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Publicistika

Sokol Jihlava letos slaví 130 let
(Dokončení ze str. 1)
Jak jste ale zmínil, covid vaši činnost značně narušil…
A to velmi zásadně a na velmi dlouhou dobu, jak pro sportovní a spolkovou činnost, tak pro fungování
našeho divadla DIOD. Pravidelná
činnost oddílů a DIODu byla úplně
zastavena. Sportovní oddíly od září
fungují naštěstí bez velkých omezení, ale nyní je bohužel opět velmi
omezená činnost DIODu a doufáme, že toto období překonáme.

Přání všem lidem do roku 2022

Kdybyste tedy měl porovnat
negativa a pozitiva roku 2021, co
by převážilo?
To je velmi těžké, ale myslím, že z
dlouhodobého hlediska to přineslo
i hodně pozitivního. Především to
zastavení v čase a možnost promyslet a udělat věci, na které v předchozí
uspěchané době nebyl čas. A snad i
uvědomění si, jak důležité je pro člověka jeho zdraví, pohyb, spolkový a
kulturní život.

„Tam svět se hne, kam se síla
napře“ a s mottem „Vedeme Čechy
k pohybu a společné aktivitě už od
roku 1862“. Stále se člověk nestačí
divit, jak ohromné dílo a skutky se
především do roku 1948 podařilo
vybudovat a vykonat. Chtěli bychom
velmi důstojně oslavit výročí naší
sokolské jednoty, ale uvidíme, co
nám doba umožní. Už teď bohužel
víme, že část plánů na první čtvrtletí
2022 budeme muset odložit na pozdější dobu.

Letos oslavíte 130 let založení
vaší sokolské jednoty. S jakými
pocity vstupujete do roku 2022?
Určitě s velkou pokorou vůči
našim předchůdcům, kteří dokázali vybudovat tak úchvatnou organizaci, jakou je Sokol a také vystavět
téměř svépomocí stovky sokoloven
a sportovišť. Osobně si velmi vážím
odvahy Sokolů při budování jihlavské sokolovny, kdy se nebáli postavit
sokolovnu v moderním architektonickém stylu, který byl pro Jihlavu v
té době naprosto atypický.
Rok 2022 pro nás bude o to
významnější, že si připomínáme
160. výročí od založení první sokolské jednoty v Praze a tím oficiální
založení Sokola.
Pokud vím, tak na rok 2022 jste
zvolili i jedno z historických hesel
Sokola. Jak zní?

� Všem přeji pevné zdraví, tělesné i duševní. Věnujme svou pozornost tomu, co

můžeme ovlivnit, a opečovávejme to krásné kolem nás. A pokud budete chtít své tělo
i ducha tužit v naší sokolovně, budeme moc rádi a snad bude Sokolů v Jihlavě nadále
přibývat.
Martin Zuzaňák, starosta Sokola Jihlava

� Všem ze srdce přeji zdravé tělo, zdravý rozum a odvahu žít svůj sen. Přála bych
všem laskavost k sobě samým i k druhým a přála bych Sokolu Jihlava spoustu dalších let plných pohybu, kultury a společných zážitků.
Katka Nikodýmová, jednatelka a ředitelka Sokola Jihlava

Těch zmíněných 160 let Sokola
bylo historicky přerušeno dobou
nacismu a poté komunistickým
režimem. Lze říci, která z těchto
totalit se na Sokolu více podepsala?
Asi se to nedá úplně srovnávat,
protože nacisté způsobili obrovské
ztráty na lidských životech, a to i v
řadách sokolské organizace. Komunismus zase ničil především lidskou
duši a bohužel dlouhých 40 let. To,
že nacisté vyvraždili většinu elity
národa a organizací jako byl Sokol,
se pravděpodobně podepsalo i na
menší síle vzdorovat po roce 1945
nastupující další totalitě, která se
velice negativně podepsala na životech lidí.
Tradice a dlouholetá historie
patří k přednostem každé orga-

nizace. Sokolských dokumentů
nebo fotografií z Jihlavě se však
příliš nedochovalo. Proč?
Sokol Jihlava oficiálně funguje od
28. února 1892 a před začátkem 2.
sv. války byl nejvýznamnější českou spolkovou organizací v Jihlavě,
kde žil vysoký podíl obyvatel hlásící se k německé menšině. Bohužel
nástupem nacistů musela být většina dokumentů, předmětů, artefaktů či fotografií ve vlastnictví Sokola
Jihlava zničena, a to, co zůstalo, se
postupně během komunistického
období ztrácelo.
Mezi lidmi by ale nějaké dokumenty mohly být uschované. Třeba na půdách či po rodičích, i
proto vyzýváte lidi, zda něco takového nemají?
Ano, moc by nás potěšily veškeré věci především z období do roku
1948, ale také fotografie z činnosti
v sokolovně mezi lety 1948 - 1990.
Oslovujeme s velkou prosbou o
pomoc širokou veřejnost i inzerátem
v Jihlavských listech a věříme, že se
nám podaří ještě nějaké historické
poklady ze sokolského života v Jihlavě zachránit.
Zmínil jste Jihlavské listy, jejichž
zakladatelem byl, také v roce
1892, Jan Máša. Tato osobnost
byla snad u založení všech českých

