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Krásné slunečné nedělní odpoledne vážení přátelé, vážení cvičenci a 

hosté. Dovolte mě, abych Vás všechny jako starosta obce Vanovice co 
nejsrdečněji přívítal v naší obci, v prostorách historického cvičiště Sokola 

ve Vanovicích. Přivítal vás při slavnostní příležitosti oslav 150, výročí 
založení Tělocvičné  organizace Sokol v naší vlasti a stého výročí založení 

Tělocvičné jednoty Sokol ve Vanovicích. Zvláště srdečně na našich 
tělovýchovných slavnostech vítám předsedkyni Jihomoravské krajské 

organizace sportu pro všechny paní Hanu Drdlovou, sestru Jarmilu 

Klosovou bývalou dlouholetou starostku župy krále Jiřího z Boskovic, 
současného starostu této župy p. Antonína Rusa, jednatele této župy pana 

Karla Malacha , všechny Vás cvičence z žup Krále Jiřího ze Sokola 
Boskovice, Sokola Jedovnice, Sokola Blansko, Sokola Svitávka, ze župy 

Východočeské ze Sokola Městečka Trnávka a župy Pernštejnské ze Sokola 
Tišnov. Vítám i  naše cvičence z České asociace sportu pro všechny ze 

Sokola Vanovice, TJ Rytmus Boskovice a  ze Základní a mateřské školy 
Vanovice. Vítám ještě jednou i vás všechny návštěvníky tělovýchovných 

slavností a našich oslav stého výročí založení Sokola ve Vanovicích. 
Naše slavnosti, asi jediné v okrese Blansko jsou předzvěstí velkého svátku 

Sokola. Již počátkem července se cvičenci představí na 15. všesokolském 
sletu v Praze , v Synot Tip Aréně v Praze - Vršovicích. Počítá se, že zde 

vystoupí 15 tis cvičenců. 
Sokol je jedna z nejstarších sportovních organizací na světě. Založili jej 

vlastenci v čele dr. Miroslavem Tyršem, původně jako tělocvičnou jednotu 

Pražskou. Název byl oficiálně uznán až v r. 1865, přestože už v prvních 
stanovách byl sokol v letu používán jako spolkový znak a jednotě se tak 

od počátku říkalo. Sokol hrál za Rakouska Uherska význačnou roli, byl 
rozhodujícím prvkem při vytváření československých legií v období 1. sv. 

války. V době 1. republiky se stal nejpočetnější tělovýchovnou sportovní 
organizací na našem území, která sdružovala občany různého politického 

a náboženského přesvědčení i vzdělání a sociálního postavení. 
Představoval i vysokou morální autoritu v boji za svobodu a národní 

samostatnost v době okupace za 2. světové války. Více jak 3,5 tis Sokolů 
bylo popraveno a umučeno. Největší počet členů měl Sokol v roce 1948, 

kdy měl více jak milion členů v celkem 3 367 jednotách. Na všech 
sletových vystoupeních po celé republice cvičilo více jak půl mil členů a 

přihlíželo jim 2 mil diváků. Činnost Sokola byl 3 x zakázána či přerušena. 
Nejdříve za Rak.Uherska v r. 1915, podruhé za 2. sv. války v r. 1941 a 

v roce 1948 po XI. Všesokolském sletu, kdy byla tělovýchova sloučena a 

sjednocena. Slety byly zakázány, ale cvičilo se dál. Naše generace 
pamatuje a aktivně se účastnila všech spartakiád na Strahovském 

stadionu v Praze, kterým na každém cvičebním dni přihlíželo více jak 200 
tis diváků a  na ploše současně cvičilo až 13 tis cvičenců. 

K obnově Sokola došlo v roce 1990, kdy se začaly obnovovat jednoty i 
župy a již v roce 1994 měl Sokol 165  tis členů v 920 jednotách. 



Historie Sokola ve Vanovicích začíná kolem roku 1910, kdy iniciátorem 

založení Sokola nemohl být nikdo jiný než pan nadučitel František 
Břenem, zakladatel hasičské jednoty, nejstarší vesnické na Moravě, 

sjednotitel školství, iniciátor založení Občanské záložny a poštovního 

úřadu. 
Oficiálně byl Sokol založen na ustavující schůzi na Záložně 6. června 1912, 

na které promluvil bratr Stoupal z Boskovic. Bylo usneseno, založit 
samostatnou jednotu, do které se přihlásilo 30 členů. Do prozatímního 

výboru byli zvoleni bratři Boháček – starosta, Dufka – místostarosta a 
Dokoupil – jednatel. 

Na den 15 srpna 1912 byla svolána 1. valná hromada Sokola. Byly 
schváleny stanovy a zvolen výbor ve složení : 

Stanislav Vlk – starosta, Dufka jeho náměstek a František Voda náčelník. 
Byl schválen členský příspěvek 2,40 K ročně. Téhož roku se konal VI. 

Všesokolský slet v Praze. Z Vanovic nezúčastnili pan František Voda, 
František Chmelař a Břeňková Ela. 

A co dnešní Sokol Vanovice. I když si zachoval původní název, jeho 
činnost již není zaměřena jen na cvičení a nácviky skladeb. Pod hlavičkou 

České asociace sportu pro všechny v současné době působí oddíly stolního 

tenisu, oddíl šachový, malé kopané a cvičení pro děti, cvičení aerobik 
bumbaly a nacviků na slety a gymnaestrády. 

Oddíl stolního tenisu hraje organizované soutěže od roku 1973, hrají 3 
družstva a registrováno je 15 hráčů, Oddíl šachový byl založen roce 1983, 

hraje 1 družstvo s 8 členy. Oddíl malé kopané je zakládajícím členem 
organizované soutěže na okrese Blansko v roce 1977, od té doby hraje 

nepřetržitě. 
Nejvíce členů je zapojeno do cvičení pro děti, aerobiku a nácviku na slety. 

Naše jednota má v současné době registrováno více jak 100 členů, což je 
k počtu našich obyvatel obou obcí Vanovice a Drválovice téměř každý 

pátý.  Nesmím v tomto okamžiku poděkovat všem obětavým 
funkcionářům cvičitelům a trenérům, kteří se práci podíleli a podílí. Z naší 

generace řeknu jen 2 jména,  pan Jiří Dokoupil a zejména František Kubín. 
Tomu prvnímu už bohužel nemohu poděkovat osobně, ale tomu druhému 

tak veřejně a upřímně činím rád touto cestou. Díky Františku za vše co pro 

tělovýchovu ve Vanovicích, pro representaci naší obce děláš. 
Ale dost už bylo historie, pojďme k dnešnímu dni. Chtěl bych popřát vám 

cvičencům, dobré a kvalitní předvedení vašich skladeb a nám diváků 
krásný sportovní a estetický zážitek, který jistě odměníme zaslouženým 

potleskem. 
Děkuji všem ještě jednou za to, že jste k nám do Vanovic zavítali, 

vyslovuji poděkování všem pořadatelům, kteří dnešní den připravovali a 
předávám slovo panu Nečasovi, který Vás bude dnešním odpolednem 

provázet. 


