8. 10. 2019 Památný den Sokolstva – Moravskoslezská župa
Tento den slavíme poprvé jako státem uznaný památný den.
Ráno v 7 hodin byla vyvěšena na Ostravskou Novou radnici sokolská vlajka.

Po 8 hodině měli Sokolové přímý vstup do živého vysílání Českého rozhlasu
Ostrava, hovořil bratr Vlastimil Bulawa ( https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/ostrava , stopáž
8,40)

V 9,30 hod. přišel do Čapkovy sokolovny redaktor Českého rozhlasu Ostrava, pan
Petr Dušek, udělal rozhovor s pamětníky říjnových dní roku 1941 - sestrou Libuší
Čížkovou a bratrem Jaroslavem Brázdou.
V 10 hodin proběhl pietní akt u Památníku 333 obětem 2. světové války v Čapkově
sokolovně za účasti cvičenců seniorů a Věrné gardy. Starosta připomněl co se dělo v
r. 1941 v noci ze 7.10. na 8. 10. Byla zakazána činnost Sokola, pozatýkáni Sokolové
se většinou nevrátili z koncentračních táborů. Jejich památku jsme uctili minutou
ticha.

Starosta položil také kytičku u památníku před sokolovnou. V roce 1947 Sokolové
vystavěli památník padlým Sokolům. Před sokolovnu donesli 333 kamenů, na
některé byly připevněny destičky se jmény padlých.

V 15 hodin proběhlo slavnostní zasedání Předsednictva výboru Sokolské župy
Moravskoslezské, na kterém byl udělen Pamětní list Moravskoslezské župy bratrům
Václavu Paverovi za dlouholetou činnost pro Sokol a bratru Aleši Matouškovi za
dlouholetou práci pro rozvoj české házené. Čestné členství Předsednictva výboru

Moravskoslezské župy bylo uděleno bratří Jaroslavu Vichrovi a Zdeňkovi Jakubkovi
za přínos pro rozvoj naší župy.
Poté proběhl pietní akt u Památníku padlým v Čapkově sokolovně. Tohoto aktu se
zúčastnil také zástupce Československé obce legionářské pan Martin Lokaj, členové
PV župy, cvičenci Sokola Moravská Ostrava 1. Tento pietní akt natáčela Česká
televize, studio Ostrava (https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/419231100031008-udalosti-v-regionech/ , stopáž 7,14-7,50).

Starosta župy br. Pavel Kramoliš opět připomněl, proč je tento den památný pro
Sokoly, přečetl zdravici bratra Věroslava Duška, který prošel pěti koncentračními
tábory.

Poté se vydal průvod Sokolské stráže, členů PV župy, hostů po Sokolské třídě k
Tyršovu památníku na Tyršově ulici v centru Ostravy.

Zleva: Iva Třísková, Vlastimil Bulawa, Pavel Kramoliš, Lukáš Hudec, Tomáš Vachutka, Martin Lokaj,
Stanislav Javorek, Libor Macháček, Václav Pavera, Libuše Čížková, Boris Blažej, Jaroslav Vicher,
Zdeněk Jakubek

Starosta župy br. Pavel Kramoliš a zástupce ČsoL pan Martin Lokaj uctili památku
Sokolů položením kytice u památníku Dr. Miroslava Tyrše, zakladatele Sokola.

Ocenění bratři - zleva Jaroslav Vicher, Zdeněk Jakubek, Václav Pavera

Památný den sokolstva uctili také Sokolové v jednotách. Někde položením kytičky u
pamětní desky padlého Sokola, vyvěšením plakátu, setkáním Sokolů nad kronikou,
vyslechnutím vzpomínek těch, kteří tyto události zažili, uspořádáním sportovního dne
s večerním programem uctění památky Sokolstva a vypuštěním lodiček se světly.
Některé jednoty zařadí akce k tomuto památnému dni další roky.
Sokolská stráž naší župy členové Sokola Moravská Ostrava 1 a Nová Bělá, se
zúčastnila oslav památného dne Sokolstva v Praze, kde důstojně reprezentovali
Sokol a naši župu
________________________________________________________________

