
Výstavu Sokol Sydney očima gymnaziálních studentů připravil tým 
Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci. Jedná se o jeden z mnoha jedinečných výstupů 
studentského projektu Neviditelné oběti komunismu, který letos slaví již desáté 
výročí své existence. Záštitu nad tímto počinem převzal místopředseda Senátu 
Parlamentu České republiky MUDr. Přemysl Sobotka, který projekt podporuje 
již od jeho vzniku.

The exhibition Sokol Sydney through the eyes of grammar school stu-
dents has been prepared by a team from F. X. Šaldy Grammar School in Libe-
rec (G.F.X.Š.). It is one of many products which has emerged from a student 
project called The Invisible Victims of Communism which celebrates 10 years of 
existence this year. The patron of this project is the vice-president of the Czech 
Senate, MUDr. Přemysl Sobotka, who has supported this project since it began.

Sokol Sydney očima 
gymnaziálních studentů

Akce se koná pod záštitou místopředsedy 
Senátu PČR 

MUDr. Přemysla Sobotky.

Sokol Sydney through the eyes 
of grammar school students

Bližší informace o vzniku výstavy a o projektu naleznete na: / For more information about the exhibition and the project see

http://australie.gfxs.cz/
https://www.facebook.com/pages/Neviditelné-oběti-komunismu/216568208413689

•	 Studentský tým: Markéta Kostelencová (vedoucí), Pavel Dostalík, Samuel 
Nagy a Kristýna Zámečníková (členové)

•	 Koordinátor výstavy a projektu: Mgr. Jan Goll
•	 Výtvarné a grafické zpracování: Mgr. Zuzana Kostincová a Bc. Pavel 

Knobloch
•	 Anglický překlad: Bc. Kirsty Mooney 
•	 Jazykové úprava: Mgr. Šárka Šimková
•	 Sběr dokumentů a natáčení rozhovorů v Austrálii a České republice: Jakub 

Fejfar, Jakub Hodboď, Janetta Roubková a Anna Simbartlová
•	 Velký dík patří: Jiřímu Jelínkovi, Janu Jelínkoví, JUDr. Bořku Šindlerovi, 

Zorce Kašpárkové a všem dalším příslušníkům australského Sokola, kteří 
nám při vzniku výstavy pomáhali. 

•	 Finanční podpora: Sdružení rodičů, studentů a přátel školy při Gymnáziu 
F. X. Šaldy v Liberci.

•	 Team of students: Markéta Kostelencová (leader), Pavel Dostalík, Samuel 
Nagy and Kristýna Zámečníková (members) 

•	 Coordinator of the exhibition and project: Mgr. Jan Goll
•	 Graphic appearance of the panels: Mgr. Zuzana Kostincová and Bc. Pavel 

Knobloch
•	 Translation into English: Bc. Kirsty Mooney
•	 Language corrections to the Czech text: Mgr. Šárka Šimková
•	 Collection of documents and recording of interviews of Sokols in the Czech 

Republic and Australia: Jakub Fejfar, Jakub Hodboď, Janetta Roubková and 
Anna Simbartlová 

•	 We would like to expresss our gratitude to Mr. Jiří Jelínek, Mr. Jan Jelínek, 
JUDr. Bořek Šindler, Mrs. Zorka Kašpárková and all members of Australian 
Sokol, who have helped us to create this exhibition. 

•	 Financial backing: The Association of Parents, Students and Friends of F. X. 
Šaldy Grammar School.



The project by students from F. X. Šaldy Grammar School in Liberec called, The Invi-
sible Victims of Communism, is based on research on Czechoslovakian exiles in Canada and 
Australia. Since it started in 2003, many students have participated in the project and their 
work has been praised by experts. The trail of discovery has looked into the problem of emi-
grants and exiles who left Czechoslovakia after February 1948 and the history of individual 
exile groups.

