Vnitřní vývoj Sokola
ve 30. letech
Počátek 30. let přinesl generační změny na vrcholných místech sokolské správy.
11. ledna 1932 zemřel dlouholetý starosta obce Josef Scheiner. Jeho místo zaujal
Stanislav Bukovský. V osobě nového starosty našla sokolská obec opět energického
funkcionáře, který se těšil všeobecnému respektu. Také další žijící sokolskou legendu,
náčelníka Jindřicha Vaníčka, vystřídal v roce 1931 nový muž, Agathon Heller, který
však o dva roky později odstoupil a nahradil ho Miroslav Klinger. Na místo náčelnice
nastoupila v roce 1931 po Miladě Malé Marie Provazníková.
Sokolští činovníci trvale usilovali o nadstranickost Československé obce sokolské,
sokoly činné v politických stranách vyzývali k dodržování sokolských zásad
a k politické scéně směřovali morální apely, jako byla výzva „Lidem dobré vůle“,
kterou sokolové zaslali v roce 1934 vládě i oběma parlamentním komorám: „Život
náš je otravován nepoctivostí, hmotnou i mravní korupcí, protekcionářstvím, slepým
a nesnášenlivým stranictvím, poklesem úcty k důstojnosti člověka a k hodnotě
nesobecké, poctivé práce. Pokračovati na této cestě bylo by nebezpečím pro život
národa i státu. Je třeba usilovné, vytrvalé a neúchylné práce v boji proti všem
chorobám, které hlodají na kořeni našeho národního zdraví. Sokolstvo věří v sílu
demokracie a humanity a půjde za svým vzorem, presidentem Masarykem, v dobré,
obětavé a věrné službě svému národu a státu.“
1. Skladba mužů na IX. všesokolském sletu v roce 1932
2. Juraj Slávik, Vladimír Fleischmann, Stanislav Bukovský, Josef Truhlář
a Augustin Pechlát při volbě starosty Československé obce sokolské 8. 5. 1932
3. Starosta Československé obce sokolské Stanislav Bukovský
4. Náčelník Československé obce sokolské Miroslav Klinger
5. Marie Provazníková v roce 1926
6. Náčelnice Československé obce sokolské Marie Provazníková na IX. všesokolském
sletu v roce 1932

Internal Development of
Sokol in the 1930s
The beginning of the 1930s brought generation changes at the top of Sokol
administration. Josef Scheiner, the long-term mayor of the Society died on
11 January 1932. His function was taken over by Stanislav Bukovský. The Sokol
Society found an energetic official in the new mayor who was widely respected.
Jindřich Vaníček, another living legend of Sokol, was also replaced in 1931 – by
Agathon Heller, who however resigned two years later and was replaced by Miroslav
Klinger. Milada Malá as Chief was succeeded by Marie Provazníková in 1931.
Sokol officials continually strived to keep the Czechoslovak Sokol Society nonparty, and they required that Sokol members active in political parties observed
Sokol principles and appealed morally to the political scene, for example by the call
“To People of Good Will” that Sokols sent to the government and both chambers
in 1934: “Our life is poisoned with dishonesty, material and moral corruption,
protectionism, blind and intolerant party membership, loss of respect for man’s dignity
and to the value of selfless and honourable work. To continue on this road would
threaten the life of the nation and the state alike. We need to work hard and steadily
to fight all diseases that prey on the root of our national health. The Sokol Movement
believes in the power of democracy and humanity and will follow its model, President
Masaryk, in the good, devoted and faithful service to his nation and state.”
1. An assembly of men at Sokol Slet IX in 1932
2. Juraj Slávik, Vladimír Fleischmann, Stanislav Bukovský, Josef Truhlář and Augustin
Pechlát during the election of the Mayor of the Czechoslovak Sokol Society
on 8 May 1932
3. Mayor of the Czechoslovak Sokol Society, Stanislav Bukovský
4. Chief of the Czechoslovak Sokol Society, Miroslav Klinger
5. Marie Provazníková in 1926
6. Female Chief of the Czechoslovak Sokol Society, Marie Provazníková,
at Sokol Slet IX in 1932
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