbramského Sokola se po válce aktivně zapojil jeden z jeho později
nejvýznačnějších členů – bratr Josef Klán. Díky jeho režisérským a organizačním
schopnostem dostala  veřejná  cvičení  a  sletové  scény  tu  patřičnou  atmosféru

a ráz.  Okolo  roku  1922  začaly  budovat  příbramské  sportovní  kluby  v místech  nad
Sevastopolem svá hřiště a nabídly je i naší sokolské jednotě. Posléze byla přijata nabídka SK
Horymír a jeho hřiště bylo velice často využíváno.

Bratr Klán – osobnost příbramského Sokola

Župní slet dospělých členů jednoty se konal v září 1922 a při sletové scéně, vypravené
opět bratrem Klánem, cvičilo celkem 256 Sokolů. Počet členů příbramské jednoty se v  této
době ustálil na čísle 749, z toho 537 mužů a 212 žen. Naši členové se zúčastnili i odhalení
pamětní  desky dr.  M. Tyrše na Svaté u Zdic  – myslivna Na Králi,  a to na pozvání  Sokola
Pražského.

Ještě v roce 1922 byl bratr Klán zvolen do funkce náčelníka jednoty a v jeho osobě
získal  příbramský  Sokol  opravdovou  osobnost  –  oblíbeného  vůdce  a  velice  schopného
pracovníka. Pro jednotu měla největší význam jeho již vzpomínaná tvůrčí činnost. Klánovy
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Slovanské tance byly ozdobou všech význačnějších sokolských podniků. Jmenujme namátkou
slet v Českých Budějovicích, tělocvičnou akademii v Plzni apod. Bratr Klán však „uměl“ i po
stránce  tělocvičné  a  jemu  svěřená  družstva  mužů  a  dorostenců  často  dosahovala  na
závodech v župě i mimo ni předních umístění. 

VIII.  Všesokolský slet  v Praze,  který  se  uskutečnil  v roce 1926,  zastihl  příbramskou
jednotu ve vypjaté situaci. V členské základně – hlavně mezi ženami, ale i ve výboru samém –
docházelo  ke  sporům.  To  nakonec  vyústilo  ve  volbu  zcela  nového  výboru  na  65.  valné
hromadě. Nezůstal „kámen na kameni“. Je ovšem otázka, zda tento krok byl přínosem. Do
čela se tak dostali lidé, kteří byli více obchodníci než Sokolové, a to se projevilo třeba i tím, že
v Tyršově sále byl zřízen biograf. V tomto směru se především angažoval  tzv. jízdní odbor
Sokola. Stál jaksi nad jednotou, ale měl vysoké požadavky (proto se mu také říkalo „panský
Sokol“).

První představení kina Sokol se konalo 15. října 1927. Bylo ovšem velkým problémem
skloubit  do jedné Sokolovny  činnost  místní  filharmonie,  tamburašů,  provoz  kina,  aktivitu
dalších společenských složek… a cvičení. Hašteření a spory byly na denním pořádku a je až
s podivem,  že  v této,  tělocviku  ne  příliš  přející  době,  dosáhli  cvičenci  jednoty  výborných
výsledků v župě i kraji, ale i v pražských závodech. Prim hrál hlavně dorost. Za zmínku jistě
stojí, že náklady na zájezdy a závody si platili účastníci sami. Náčelník bratr Klán založil též
tzv. starou gardu, v níž cvičili i sedmdesátiletí sokolští stařešinové. V r. 1928 nastudoval Josef
Klán s místní filharmonií i Prodanou nevěstu, která měla veliký úspěch.

Od 1. ledna 1929 převzala jednota do vlastní režie biograf, neboť nevynášel
žádná  aktiva  a  jízdní  odbor  o  něj  ztratil  zájem.  Jednota  se  zavázala  platit
„jezdcům“ roční  příspěvek na jezdecké cvičení  ve výši  4 800,-  Kč.  Teprve až

v roce 1935 vykázal biograf poprvé zisk 8 450,- Kč (rok před tím ale ztráta 10 555,- Kč). To
už však sokolská jednota měla obrovský celkový druh,  blížící  se miliónu Kč.  Takřka půl
miliónu korun totiž stála přístavba dalšího sálu sokolovny, s níž bylo započato v roce 1930,
a  již  po  roce  byla  práce  dokončena.  Na  všech  stranách  hrozila  příbramským  sokolům
exekuce a mezi výbory se dokonce tajně uvažovalo o prodeji sokolovny.

