povedal Csudai. „Práca na spoločnom obraze je ohromná
zábava. Navyše treba odbúrať ťažobu z toho, že tvorba
je niečo mystické či patetický vážne. Raz, keď mal zvukár
obavy zasiahnuť do pesničky, Bob Dylan mu povedal: Nebabri sa s tým, veď z toho bude len platňa. Človek má byť
nad vecou. Ak nevyjde pokus o zblíženie, plátno odložíme
alebo premaľujeme,“ dodal.
Výstava 11 + 1 v bratislavskom Dome umenia potrvá
do 12. februára.
(Pravda, ao)

Sokolové TJ „Tyrš“ Sokol Vídeň XII/XV
slavili (a já s nimi)

překonání. Hlavně ale nadšený sokolský duch, sokolská
pospolitost, bohatá činnost.

Výročie narodenia Pavla Országha
Hviezdoslava
Dňa 2. 2. 2009 uplynie 160 rokov od narodenia slovenského spisovateľa a básnika Pavla Országha Hviezdoslava.
Pavol Országh Hviezdoslav má veľkú zásluhu na rozvoji slovenského spisovného jazyka a literatúry. Slovenská
verejnosť si už v minulosti uctila osobnosť tohoto slovenského spisovateľa tým, že po ňom v Bratislave pomenovali
divadlo – činohru, námestie, na ktorom je umiestnená aj
jeho veľká socha.
(Oz)
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(„Vyprávění z krásného výletu“)
Už na letošním tradičním květnovém setkání v tyrolském
Oetzu (na paměť tragického skonu Dr. Miroslava Tyrše
v roce 1884), kde se scházejí sokolové Zahraniční obce
sokolské a také my, z České obce sokolské jako vděční
hosté, jsem od sester a bratří z Vídně uslyšel, že Tělocvičná jednota „Tyrš“ Sokol Vídeň XII/XV bude v listopadu
oslavovat 120. výročí svého založení. I zaznamenal jsem
do kalendáře, pak trochu pozapomněl. S podzimem přišlo
písemné pozvání a také žádost o spolupráci při transportu
mobilní scény Kašpárkova divadélka Sokola pražského do
Vídně. Vše domluveno, jen jsem si podezřívavě v duchu
říkal, copak to bude za „besídku“. To jsem se ale „sekl“!
– a mockrát (opět v duchu) se oslavencům omluvil. Teď
prosím nepřestávejte číst, protože své nejapné podezření
musím v následujících řádcích vyvrátit – a rád.
V inkriminovaný den, sobotu 8. listopadu časně ráno,
jsme vyrazili, tedy 1. místostarosta ČOS Oldřich Lomecký
a autor těchto řádků, z Prahy – Tyršova domu, směr Vídeň,
divadélko bylo již na palubě. Vídeňská adresa nezněla povědomě – kdepak to asi mají? GPS navigace nás vedla
celkem spolehlivě – a najednou stojíme před „Kulturním
střediskem spolků“, vítají nás známé i neznámé tváře –
obojí srdečně. V předsálí debatní kroužky, do toho pobíhání těch, co ještě něco připravují, v menším sále v patře
se chystá scéna loutkového divadélka. Jen se mně pořád
zdá, že na tak velký sál těch čekajících není zas tak moc.
Nepřecenili pořadatelé trochu své síly? Opět moje mýlka:
před třetí se otevírají dveře hlavního sálu – a ten se plní.
Pozváno nás bylo hodně, hodně nás také přišlo.
Oslavná hostina může začít. První chod: výstavka ze
stodvacetileté historie jednoty. Výživné. Historie znamenající dlouhou a složitou cestu, hodně práce, jistě také hodně uspokojení z ní, překonávání překážek, radost z jejich