The pilot project took place in Toronto in July 2004. During the project, cooperation 
started with various organisations linked to the former Czechoslovakia (Masaryk Memorial 
Institute Inc., Sokol Canada, Czech and Slovak associations in Canada) and during their stay 
students managed to record more than 15 interviews with emigrants from 1948 to 1968. The 
finished product of the project was a forty minute documentary on emigration to Canada 
which was presented several times to students of secondary schools. Another piece of work 
which came out of this part of the project was the historical work of Jakub Hodboď Escape 
from the Homeland, for which he gained a prize from The Learned Society of the Czech Re-
public (USČR) and also came first in the national competition in various topics for grammar 
schools (SOČ).

In 2005 research was undertaken in Toronto, Ottawa and Montreal and due to great 
cooperation with expatriate organizations students recorded more than 30 interviews. They 
also had the opportunity to meet prominent Czech figures, Josef Škvorecký and Tomáš Baťa. 
A series of presentations took place for primary and secondary schools and the general 
public. These presentations introduced two historical documents focusing on escape from 
Czechoslovakia and the difficulties emigrants had when starting out in Canada. Another is 
a collection of students’ historical articles on the topic of emigration and exile to Canada 
called Invisible Victims of Communism in the Country of the Maple.

In 2006, students from the Liberec grammar school divided into three groups and 
went off to three corners of Canada where they continued the research. Anna Simbartlová‘s 
study on Toronto‘s Sokol celebrity Jan Waldauf later gained second prize in the national 
competition SOČ.

At the beginning of 2007, the project entered its fourth phase. Attention was turned 
to the area where it had been intended to do research at the beginning. A team of four headed 
off to a land thousands of kilometres away and full of opposites, sunshine, and kangaroos: 
Australia. The research was focused on the Australian groups Sokol Sydney, Sokol Melbourne, 
and Česká beseda (Canberra). The team was ceremonially received at the Czech Embassy. 
Also in 2007, Lukáš Hájek received 1st place in the regional round of the SOČ competition 
for his work on Jan Košnar, a pioneer of frame-making in Australia.

In 2008, students searched for documents of emigration and exile in the Czech Re-
public. They spent time in the archive for the Centre of Czechoslovakian Exile Studies at the 
Department of History in the Faculty of Philosophy at the Palacký University Olomouc the 
archive and library of Libri Prohibiti where they analysed exile periodicals.

In 2009, a team of three returned to Canada again where this time they concentrated 
on the exile periodical New Home (Nový Domov) and on the significance of Christianity for 
Czech and Slovak exiles. This year was a particularly productive one for the project. A piece 
of work was written by Jitka Pecháčková on the role of the church in expatriate life in Ca-
nada. The audiovisual product The Invisible Victims of Communism – Canada completed in 
2010, took part in the International Students‘ Film Festival Ostrava Picture, where it won 
a special prize.

In 2010, the project was very successful at the Project Forum for secondary schools 
specialist activities which was organised by Na Zatlance Grammar School.

In 2011, the grammar school students returned to Australia. This time the focus was 
on valuable materials in the Sokol National House in Sydney (chronicles, visitors books and 
so on). At the same time, Lukáš Hájek also gained a prize from The Learned Society of the 
Czech Republic for his exceptional work on exile periodicals.

During 2012, time was devoted to systematic sorting of the archives which had been 
brought back from previous research visits. Kateřina Přibilová wrote a piece of work on how 
Czechs and Slovaks had laid the foundations of European Football in Australia.

In 2013, the project was taken to Paris, where it was presented at the Sorbonne Uni-
versity and at the Czech Embassy in Paris. Aleš Bartoš visited the exile organisation Sokol 
Paris and recorded 22 dialogues with expatriates from Czechoslovakia.

Studentský projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci s názvem Neviditelné oběti komu-
nismu se zabývá výzkumem československého exilu v Kanadě a Austrálii. Od svého vzniku 
v  roce 2003 se v jeho týmu vystřídalo mnoho studentů, jejichž práce jsou odbornou ve-
řejností vysoce hodnoceny. Naše bádání sleduje problematiku emigrantů a exulantů, kteří 
opustili Československo po Únoru 1948, a historii jednotlivých exilových spolků. 