SOKOL poprvé rozpuštěn

I  přes  zoufalý  hospodářský  stav  jednoty  pokračovalo  cvičení  velice  intenzivně  a
úspěšně až do roku 1938. Rozbouřená hladina veřejného života tehdy zasáhla i do sokolských
řad,  nechutné  třenice,  vzájemné osočování  a  politikaření.  Až  teprve  vědomí  fašistického
ohrožení a nebezpečí přineslo do sokolské jednoty uklidnění. V době květnové mobilizace a
v předvečer 28. října vystoupili vedle sebe na sokolském jevišti Sokolové, Orli a příslušníci
DTJ. V červnu a červenci téhož roku se konal X. Všesokolský slet v Praze. Ve všech kategoriích
se ho zúčastnilo celkem 296 členů Sokola Příbram.
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V době mobilizace konala sokolská pohotovost pod vedením bratra Klána po několik
týdnů pořádkovou a bezpečnostní službu ve městě i v okolí, a to ve dne i v noci. V této těžké
době, kdy nacisté již zabrali pohraničí, se musela jednota bránit hanebným útokům jedinců
z vlastních  řad  –  především  z jezdeckého  oddílu  –  nenasytného  to  příživníka  společné
pokladny.

Příchodem  německého  vojska  po  15.  březnu  1939  byla  celá  sokolovna  na  čas
obsazena nezvanými hosty, takže bylo znemožněno pravidelné cvičení. To však nezabránilo
účasti příbramských sokolů na závodech v městech jižních a západních Čech. V tomto čase už
byla zakázána všechna shromáždění i průvody. Povoleno bylo pouze cvičení a církevní úkony.
Pořádání koncertů, divadelních představení a zábav se muselo hlásit předem. Jednota této
možnosti využila a zahájila bohatou divadelní činnost v letním divadle v Hájích. Ještě v roce
1940  měli  Sokolové  na  80  vlastních  akcí  –  3  taneční  zábavy,  2  tělocvičné  akademie,  32
divadelních  a  39  loutkových  představení.  Místo  obvyklých  Šibřinek  v roce  1941  byl
uspořádán ples, bohužel i za účasti nezvaných vojáků a ještě 4. dubna 1941 uvedl divadelní
odbor hru Čekanky od F. X. Svobody.

Avšak  13.  dubna  1941  byl  Sokol  násilně  rozpuštěn,  Sokolovna  byla  uzavřena  pro
všechny kulturní podniky a ve velkém sále – kino Viktoria – byly pořádány německé zábavy. 

Sokolská  činnost  pokračovala  dál  v ilegalitě.  Hlavními  iniciátory  byli  župní
starosta  br.Konáš  a  župní  náčelník  br.  Hofman.  Druhý  jmenovaný  byl  však
posléze zatčen a řízení celého odboje se ujal – kdo jiný než bratr Klán. I on však

neunikl zatčení – 15. 10. 1942 a v nacistických věznicích byl držen až do 2. 6. 1945.

V době heydrichiády bylo z příbramské jednoty zatčeno celkem 42 bratří  a  sestra.
Deset z nich bylo popraveno, či zahynulo v koncentračních táborech. Připomeňme si jejich
jména: JUDr. Zd. Černý, B. Kozlík s chotí, Lad. Kulhánek, Voj. Stočes a jeho syn Antonín, Miloš
Otruba, Jan Kanovec, Emil Kalát a Jan Machovec. O rodiny uvězněných se skutečně bratrsky
staralo několik členů jednoty a finanční podporu zajišťoval br. Klán a po jeho zatčení s. M.
Kamenická s velkým kolektivem sester a bratří.

Konečně přišel  5. květen 1945 a s otevřením bran koncentráků se otevřela i  vrata
Sokolovny. Ještě téhož dne nastoupilo do služeb NV 43 bratří a dorostenců. Na 18. květen
byla do Sokolovny svolána pracovní schůze a tím zahájila příbramská jednota činnost jako
první v župě Jeronýmově. Do konce roku 1945 uspořádali naši Sokolové 71 tělovýchovných
a společenskokulturních akcí.