správy zo Slovenska

Csudai. „Sú známi a úspešní, lenže v našom hoby úspešnosť neznamená, že sa vozíme v mercedesoch,“ dodal.
Väčšina z týchto mladých výtvarníkov ešte nemá tridsať
rokov. Každý má vlastný a osobitý rukopis. Každý má obľúbené témy i farby. Každý sa s chuťou a nápadito pohráva s obsahom i spôsobom rozprávania. S obľubou maľujú
veľké plátna. Jedného inšpiruje farebný detail fotografie,
iného svet komiksov, ďalšieho intimita každodennosti.
Baffi, Bartošová, Bicek, Czinege, Černušák, Činčalová,
Hrachovinová, Kamínková, Mrvová, Sedlačík a Šille prinášajú vzrušujúce i hravé príbehy.
So študentmi vystavuje aj pedagóg. „Vymyslel som, že
urobíme výstavu môjho ateliéru, ktorou možno zmysluplne naplniť tri veľké sály Domu umenia. Na môj nápad Erik
Šille zareagoval: No dobre, ale aj ty. A všetci ostatní sa
pripojili. Povedal som si, že nejde o nejakú konfrontáciu
a mám čo dať, tak prečo nie,“ vysvetlil Csudai jednotku
v názve výstavy.
Na výstave je aj niekoľko obrazov, ktoré maľovali viacerí výtvarníci spolu. „V džeze je normálne, že sa dajú ľudia
dohromady. To isté možno urobiť s akýmkoľvek médiom,“

Foto: Beran st.
Hlavní menu se blíží, mezi dospělými spousta malých
dětí, nebude je slavnostní akademie přece jen nudit?
A zase chyba (a zase moje): vždyť přece právě kvůli nim
jsme vezli to divadélko a jeho soubor přijel už o den dříve.
V hořejším sále totiž Kašpárek propustil hastrmanovi nějaké dušičky a jak to bylo dál? No to dnes vědí právě ony
dětičky.
A pak, sál je opravdu plný, přichází hlavní chod: slavnostní akademie. Její první část, oficiální. Starosta jednoty
bratr František Kalousek má slavnostní projev. Teď jsme
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vyzváni my, čestní hosté, k „nástupu“ na pódium. Jen za
sebe: moc pečlivě jsem připraven na to nebyl, ale slova
obdivu, úcty i přání do dalších let jsem vyslovil velmi,
velmi upřímně. Další program první, „předpřestávkové“
části má převážně kulturní a umělecký charakter. Nebylo by spravedlivé někoho z vystupujících jmenovat a další
opomenout, ten program je bohatý: vážná hudba i lehčí
žánr, recitace… – ale co hlavně – skvělá, opravdu skvělá
umělecká úroveň (to jsem si zas připomněl svůj původní
skepticismus).
I o té přestávce se mohu zmínit: totiž žádná nuda. Ono
s těmi, s kterými jste si něčím blízcí, i když je třeba před
tím neznáte, najdete rychle společnou řeč. A o tom ten
sokolský příběh také je.
Po přestávce tempo ani kvalita nepolevují, jen obsah
nabírá jiný směr: tělocvičný, pohybový, sportovní (nejenom, ovšem). Skvělé. Proč hlavně? Cvičí převážně kategorie mladých a ještě mladších. To je ono: budoucnost!
Závěr, konec.
Jenže jak víme, když něco končí, cosi jiného začíná.
A to jsou další léta Tělocvičné jednoty „Tyrš“ Sokol Vídeň
XII/XV. Ve své písemné gratulaci Vám starosta České
obce sokolské Jaroslav Bernard také napsal: „Přeji Vám do
dlouhých budoucích let, aby Vaše tělocvičná jednota měla
dobré podmínky pro svoji činnost. Aby se Vám pro tuto
činnost dařilo získávat i nové mladé sestry a bratry a aby
i v budoucnu bylo známo, že být členem tělocvičné jednoty „Tyrš“ Sokol Vídeň XII/XV je krásná výsada.“
Ať se Vám to vyplní!
Dr. Vladimír Dostál
sekretář Světového svazu sokolstva

Foto: br. Antonín Beran
Dík patří všem, kteří se podílejí na sokolské práci s dětmi. Děti jsou chloubou a základem dobře fungující rodiny
i sokolské.
-drob-