Zdravice bratra Věroslava Duška
V Lubojatech k 8.říjnu 2019
Milí bratři a sestry, milí mladí přátelé.
Rád bych vás všechny pozdravil u příležitosti výročí velmi smutné události v dějinách
našeho sokolstva.
Jsem už nemocný muž a jelikož mne zlobí i obě ruce, dovoluji si vás oslovit pomocí
mého vnuka a dcery a jejich počítačů.
V onen neslavný den, kdy gestapo udělalo razii na vedení českého sokolstva, jsem
byl již přes rok internován v koncentračním táboře a informace o řádění gestapa ke
mně dospěla velmi zprostředkovaně.
Ač to bylo velmi smutné, přesto se něco podobného dalo očekávat. Sokolové neplnili
důležitou roli jen při přípravě vzniku naší republiky, při jejím budování, ale byli stálým
vzorem svou soudržností, vysokým stupněm vlastenectví, svobodným kritickým
myšlením. Bylo tedy jen otázkou času, kdy Hitler pošle na sokolstvo své
uniformované poskoky. Sokolská zdatnost duševní a fyzická, jejich společná síla a
nepokořenost vůči nadvládě nacistického teroru byla trnem v oku
zakomplexovanému nacistickému rakousko-německému mužíkovi.
Bylo to tehdy hodně zlé, ale cítil jsem, že nás nedostanou. Že nás sice mohou fyzicky
zdeptat a zahubit, ale nikdy nezničí ideje, na kterých jsme vyrůstali a dle nich žili.
Když skončila válka, sokolové se bohužel jen na chvíli svobodně nadechli, než přišla
další diktatura.
Opět se něco podobného dalo očekávat.
Komunistická diktatura stejně jako nacistická hegemonie a vlastně jakákoliv diktatura
nepotřebuje svobodomyslného a samostatně myslícího jedince, který se navíc spojuje
s podobnými lidmi v hnutí, jehož hesla jsou v ostrém rozporu s duševní malostí každé
diktatury.

Byl jsem velmi šťasten, že jsem se dožil obnovy sokolského hnutí po roce 1989 a
aktivně jsem se mohl na ní podílet a předávat sokolskou štafetu dál.
Dnes jste vy mladí na našich místech. Jsem velmi šťasten, že i můj vnuk v rodinné
sokolské tradici pokračuje.
Když jsem byl vloni v Ostravě a pak i v Praze na 16.sletě, byl jsem nesmírně dojatý a
velmi šťastný, když jsem mohl osobně pozorovat všechny ty malé i velké sokolíky,
některé i již hodně věkem poznamenané, jak na stadionu radostně „skotačí“. S chutí,
obrovským zápalem pro věc, zkrátka klasicky posokolsku.
Pamatujte prosím vždy na to, že člověk není jen fyzická schránka, ale že celého
člověka vytváří jeho fyzično až spolu s jeho duší, s idejemi, kterými se řídí.
Pěstujte svou fyzickou zdatnost, ať nejste žádná béčka, ale současně nezapomínejte
na svou sokolskou duši, aby v souladu s odkazem vašich sokolských předků nebyla
mamonářská a nebyla „kam vítr, tam plášť“. A v tomto duchu také prosím
vychovávejte i své děti, vnuky, pravnuky.

Dnešní doba je sice otevřená téměř všemu, ale díky pěstování kultu jedince
zapomíná, a to je možná i účel, na pěstování vztahů a soudržnosti mezi lidmi.
Oslovování bratře, sestro je pro mnohé v dněšní době až úsměvné, ale to jen pro ty,
kteří nikdy nepoznali sílu opravdového souručenství, v rámci kterého lidé dokázali
obětovat život pro své kamarády.
Držte se sokolských hodnot a nepovažujte je za překonané. Jsou hluboce humánní a
přerůstají z dob minulých do současnosti a věřím, že ve vás a vašich potomcích
budou pokračovat a žít i v časech budoucích.
S pozdravem sokolstvu zdar
bratr Věroslav Dušek
___________________________________________________________________
MUDr. Věroslav Dušek (nar.1922), za odbojovou činnost zatčen v září 1940 vězněn v
Brně a ve Vídni a poté byl deportován do koncentračního tábora Dachau. Během
následujících pěti let prošel německými koncentračními tábory Neuengamme,
Sachsenhausen, Natzweiler a Lichterfelde. V období Pražského jara (1968) byl předsedou
okresního klubu Společnosti pro lidská práva. Po roce 1989 byl jedním z hlavních
zakladatelů obnovené Sokolské župy Moravskoslezské. Ve funkci starosty župy působil v
letech 1990-1997.

___________________________________________________________________
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Zápis a foto Marie Neusserová