Celostátní  snahy po sjednocení tělovýchovy našly i v Příbrami velký ohlas, a tak se
15. 6.  sešla  společná  schůze  všech  zájmových  korporací  k volbě  výboru,  v němž  většinu
funkcí  obsadili  členové Sokola  a  členové  DTJ.  Pak  již  šly  obě  jednoty  každá svou vlastní
cestou.
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Radostným překvapením pro příbramské Sokoly bylo nalezení jejich praporu. V Praze
Podolí  to  byl  tzv.  prapor  výletní,  pak  prapor  z r.  1914  a  prapor  dorostenecký.  Ten
nejvzácnější – z roku 1864 byl objeven až v prosinci 1947 v Rožmitále.

Díky příznivé situaci na peněžním trhu byly zaplaceny všechny dluhy, dříve tak tíživé.
V létě r. 1946 byla celá budova Sokolovny opravena zevnitř i z venku, a to za 75 489 Kčs. Ve
vestibulu byla  odhalena deska na památku  umučených v době okupace.  Za  propůjčování
velikého sálu různým korporacím přijala pokladna jednoty v témže roce 74 680,- Kč – tedy
daleko více, než kdy vynesl biograf. Ostatně, ten se do Sokolovny více nevrátil.

Činnost  příbramského  Sokola  se  začala  rozvíjet  nebývalou  měrou,  ve  všech
kategoriích  a  disciplínách  dosahovali  naši  cvičenci  nejvyšších  met  v celých  jihozápadních
Čechách.

Rok  1947  –  jubilejní  85.  rok  jednoty  –  je  možné  považovat  za  nejúspěšnější  rok
všestranné sokolské činnosti. Byl ale také současně posledním rokem klidné sokolské práce.
V době nadšených příprav na XI. Všesokolský slet se blížil hrozivý únor 1948.

V roce 1948 se politické události samozřejmě odrazily i v sokolských jednotách.
Ani  ony  neušly  zájmu  akčních  výborů.  24.  února  uvedeného  roku  svolal
dosavadní  starosta  příbramského  Sokola  bratr  František  Žid  přípravnou

důvěrnou schůzi představenství jednoty. Ač nezván, „pozval“ se i bratr Jan Topinka, který
se zde vyhlásil předsedou akčního výboru a určil si hned i jeho složení. Současně starostovi
oznámil, že se ujímá i vedení celé jednoty, načež František Žid ze schůze odešel a na svou
funkci rezignoval.

Dvacet let nucené nečinnosti

I  přesto  však  přípravy  na  všesokolský  slet  nerušeně  pokračovaly.  V pořadí  již  XI.
největší sokolský svátek opět provázely rozjásané pražské ulice a strahovský stadión „praskal
ve švech“. Celoroční práce Sokolů v žádném případě nepřišla vniveč. Jedenáctý všesokolský
slet  byl  vyvrcholením sokolské činnosti od jejího počátku,  ale na dlouhá léta i  posledním
svobodným  a  spontánním  vystoupením  Sokolstva.  Po  něm  již  začala  nová  epocha  naší
tělovýchovy.  A již  20.  září  1948 naznačila  svůj  další  vývoj.  Rozhodnutím sokolské komise
místního akčního výboru Národní  fronty  bylo toho dne z jednoty  vyloučeno 136 bratří  a
sester, 110 byla udělena důtka z politických důvodů. Na dalších 20 let byla činnost sokolské
jednoty ochromena.

