Sokolové, sokolky
a Česká obec sokolská
Na přelomu 60. a 70. let 19.století dokončil Miroslav Tyrš sokolskou cvičební
soustavu, jež nesla jeho jméno. Publikoval ji pod názvem Základové tělocviku.
V roce 1889 byla vytvořena zastřešující organizace sokolských jednot z Čech –
Česká obec sokolská. V roce 1892 se sjednotily jednoty na Moravě a ve Slezsku
a vytvořily Moravsko-slezskou obec sokolskou a v roce 1904 se obě organizace
sdružily do jednotné České obce sokolské. V červnu 1889 vystoupili sokolové poprvé
na zahraničním fóru, když se zúčastnili mezinárodní tělocvičné slavnosti v Paříži.
V závodech šestičlenných gymnastických družstev sokolové slavně zvítězili,
jejich tři družstva obsadila první tři místa. V roce 1910 vybojovali vítězství i na
gymnastické soutěži v Londýně. Záhy po vzniku Sokola se do cvičení zapojily i ženy.
V listopadu 1869 se konala ustavující valná hromada Tělocvičného spolku paní
a dívek pražských. Starostkou se stala Sofie Podlipská a první cvičitelkou Klemeňa
Hanušová. Koncem 60. let 19. století ještě nebylo společensky únosné, aby se ženy
staly přímo členkami Sokola, tedy v té době ryze mužského spolku. Proto si založily,
byť pod záštitou Miroslava Tyrše, svůj vlastní spolek, který se významně zasloužil
o zavedení tělesné výchovy do dívčích škol a o emancipaci českých žen a dívek.
V prosinci 1897 předsednictvo České obce sokolské vyzvalo ke zřizování ženských
tělocvičných odborů a v roce 1901 už ženy cvičily na všesokolském sletu. Od počátku
90. let 19. století se sokolští činovníci začali věnovat také cvičení a výchově žactva
a dorostu.
1.		Sokolové v Paříži v roce 1889
2.		Vítězné družstvo, vedené v Paříži bratrem Grumlíkem
3.		Sokolská mládež vystoupila poprvé na III. sletu v roce 1895
4.		Ženy se stávaly členkami Sokola na přelomu 19. a 20. století
5.		První vystoupení žen na IV. sletu v roce 1901

Sokol Members and the
Czech Sokol Society
At the beginning of the 1870s, Miroslav Tyrš completed the Sokol training
arrangement that bore his name. He published it under the title Basics of Physical
Education. In 1889, an umbrella organisation for the Sokol unions in Bohemia
was founded – the Czech Sokol Society. In 1892, the unions in Moravia and
Silesia unified and created the Moravian-Silesian Sokol Society, and in 1904
both organisation joined the unified Czech Sokol Society. In June 1889, Sokols
performed at an international forum for the first time when they participated
at the international sports festival in Paris. They won three first places in the
competition of six-member gymnastic teams. In 1910, they also won at the
gymnastic competition in London. Soon after the foundation of Sokol, women also
joined the training. In November 1869, there was a constitutive general meeting
of the Sports Union of Prague Women and Girls. Sofie Podlipská was appointed the
mayor and Klemeňa Hanušová was the first trainer. At the end of 1860s, it was not
socially acceptable for women to become Sokol members, as Sokol was purely a male
association. And thus they established their own association, even though it was
under the auspices of Miroslav Tyrš, and their association had a significant impact
on the introduction of physical education in girls’ schools and on the emancipation
of Czech women and girls. In December 1897, the board of the Czech Sokol Society
called for the establishment of sports unions for women and in 1901 women already
performed at the Sokol festival – slet. From the beginning of the 1890s, Sokol
officers also started to pay attention to the training and educating of pupils and
juniors.
1.		Sokols in Paris in 1889
2.		Winning team, led in Paris by brother Grumlík
3.		Sokol youth performed for the first time at Slet III in 1895
4.		Women became Sokol members at the turn of the 19th and 20th century
5.		First female performance at Slet IV in 1901
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