Pilotní část projektu se uskutečnila v červenci 2004 v Torontu. V průběhu výzku-
mu začala spolupráce s několika krajanskými subjekty (Masaryk Memorial Institute Inc., 
Sokol Canada, České a Slovenské sdružení v Kanadě) a studenti zvládli během svého poby-
tu v Kanadě natočit přes patnáct rozhovorů s více či méně známými emigranty z let 1948 
a 1968. Výsledkem projektu se stala historická práce Jakuba Hodbodě Útěk z vlasti, za kterou 
obdržel Cenu Učené společnosti České republiky a zároveň se umístil na prvním místě v celo-
státním kole SOČ (Středoškolská odborná činnost). 

V roce 2005 výzkum probíhal nejen v Torontu, ale i v Ottawě a Montrealu. Díky 
skvělé spolupráci s krajanskými organizacemi natočili studenti více než třicet rozhovorů 
a měli možnost setkat se se spisovatelem Josefem Škvoreckým a světoznámým obuvníkem 
Tomášem Baťou. Na sérii prezentací pro základní a střední školy i veřejnost navázaly dva 
historické dokumenty zaměřené na útěk z ČSR a těžké začátky emigrantů v Kanadě. K dal-
ším výstupům patří sborník studentských historických statí mapující výše uvedenou proble-
matiku s názvem Neviditelné oběti komunismu v zemi javorů.

Roku 2006 se studenti libereckého gymnázia rozjeli ve třech skupinách do třech ka-
nadských koutů, kde pokračovali ve výzkumu. Studie Anny Simbartlové o torontské sokol-
ské osobnosti Janu Waldaufovi si později vysloužila druhé místo v celostátním kole SOČ.

Projekt na začátku roku 2007 vstoupil již do své čtvrté fáze. Tentokrát byla naše po-
zornost obrácena takřka o 180 stupňů – do oblastí, kam jsme výzkum chtěli směřovat již 
v začátcích našich aktivit. Cílem našeho čtyřčlenného týmu se stala tisíce kilometrů vzdále-
ná země plná protikladů, slunce a klokanů – Austrálie. Výzkum se soustředil na tamější kra-
janské spolky Sokol Sydney, Sokol Melbourne a Českou besedu (Canberra). Tým byl během 
své výzkumné zastávky v hlavním městě slavnostně přijat na Českém velvyslanectví. Lukáš 
Hájek obdržel za svou práci o průkopníku rámařství v Austrálii Janu Košňarovi 1. místo 
v krajském kole SOČ.

V roce 2008 studenti pátrali po dokladech emigrace a exilu v tuzemském prostředí. 
Trávili čas v archivu Centra pro československá exilová studia při Katedře historie Filozofické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a v archivu a knihovně Libri Prohibiti, kde se zabý-
vali rozborem exilových periodik.

Tříčlenný tým se roku 2009 opět navrátil do Kanady, kde se tentokrát soustředil 
na exilové periodikum Nový domov a na význam křesťanských církví v budování tamního 
českého a slovenského exilu. Tento rok byl pro projekt velmi plodným obdobím. Vznikla 
práce Jitky Pecháčkové o roli církve v krajanském životě v Kanadě. Audiovizuální produkt 
Neviditelné oběti komunismu – Kanada dotvořený v roce 2010 se zúčastnil mezinárodního 
filmového festivalu Ostrava Picture, kde obdržel zvláštní cenu poroty. 

Roku 2010 výsledky týmové práce zaznamenaly velký úspěch na Projektovém fóru 
středoškolských odborných počinů, které pořádalo pražské Gymnázium Na Zatlance. 

V roce 2011 se gymnazisté opět navrátili do Austrálie. Zaměřili se zejména na část 
cenných materiálů v sokolském Národním domě v Sydney (kronika, návštěvní kniha apod.). 
Zároveň si projekt díky vynikající odborné studii Lukáše Hájka o exilovém periodiku Nový 
domov odvezl z půdy Karlovy univerzity již podruhé Cenu Učené společnosti České republiky. 

Během roku 2012 probíhalo systematické třídění archiválií, které si studenti z dosa-
vadních výjezdů přivezli. Kateřina Přibilová sepsala práci o tom, jak Češi a Slováci pokládali 
základy evropského fotbalu v Austrálii.