spolků. Nedochovaly se nějaké
dokumenty ze založení vaší jednoty? Třeba by byl i na těchto fotografiích.
Je to asi velmi pravděpodobné, ale
bohužel právě těchto informací moc
nemáme. Kronika Sokola Jihlava
byla jedním z důležitých dokumentů zničených na začátku 2. sv. války.
Velmi nás těší, že s Jihlavskými listy slavíme v roce 2022 stejné výročí a můžeme si společně připomínat
události, kterých jsme byli dlouhých
130 let aktivní součástí.
V jednom ze svých projevů jste
řekl, že byste si přál, aby se neříkalo, že „jdu cvičit do Sokola“, ale
„jsem Sokol“. Co vlastně znamená
„být Sokol“?
Význam sousloví „BÝT SOKOLEM“ je krásně zpracované v
moderní vizi České Obce Sokolské,
kde každé písmeno v názvu organizace popisuje jednu z jeho hodnot Sport, Občanství, Komunita, Osobnost, Laskavost.
Za sebe bych řekl, že být Sokolem
může být každý, komu je blízký sport
a pohyb, kdo má rád lidi, záleží mu
nejen na nich, ale i na prostředí ve
kterém žije, nebojí se říkat pravdu a
bránit ji před lží, je ochoten věnovat
svůj čas a energii pro rozvoj společnosti - to je vlastně obecná definice
lidí, kteří se pohybují v tzv. neziskovém sektoru - no a pokud někomu
takovému vstoupí do cesty sokolská
organizace a nasaje ten úžasný odkaz
našich předků a zjistí, že je mu v
Sokole dobře a že je mu to sokolství
vlastně velmi blízké, tak ten si může
říct, že chce být Sokolem. Ale tohle
je pro každého velmi individuální.
Co říci závěrem?
Rád bych z celého srdce poděkoval
všem našim cvičitelům, činovníkům a
zaměstnancům za jejich energii a čas,
který věnují rozvoji Sokola Jihlava.

Jak hodnotíte rok 2021 a co očekáváte?
Snažím se více hledat věci pozitivní, než
propadat negaci. Proto navzdory covidu,
lžím, nekorektnosti,
podvodům a zbytečným, nenahraditelným ztrátám věřím,
že rok 2021 může být
Petr Palovčík
rokem naděje. Doujednatel DKO
fám, že se poučíme
a v boji s nemocí a
nebudeme důvěřovat dezinformacím a „poudačkám“. Věřím, že na politické scéně slušnost a věcný
přístup k neveselé realitě porazila prospěchářství a
populismus.
Moc roku 2022 přeji, aby se začaly mazat propasti v naší společnosti a dokázali jsme si naslouchat, zapomenout na urážky a zbytečnou nenávist.
Dopad drancování země odcházející garniturou a
pandemií nemůže přinášet přehršel dobrých zpráv.
Přesto doufám, že „bude lépe“, že mezi lidmi (i na
sociálních sítích) bude více klidu, smíru a pochopení a že k tomu snad pomůže i program v DKO a
jeho hojná návštěvnost.

Rok 2021 byl jako
na houpačce :-).
Na jaře, když se vše
opět rozvolnilo a lidé
začínali žít, jsem si
říkal: Super, konečně
se nadechneme a po
roční uzávěrce budeme fungovat normálPetr Švanda
ně.
majitel baru
Jaro a léto bylo skvěBlack wall
lé, odjeli jsme spousty
akcí na svatbách a oslavách, užili si nespočet krásných večerů s našimi hosty v baru…
Bary, restaurace a kavárny tento rok zažívají tvrdou zkoušku a věřte, nikdo z tohoto oboru to nemá
lehké. V baru život začíná v pozdějších hodinách a
je velice smutné hosty v deset posílat domů.
Nenaplánujete směny, nákupy, akce, rezervace,
protože aktuální opatření nám to nedovolí. Nevíte,
co bude příští týden :-D a světlo na konci tunelu v
nedohlednu.
Ruší se večírky, program na adventních trzích a
hlavní zimní sezónu po druhém roce našeho fungování opět nezažijeme. Doufáme, že nám pustí Silvestrovské oslavy, které plánujeme ve velkém stylu.

Navzdory
všem
omezením
jsem
v roce 2021 objevila nová místa, země
a krajiny a poznala několik skvělých,
inspirativních lidí a
snad i odvedla kus
dobré, poctivé práce.
Lenka Schreiberová
Měla jsem to velké
herečka Horáckého
štěstí, že jsem mohdivadla Jihlava
la trávit čas s mými
milovanými, oslavit
s rodiči jejich zlatou svatbu a občas být i s přáteli.
Na druhou stranu jsem zklamaná ze zvýšeného
nárůstu agresivity, vulgarity a hlouposti. Díky tomu
jsem i na čas opustila sociální sítě, protože mám
pocit (a nechci se dotknout hrstky kultivovaných a
přemýšlivých), že se z internetu stalo jakési posvátné útočiště pitomců.
Mým velkým přáním do roku 2022 je, abychom
byli zdraví a začali se k sobě chovat ohleduplně a
slušně a pochopili pravý význam slova tolerance.
Tak hodně štěstí.