MIKULÁŠ A ČERT V DĚTSKÉM CVIČENÍ
Již tradičně navštěvuje Mikuláš i čert cvičení dětí sokolské
jednoty XII/XV v tělocvičně v Angeligasse v X. okrese. Tak
tomu bylo i ve čtvrtek 4. prosince. Sestry Floriánová Irča
a Beranová Greta připravily spolu s bratrem Pavlem Vytiskou pro oba vzácné návštěvníky malé ukázkové cvičení
spojené s básničkami. Mikuláši se cvičení i básničky moc
líbily, a proto podělil přítomné děti balíčky a sladkostmi.
Sice se mu čert do všeho pletl a chtěl každému našupat
metlou, i přítomným dospělým, ale nakonec se umoudřil
a nechal se s Mikulášem a s dětmi i vyfotografovat.
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Vánoční odpoledne Sokola Vídeň III/XI
a odboru III Českého srdce
Sál Slovanské besedy se pomalu zaplňoval – i když třeba přiznat, že ne tolik jako v předchozích letech. Důvod
byl prostý: řada menšinových spolků pořádala podobné
podniky ve stejnou dobu, a tak se obvyklí hosté nemohli dostavit. Nicméně, sál s krásně ozdobeným vánočním
stromkem a pódiem připraveným pro účinkující vydechoval vánoční atmosféru, dlouhý stůl pokrývalo množství
tombolových výher a bufetový pult byl plný připravených
dobrot.
Br. Miřička přivítal návštěvníky jménem výboru Sokola
Vídeň III/XI, br. Klouzal zase jménem odboru III Českého
srdce. Lidé si při šálku kávy a zákusku vyměnili pár přátelských vět a po chvíli se ztišili a zaposlouchali do známé
vánoční koledy „Nesem vám noviny“, jíž jsme zahájili naše
pásmo hudby a vánočního čtení. Zaslechla jsem po jeho
skončení z mnoha stran, že se program velmi líbil. Máme
naštěstí u nás v jednotě hodně ochotných lidí a je to jejich
osobní zásluha, že se program vydařil. Nesmím ovšem zapomenout, že velkou měrou přispěl br. Vladimír Stejskal
z jednoty XII/XV, kterého jsme tentokrát přizvali, a který
nás zpěvem i průvodním slovem seznámil s nejstaršími
českými koledami a také koledami dalších evropských národů. A přidal i veselé čtení z knihy Karla Poláčka „Bylo
nás pět“. Hudebně ho podpořili manželé Seďovi. Již řadu
let nám na klavír hraje polská klavíristka Isabella, která
také hudebně doprovází naši s. Anitu Krulišovou. Sestry
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Pařízková a Štěrbová přispěly pěknými vánočními příběhy. Jak vidíte, příspěvků se sešlo dost a zrodil se z nich program, který – dle slov některých posluchačů – předčil ty
předešlé. O přestávce se prodávaly losy do tomboly, lidé
oblehli bufet a ze všech vyzařovala spokojenost a radost
z příjemně stráveného svátečního odpoledne. Po skončení vánočního programu jsme si všichni zazpívali několik
vánočních písní a nakonec tu nejkrásnější z koled „Narodil
se Kristus Pán“.

Valná hromada Sokolské župy rakouské
Po dvou letech se konala v sobotu 22. listopadu 2008
župní výroční schůze. Starosta Dipl. Ing. Jiří Nováček po
nesmírně záslužné práci nejen pro vídeňský sokol po 25
letech jeho vedení a řízení na funkci starosty již nekandidoval. Jako čestný starosta bude ale dále radou i činem
podporovat plány župy. Během 25 let naplno ovlivňoval
svým přičiněním dění v župě ve prospěch života sokolské organizace, hájil vždy její práva i na veřejnosti, přispěl k znovusjednocení vídeňských sokolských jednot,
spolupracoval na vybudování sokolovny v X. okrese.
Dlouhá léta zastupoval neúnavně župu při různých příležitostech doma i v zahraničí. Ve svém projevu jako starosta vzpomněl zemřelých sester a bratrů, zavzpomínal
na mnohá nelehká období své sokolské činnosti a nakonec popřál budoucímu starostovi a jeho výboru hodně
úspěchů.
Následovaly zprávy jednotlivých činovníků výboru,
zdravice jednot, byla přečtena kandidátní listina. Po přestávce následovala volba. Novým starostou Sokolské župy
rakouské se stal Dr. Tomáš Frey-Materna. Po zvolení ostatních členů výboru objasnil nový starosta své představy
a vyzval všechno členstvo ke spolupráci.
Přejeme novému výboru hodně úspěchů v jeho činnosti!
Výbor, redakce Kulturního klubu

Nastala chvíle gratulací našim jubilantům. To již u nás
k vánočnímu odpoledni neodmyslitelně patří – kdo v tom
roce dovršil kulatého výročí, dostane dárek.
Br. Miřička ještě vyslovil svůj dík všem, kteří se podíleli
na přípravách oslavy, protože bez ochotných rukou s. Foltínové, Miřičkové a manželů Klouzalových by se vánoční
posezení nebylo mohlo konat.
Následovala společná večeře, byly vydány výhry tomboly, lidé si přesedávali od stolu ke stolu, aby si každý
s každým vyměnili přání krásných svátků a také přání novoroční. A tak už vlastně pomalu nastal večer, když se lidé
s úsměvem ve tvářích rozcházeli do svých domovů.
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upní drustvo volejbalu (vedoucí odboru Anton Florián, tel. 01/586 86 86)
23, Anton-Baumgartner-Strasse  kulatá hala Alt-Erlaa
Ètvrtek