Obnovení Sokolstva se datuje až k 5. květnu roku 1968, kdy se sjeli zástupci Sokolstva
z celé  republiky  na  Slovanský  ostrov.  Pražské  jaro  dávalo  naději  na  vzkříšení  sokolské
myšlenky  v rámci  jednotné  tělesné  výchovy  ve  státě.  Z bývalých  52  sokolských  žup  se
dostavili zástupci padesáti žup. Byl zvolen širší přípravný výbor, který již ve dnech 17. – 23.
května  jednal  s delegací  ÚV  Československého  svazu  tělesné  výchovy.  Byla  dohodnuta
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„pravidla hry“ a 29. května se již mohla konat ustavující schůze TJ Sokol Příbram ve velkém
sále Sokolovny. Svou účast potvrdilo 302 osob, zúčastnili se i legendární bratr Klán a sestra
Kamenická – dlouholetá náčelnice jednoty (1932 – 36) a poté její místostarostka. Na této
schůzi byl 299 hlasy zvolen prozatimní výbor ve složení: starosta ing. Josef Smíšek, náčelník
bratr Zdeněk Hurtík, náčelnice sestra Nasťa Davidová, vzdělavatel bratr ing. Zdeněk Hušner a
jednatel bratr ing. Karel Albert. Byl dosažen jednotný souhlas pro obnovení TJ Sokol v rámci
ČOS jako součásti jednotné tělovýchovy.

130 LET PŘÍBRAMSKÉHO SOKOLA
(1862 – 1992)
píše Vlastimil Šustr

Že myšlenky a sokolské ideály nikterak nezastaraly, byly pro členstvo i mládež
stále  přitažlivé,  to  dokazuje  i  tehdejší  počet  členů:  117  mužů,  261  žen,  23
dorostenců, 45 dorostenek, 384 žáků, 648 žákyň – celkem 1478 osob.

Navrátit Sokolu jeho místo ve společnosti

Všechny tyto snahy smetl 21. srpen a s ním nastavší doba normalizace. Po dlouhých
a vyčerpávajících jednáních jsme dosáhli  toho,  že  předsednictvo  OV ČSTV povolilo  15.  1.
1969  ustavení  tělovýchovné  jednoty  Sokola  Příbram.  Podmínky  byly  velmi  tvrdé  –
nepřipouštěla  se  žádná  kontinuita  a  návaznost  na  bývalou  jednotu  Sokol  Příbram,
neumožňovalo se převzetí Sokolovny, ani jakékoli cvičení v ní. Cvičit mohli Sokolové pouze ve
školních tělocvičnách (konkrétně na 1.,  4.,  5.,  6.  a 8.  ZŠ a gymnáziu),  pokud nám ovšem
ředitelství těchto škol bylo ochotno tělocvičny za úplatu pronajmout.

Postupující  normalizace  a  stálý  politický  tlak  činnost  jednoty  omezoval,  počáteční
nadšení ochabovalo. Dospělí členové odcházeli, někteří z netrpělivosti, že se nedostavují ty
výsledky, které očekávali,  jiní  ze strachu a obav o zaměstnání.  Talentované žactvo,  které
jsme za 5 let vychovali, přebírá ochotně sportovní škola a spec. sportovní oddíly. Současně je
vyvíjen i patřičný tlak na ředitele škol, kteří pomalu omezují pronajímané hodiny Sokolům
v tělocvičnách. Během několika let se počet členstva značně snižuje a pohybuje se mezi 400 –
450 členy, počítaje v to mládež i přispívající členy. Přesto lze říci, že tak malá jednota a za tak
ponižujících podmínek, se prosazuje ve městě i okrese. Její zástupci se ujímají práce ve Svazu
ZRTV a v soutěžích svazu hraje TJ Sokol Příbram vedoucí roli. Každoročně pořádáme akademii
či Veřejnou cvičební hodinu. Každoročně organizujeme sokolské Šibřinky v místním kulturním
domě,  které  jsou  vždy  velmi  úspěšné  a  s nadějemi  do  budoucna  budujeme  svůj  vlastní
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cvičitelský  sbor.  V roce  1987  si  mimo  jiné  pronajímáme  tělocvičnu  v Sokolovně  –  dosud
majetku Spartaku Příbram – a vedeme tam cvičení žactva ze staré Příbrami. Při tom jsme
stále v nájmu na 6. a 8. ZŠ v Příbrami VII a tam se také věnujeme cvičení žactva.

