
Josef Scheiner a Jindřich Vaníček
Po tragické smrti Miroslava Tyrše se ve výboru Sokola Pražského setkali dva muži, 
kteří od 80. let 19. století přivedli sokolskou organizaci na výsluní českého 
společenského života. Byli to Josef Scheiner a Jindřich Vaníček. Scheiner začal 
chodil do Sokola Pražského v roce 1872 jako jedenáctiletý. Od roku 1881 se spolu 
s Miroslavem Tyršem podílel na vydávání časopisu Sokol. V roce 1889 byl Josef 
Scheiner zvolen starostou Sokola Pražského a v roce 1906 celé České obce sokolské. 
V březnu 1892 zvolili delegáti sjezdu České obce sokolské novým náčelníkem 
Jindřicha Vaníčka. Vaníček ve funkci nejvyššího cvičitele významně obohatil cvičební 
soustavu Sokola, přičemž důsledně navazoval na Miroslava Tyrše, který zdůrazňoval 
branný význam Sokola a sokolstvo nazýval národním vojskem.
Ačkoliv se v historii Sokola zmiňují především jeho zakladatelé Miroslav Tyrš  
a Jindřich Fügner, je třeba připomenout, že ideu sokolství vnesla do každodenního 
života české společnosti svojí neúnavnou, systematickou a vynalézavou prací až další 
generace sokolských činovníků v čele s Josefem Scheinerem a Jindřichem Vaníčkem. 
Pod jejich vedením se stal Sokol ještě před vypuknutím světové války zdaleka 
největším českým spolkem. 

1.  Družstvo vedené Jindřichem Vaníčkem na soutěži v Paříži v roce 1889
2.  V roce 1906 vystřídal Jana Podlipného na místě starosty České obce sokolské 
  Josef Scheiner
3.  V roce 1895 byl Jindřich Vaníček přijat ke studiu na francouzské vojenské škole 
  v Joinville, která patřila k nejrenomovanějším evropským tělocvičným institutům
4.  Jindřich Vaníček a Josef Scheiner a se také stali hlavními organizátory sokolských
  sletů jako stále okázalejších manifestací stoupajícího národního sebevědomí 
  a slovanské vzájemnosti
5.  V roce 1897, krátce předtím než se Josef Scheiner stal místostarostou České obce 
  sokolské, měla organizace 35 103 dospělých členů. V roce 1913 dosáhl jejich 
  počet 128 097

Josef Scheiner and Jindřich 
Vaníček
After the tragic death of Miroslav Tyrš, two men met in the Sokol committee who led 
the Sokol organisation to the top of Czech social life. Those men were Josef Scheiner 
and Jindřich Vaníček. Scheiner joined the Prague Sokol in 1872 as an eleven-
year-old boy. From 1881 he cooperated with Miroslav Tyrš in publishing the Sokol 
magazine. In 1889, Josef Scheiner was appointed the Mayor of the Prague Sokol, 
and in 1906 of the entire Czech Sokol Society. In March 1892, delegates of the 
meeting of the Czech Sokol Society elected Jindřich Vaníček to the office of Chief. 
Vaníček significantly contributed to the exercise set of the Sokol in the function of 
the leading trainer, and he consistently followed Miroslav Tyrš who emphasised the 
defence meaning of Sokol and called the Sokol movement a national army.
In spite of the fact that Sokol history namely mentions its two founders, Miroslav 
Tyrš and Jindřich Fügner, it is necessary to point out that the idea of the Sokol 
movement was truly incorporated in the everyday life of Czech society by the 
following generation of Sokol officers led by Josef Scheiner and Jindřich Vaníček 
thanks to their tireless, systematic and ingenious work. Sokol became by far the 
largest Czech association under their management, before the world war broke out.

1.  Team managed by Jindřich Vaníček at the Paris competition in 1889
2.  In 1906, Josef Scheiner took the office of Mayor of the Czech Sokol Society 
  after Jan Podlipný
3.  In 1895, Jindřich Vaníček was accepted as a student at a French military school 
  in Joinville that was one of the most renowned European physical education 
  institutes
4.  Jindřich Vaníček and Josef Scheiner also became the main organisers of Sokol slets 
  as a more and more spectacular manifestation of growing national confidence and 
  Slavic solidarity
5.  In 1897, shortly before Josef Scheiner became the Deputy Mayor of the Czech Sokol
  Society, the organisation had 35,103 adult members. In 1913, there were 
  128,097 members
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