Sokolská upa rakouská
1010 Wien, Drachengasse 35

www.sokol-wien.at

Tel./fax: ++43 1 604 87 04
Starosta:
Dr. Thomas Frey-Materna
(e-mail: thomas.frey-materna@rl.co.at)
Èestný starosta:
Dipl. Ing. Jiøí Nováèek
(e-mail: novacek.wien@aon.at)

19:30  21:00

odbíjená (mui)

upní trénink ve stolním tenise (info pøes den: Pavel Vlèek, tel. 01/86 99 297)
17, Steinergasse 7  sokolovna
Støeda

19:00  21:00

stolní tenis

upní zdravotní cvièení
17, Steinergasse 7  sokolovna
Úterý

16:00  17:30

eny a mui

Sokol Vídeò I/V
3, Sebastianplatz 3  tìlocvièna koly Komenský
Úterý

19:30 

rekreaèní volejbal

Sokol Vídeò II
2, Blumauergasse 2  tìlocvièna veøejné hlavní koly
Pondìlí
Sokol informuje
Jako tìlovýchovný spolek
s dlouholetou tradicí Vám
Sokol nabízí sportovní hodiny
vedené kolenými vedoucími
s velkou praktickou zkueností.
Pøijïte se podívat,
srdeènì Vás zveme!
Náèelnictvo a cvièitelé
Sokolské upy rakouské
Informace:
s. Marie Píbilová, tel. 330 97 87
s. Irena Floriánová,
tel. 0650/90 194 90
Sokolský adresáø:
www.sokol-wien.at

Èeská obec sokolská
Tyrùv dùm  Újezd 450,
118 01 Praha 1
Tel.: ++420 257 007 111
Fax: ++420 257 320 580
www.sokol.eu
Sokol Vídeò XX
Helena Rybáková
tel. 01/332 46 10
Cvièení rodièù s dìtmi
Cvièíme
kadé pondìlí
17:00  18:00
Blií informace:
Mag. I. Mühlbergerová
tel.: 480 49 14

#

18:00  21:00

mui

Sokol Vídeò III/ XI
Info (volejbal): N. Stìrbová, tel. 0650/967 80 80, e-mail: K.Sterba@gmx.at
3, Sebastianplatz 3  tìlocvièna koly Komenský
Ètvrtek

19:00  21:00

gymnastika (eny)

Sokol Vídeò X
Kadou první støedu v mìsíci seniorské odpoledne od 15:00. Hosté vítáni.
Info: Werner Kallin, tel. 0699/19 68 20 53, e-mail: sokol-10@chello.at
10, Angeligasse 21  sokolovna (tel. a záznamník: 01/600 20 20)
Úterý

Støeda
Ètvrtek
Pátek

17:00  18:00
18:00  19:00
19:00  20:00
21:00  22:00
19:00  21:00
09:00  10:30
15:30  19:00
19:00  21:00

taneèky pro malé dìti
showdance
aerobic
fotbal
odbíjená (mix, Sokol III)
ladypower
SVS (dorostenci, Sokol V U-17)
SVS (Sokol V)

Sokolská jednota Tyr XII/XV
Info: jar.hovorka@gmx.at, tel. 0699/12 68 12 46
Jednota cvièí v sokolovnì 10, Angeligasse 21.
Pondìlí
Ètvrtek

19:30  21:00
17:30  18:45
19:30  20:30

míèové hry (mui)
základní sport. gymnastika (actvo 3-14 let)
kondièní a posilovací cvièení
na hudbu (eny + mui)

Sokol Vídeò XVI/XVIII (info: tel. 01/480 13 57)
17, Steinergasse 7  sokolovna
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek

16:30  17:30
17:30  18:30
19:00  21:00
19:30  21:00
17:00  19:00
17:30  18:30
20:00  22:00

cvièení rodièù s dìtmi
cvièení actva
trénink oddílu stolního tenisu
gymnastika speciál (eny + mui)
trénink oddílu stolního tenisu
cvièení actva + stolní tenis
základní sportovní gymnastika (mui)

Sokol Vídeò XXI
21, Roda-Roda-Gasse 7
Úterý

18:00  21:00

gymnastika, míèové hry (eny + mui)