Po  revoluci  v roce  1989  zplnomocňuje  Valná  hromada  stávající  výbor  jednoty  ke
vstupu do ČOS a žádá převzetí Sokolovny do vlastních rukou. Jednota vstupuje do ČOS k 1.
červenci 1991 a k 1. říjnu pak přebírá Sokolovnu. Přesvědčujeme se sami na vlastní oči o
výsledcích  více  než  čtyřicetiletého  „hospodaření“  ČSTV  na  majetku  Sokola.  Sokolovna  je
v zanedbaném, přesněji řečeno havarijním stavu, a tak se dáváme všichni do práce, abychom
ji v co nejkratší době uvedli do stavu, který by odpovídal nejen jejímu významu, ale aby se
stala jako kdysi centrem sokolského i společenského života v Příbrami.

Chceme obnovením činnosti Sokola Příbram navázat na úspěchy a výsledky našich
předchůdců a chceme dát Sokolu Příbram to místo, které mu právem náleží a které si tato
myšlenka zasluhuje.

Podklady pro tento seriál jsme čerpali z materiálů: Dějiny Sokola Příbramského od br.
Dr. Lívy a Kapitoly z historie Sokola Příbram z pera br. Josefa Prunnera.

160 LET PŘÍBRAMSKÉHO SOKOLA
(1990 - 2022)
vzpomíná Svatopluk Chrastina st. – bývalý starosta   

Zvoní telefon. Zvednu ho. „Prosím,“ povídám a už se na mne hrne smršť rychlých slov.
„Sváťo,  Sváťo,  nemáme  sokolníka.  Nechceš  to  dělat?“  říká  Endrst,  náčelník  Spartaku.
Přemýšlím. Ale ne dlouho. „Rozmyslím se,“ odvětím.

A tak začíná moje éra sokolnická.  Je  říjnový podvečer roku 1990. Sokolovna patří
Spartaku Příbram a v ní sokolník ze Sokola Příbram. Smutné a taky trochu směšné.

Stav budovy a zařízení je tragický. Nevěřícně obcházím budovou a jenom zírám. Jak to
mohli dopustit? To bude stát peněz! Kde je vezmeme? Z členských příspěvků asi ne, když
vybíráme 50,- Kč za rok.

Spartak musí zainvestovat do bytu pro moji rodinu. Do bytu sokolníka. Ale moc ne,
jenom výměnu podlahy, nový sporák a vše ostatní si upravuji sám za pomoci dorůstajících
synků.

Říjen 1991. Sokolovna je naše. Spartak Příbram nám ji předává dobrovolně. Dohodou.



První, co musíme dát do pořádku, je podlaha v malé tělocvičně. Při cvičení vyskakují
parkety 20 cm vysoko. A je třeba vymalovat. Špína na stěnách, ve kterých jsou obtisknuté
míče jako „razítka“, musí pryč. Malby jsou tu zřejmě od roku 1903.

Obrovské  nadšení  a  chuť  do  práce  stmeluje  celý  kolektiv.  Jsme  mladí.  Je  nám
v průměru 40 – 45 let.

Na  rekonstrukci  podlahy  si  půjčujeme  u  Agrobanky  400 000 Kč.  Oprava  stojí
1 000 000 Kč, a tak zbývajících 600 000 Kč musí uhradit ČOS.

Peníze.  Kde  vzít  peníze  na  provoz?  Zvyšují  se  členské  příspěvky,  ale  především
zvyšujeme nájem školám. Platily neuvěřitelných 26,- Kč za hodinu. Okamžitě zvyšujeme na
125,- Kč. Není to jednoduché. 

Dotace od Města přichází ve výši 25 000 Kč za rok. A my potřebujeme statisíce. Je rok
1992.  Nejstarší  syn  chodí  do  tanečních,  tehdy  pořádaných  v  kulturním  domě.  Nabízím
tanečnímu mistrovi, zda by neudělal taneční kurzy v sokolovně. Jirka Dohnal přišel, okukoval
prostory sokolovny a moc se mu zde asi nelíbilo, ale nakonec řekl: „Ano.“  A tak letos začíná
Dohnal Dancing 30. sezonu v sokolovně.

To  je  zlom.  My  se  moc  snažíme  dát  Velký  sál  do  pořádku.  Musíme  vymalovat.
Svépomocí.  Sehnat stoly a židle. Celý Sokol pomáhá. Do sokolovny chodí maminky s dětmi
na taneční, a tak postupně přichází ve známost, že sokolovna funguje a začíná poptávka po
pronájmu na různé akce a plesy.