Projekt v září 2013 zavítal do Francie, kde byl prezentován na Sorbonně a Velvysla-
nectví České republiky v Paříži. Aleš Bartoš navštívil exilovou organizaci Sokol Paříž a natočil 
dvacet dva rozhovorů s našimi krajany.

I.Historie projektu Neviditelné oběti komunismu
The history of the project: ‚The Invisible Victims of Communism‘



S uvolněním politické situace po pádu Bachova absolutismu dochází v 60. letech 
19. století k všeobecnému rozmachu českého národního života, jehož projevem se stal mimo 
jiné i rozvoj českého spolkového hnutí. Aby Češi v rámci Rakouska vyjádřili své státoprávní 
a kulturně politické postoje, začali zakládat české zájmové a vlastenecké organizace. Dne 
16. února 1862 bylo Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem založeno první sokolské 
sdružení s názvem Tělocvičná jednota pražská, jež spojovala všestranný rozvoj osobnosti 
s národním programem. Jednalo se o bezprostřední reakci na nově vzniklý německý tělový-
chovný spolek Prager Turnverein v prosinci 1861.

„…původní členové z větší části neměli představy o tom, že by spolek tělocvič-
ný měl a mohl být více než rozšířenou tělocvičnou.“ […] „…prvopočátečně 

neměli účastníci potuchy o tom, jaký význam mohl by Sokol míti a k jakému 
rozmachu by mohl vésti.“

Červinka, Václav: U kolébky Sokola, str. 18

Prvním starostou spolku se stal Jindřich Fügner, podle jehož návrhu si sokolové za-
čali tykat a oslovovat se bratře a sestro, znakem organizace se stal sokol v letu. Josef Mánes 
vytvořil návrh praporu i kroje ve slovanském duchu. 

„Cvičební program byl již tehdy značně progresivní – kromě cvičení prostných, 
pořadových a nářadí se cvičenci věnovali také disciplínám úpolovým (šerm, 

vzpírání, zápas, vrh břemenem) a základům atletiky (běh a skoky). Sportovalo 
se i venku, jednoty pěstovaly plavání, veslování, bruslení, jezdectví a pořádaly 

se četné výlety.“

Věstník Sokola Sydney, leden/únor 2012, str. 8

Názory na program nového spolku se brzy začaly diferencovat a v Sokole se vytvo-
řily dvě hlavní skupiny. První, kolem Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera, kladla důraz 
především na cvičební náplň a druhá, v čele s Rudolfem Thurn-Taxisem a Juliem Grégrem, 
propagovala politickou angažovanost organizace v duchu mladočeské politiky. V 70. letech 
se Sokol nacházel v krizi, která skončila v 80. letech. V roce 1882 se na Střeleckém ostrově 
v Praze uskutečnila jubilejní slavnost, která je považována za první všesokolský slet. 

Za první světové války byl Sokol v roce 1915 zakázán, ale sokolové se aktivně podíleli 
na vzniku československých legií. K největšímu rozvoji organizace došlo za první republiky, 
kdy počet jeho členů překonal milionovou hranici (v sokolských řadách působili mimo jiné 
i prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk a Edward Beneš). Sokolové úspěšně reprezentovali 
ČSR na mezinárodních soutěžích a olympiádách, konali velkolepé všesokolské slety a svým 
vlasteneckým zaměřením podporovali československý demokratický stát.

Podruhé museli sokolové přestat v činnosti v roce 1941, mnoho členů bylo popra-
veno, mučeno či vězněno, mezi popravené náležel i tehdejší starosta Československé obce 
sokolské Stanislav Bukovský. Po válce sice sdružení obnovilo svou činnost, v roce 1948 se 
však stalo součástí sjednocené tělovýchovy, a tak se XI. všesokolský slet konaný v létě 1948 
na Strahově proměnil v masivní manifestaci proti novému totalitnímu režimu. Sokol se již 
potřetí stal nepohodlnou organizací a mnoho jeho příslušníků emigrovalo do zahraničí, kde 
se zapojili do již stávajících jednot, nebo zakládali nové. 