Každý  rok  v období  1992  -  1999  investujeme  do  oprav  to,  co  máme  k dispozici.
Obvykle 100 – 200 tisíc korun ročně. Sponzoruje nás především ČOS. Městské dotace jsou
malé a státní dotace nejsou žádné. 

Přestavujeme  koupelny  pod  Malým  sálem  na  šatny.  Pronajímáme  menší  prostor
v suterénu na posilovnu. Je zde ale velká vlhkost. Necháme obkopat a odvodnit okolí. Vrací
se opět posilovna. V pozdějších letech zvětšujeme tento prostor a po stavebních úpravách
začíná pracovat naše zařízení pro nejmenší – Sokolík.

Velký  problém  sokolovny  je  vytápění.  V kotelně  jsou  instalovány  3  velké  kotle
VSB 4. Topí se hnědým uhlím a jako topné medium je pára. Co nejrychleji  – v roce 1992
přecházíme na vodu. V roce 1995 přecházíme na topení plynem a kotelnu stěhujeme na
půdu. Obrovská úleva pro sokolníka a nepoznaná čistota v sokolovně.

Od roku 2000 se mění dotační politika města. Zohledňuje se nejen práce s mládeží,
ale i situace s údržbou. Sokol každoročně dostává v rámci dotace 250 - 330 tisíc korun na
údržbu. Začínáme opravovat po částech venkovní omítky. Zatím jenom ty do ulice. V tomto
tempu pokračujeme až do roku 2007.

Daří  se  nám  získat  dotaci  z Ministerstva  financí  ve  výši  2 650 000 Kč.  Peníze
a následné  stavební  práce  směřujeme  do  obnovy  1.  patra.  Rekonstruuje  se  zasedací
místnost, Fügnerův sál a jeho zázemí a WC. Mění se veliká okna, topení, omítky, elektrické
rozvody  a  malby.  Hlavním  důvodem  těchto  prací  je  neutěšená  situace  oddílu  sportovní
gymnastiky. Doteď musí při každém tréningu v malé tělocvičně stavět a připravovat veškeré
nářadí. To je neudržitelné. Gymnastika dostává sál do užívání.

S dotacemi nám pomáhá ing. Ivan Fuksa. V té době první náměstek Ministra financí.



Rok 2008. Podáváme žádost na Ministerstvo financí o poskytnutí 10 000 000 Kč. Jsme
úspěšní částečně. Na náš účet přichází 7 250 000 Kč.

To  je  ovšem  další  zlom.  S přidruženými  dotacemi  z Města  a  ČOS  získáváme
prostředky, které postačují k obnově sokolovny do dnešní podoby. Výsledkem je kompletní
výměna oken, dveří, omítek, rozvodů a mnoha dalších opotřebovaných částí sokolovny.

Někdy v roce 2009 měníme osvětlení v přísálí.
V roce 2010 rekonstruujeme prostor po kancelářích projekce pana Sladkého. Vznikají

cvičební sálky 4,5 x 9 metrů. Instalují se zrcadla. Jsou to zrcadlové sály.
             Rok 2012. Ministr financí, pan Kalousek, se „naštval“. Naštval se na majitele Sazky,
naštval  se  na  vedení  ČSTV,  naštval  se  i  na  místní  samosprávy.  Vyslyšel  hlasy  sportovců.
Odebral všem pravomoc rozdělovat finance z hazardních her a nasměroval peníze do sportu.
I náš Sokol nebyl opomenut. Následovaly dva roky finanční hojnosti.

Rok 2014. Jsou volby. Je změna na radnici. Je změna v pohledu na podporu sportu.
Dotace se zásadně zvyšují.

Na podzim roku 2015 dosluhují plynové kotle naší kotelny. Nedaří se získat podporu
Města  a  není  čas  na podání  žádosti k jiným institucím.  Kotle  musíme vyměnit  okamžitě.
Rozpočet je ve výši 1 100 000 Kč. S malou pomocí Župy Jungmannovy se nám daří situaci
vyřešit. Máme nové kotle. Dodnes nechápu, jak se nám podařilo celou akci ufinancovat.

Pouštíme se  do  oprav  a  rekonstrukcí  bývalé  kotelny  v suterénu.  Je  to  zajímavý
prostor. Mohla by se tam přesunout činnost některých našich oddílů. Odvodnění, omítky,
podlahy. Práce přerušuje smutná skutečnost - nejsou peníze. A tak vše stojí. Velký problém
je  vlhkost.  Po  dvou  letech  v roce  2018  pokračujeme.  Obkopání  objektu  a  podříznutí
obvodové zdi a zajištění izolace.

Od roku 1990 organizačně spadáme do Župy Jeronýmovy se sídlem v Písku. Máme
zástupce  ve  vedení  župy.  Navazujeme  přátelské  kontakty  ve  všech  věkových  skupinách
cvičenců  a  cvičitelů.  Pořádáme  společná  školení,  akademie  a  společně  nacvičujeme  na
sokolské slety. Pěkná doba.

V roce 1992 zažíváme první kontakt se zahraničními Sokoly. Jsem účastníkem sletu
v Kanadském Torontu.  Další  rok  odjíždí  na  slet  do  Chicaga  Franta  Beran,  Jarka  Mudrová
a Věrka Chrastinová. Vznikají nová, krásná a dlouhodobá přátelství.

Těžiště činnosti Sokola bylo vždy na 6. základní škole. Dnes Bratří Čapků. Tam jsme
všichni v roce 1969 začínali. Po převzetí sokolovny v roce 1991 se přesouvají do sokolovny
všechny oddíly mimo předškoláků. Ze 4. ZŠ přechází cvičení předškoláků, mladších a starších
žáků a žákyň a také cvičení žen. Z 8. ZŠ přichází do sokolovny gymnastický oddíl pod vedením
manželů Nedvědových a  také oddíl  jógy.  A  tak  jsme skoro všichni  pod jednou střechou.
V roce 1992 nebo 1993 „adoptujeme“ oddíl stolního tenisu. Jsme ve „svém“ a přes různé
potíže a spoustu práce se sokolovnou jsme spokojeni.

Rok 1992 je také důležitým mezníkem v historii  olympijského šplhu, tj.  šplhu na
osmimetrovém laně. V naší jednotě pořádáme nultý (zkušební) ročník Memoriálu Bedřicha
Šupčíka. Letos se konal 29. ročník.



V roce 1995 se objevuje nová gymnastická soutěž s názvem Euroteam. Aktivně se
zapojujeme. První soutěžní tým se skládá z mladých cvičitelek a cvičitelů. Je úspěšný. Daří se
nám získat tumbling v hodnotě 700 000 Kč. Je nám odprodán za cenu 500 000 Kč.  Pomohla
nám Firma ČEPS. Věnovala nám 300 000,- Kč a my přidali 200 000,- Kč. Tumbling je důležitý
pro nácvik gymnastických prvků. V této věci nám opět pomohl bývalý starosta Města Ivan
Fuksa.

Soutěž se později přejmenovala na TeamGym. Do soutěže jsme stále zapojeni, ale
v jiných  kategoriích.  Cvičení  a  sportování  v sokolovně  plyne  od  té  doby  podle  našich
představ. Gymnastický oddíl se rozrostl a slaví úspěchy. Také ostatní oddíly se umisťují při
závodech na předních místech.

Po  roce  2010,  po  rekonstrukci  zrcadlových  sálů,  se rozšiřují  naše  řady  o  oddíl
aerobiku. Přivádí ho trenérka Lenka Trojanová, která oddíl vytvořila a trénovala do té doby
mimo Sokol.
         Od  roku  2012  přecházíme do župy  Jungmannovy.  Věnovali  jsme se  a  stále  se
věnujeme kromě sportu i ostatním činnostem. Tak, jak to máme ve stanovách. Od roku 1991
pořádáme  letní  tábory  pro  školní  mládež  a  pro  rodiče  s  dětmi.  První  tábor  prožily  děti
v Chrobolech na Šumavě a další  roky ve skautském táboře v Oborách.  Vybudovali  jsme a
dlouho provozovali stanový tábor u Jablonné. V letošním roce vyrůstá nový letní tábor poblíž
vesničky Stěžov.

Kulturní částí našeho činění jsou karnevaly pro děti, Šibřinky, mikulášské besídky
pro děti a tělovýchovné akademie.

 

 

 

 