V Československu se po únoru 1948 zprvu zachoval název Sokol i pro nově sjednoce-
nou tělovýchovu, ale již v roce 1952 byl po přijetí zákona o tělovýchově a sportu po 90 letech 
činnosti fakticky zrušen. Tradice sletů zůstala po cvičební a organizační stránce zachována 
v podobě spartakiád, které ale měly politické zaměření, a často bývá odsuzována spoluprá-
ce bývalých sokolských cvičitelů s komunistickým režimem, kteří tak však většinou jednali 
z potřeby pokračovat v tradici. 

Sokolové v exilu pořádali slety v zahraničí, první z nich se uskutečnil symbolicky 
v roce 1962 ve Vídni. Třetí pokus o obnovení spolku byl zaznamenán s uvolněním režimu 
v roce 1968, mnozí členové tehdy založili výbor pro jeho obnovu. Jejich naději ale zmařila 
invaze vojsk Varšavské smlouvy a následná normalizace. Sokolská myšlenka nezanikla a té-
měř okamžitě po listopadu 1989 byla organizace u nás znovu vzkříšena. V roce 1994 se pak 
po téměř padesáti letech konal již dvanáctý všesokolský slet, jenž započal opětovnou svo-
bodnou éru sdružení, která trvá dodnes.

In the more relaxed political period after the fall of Bach‘s absolutism in the 1860s, 
there was a greater interest in Czech national life which was expressed amongst other things 
through the development of Czech organizations. In order to give a voice to the Czechs‘ legal 
and cultural political position, Czechs within Austria started to form Czech interest groups 
and patriotic clubs. On the 16th of February 1862, the first Sokol group (Sokol means falcon 
in English), called Tělocvičná jednota pražská (The Physical Education Unit of Prague) was 
founded by Miroslav Tyrš and Jindřich Fügner to combine exercise with all round develo-
pment of the personality and patriotism. The group was founded in reaction to the newly 
opened German exercise group Prager Turnverein which had started in December 1861.

„…the majority of the original members did not have a concept of what a club 
of physical education should and could be over and above being just an exten-
ded gym hall.“ […] „…at the beginning participants did not have a clue how 

significant Sokol could become and what expansion could lead to.“
Červinka, Václav: U kolébky Sokola, p 18

The first leader of the organization was Jindřich Fügner. It was he who suggested that 
all Sokols should use the informal register and call each other brother and sister. The symbol 
of the group was a flying falcon. Josef Mánes realised the design of the Sokol flag and the 
uniform which was in a Slavic style.

„The exercise program was already rather progressive – apart from floor exer-
cises, marching drills and exercises using gym equipment, they also spent time 

training fencing, weight-lifting, wrestling, hammer throwing and doing the 
basics of athletics (running and jumping). Some sports were done outdoors. 
Members of units also went swimming, rowing, ice-skating, horse-riding, as 

well as organising many trips.“
Sokol Věstník, Jan/Feb 2012, p 8

Opinions on the agenda of the new organization soon started to differentiate and two 
main groups developed. The first group based around Miroslav Tyrš and Jindřich Fügner 
emphasised exercise and the second group headed by Rudolf Thurn-Taxis and Julius Grégr 
promoted political activity amongst group members in the spirit of ‚mladočeské‘ politics 
(‚young‘ Czechs as opposed to ‚old‘ czechs, a split in the National Party around 1863). In the 
1870s Sokol had a crisis which finished in the 1880s. In 1882 there was a jubilee celebration 
on Střelecký Island in Prague, which is considered the first whole Sokol ‚slet‘ (mass gymnas-
tics meeting).

In 1915, Sokol was forbidden because of the war but Sokols actively contributed to 
the development of the Czechoslovakian Legion. During the First Republic, Sokol develo-
ped the most. The number of members crossed the one million mark (the presidents Tomáš 
Garrigue Masaryk and Edward Beneš were also Sokols). Sokols successfully represented 
Czechoslovakia at international competitions and at the Olympics. There were impressive 
‚slets‘ and because of their belief in nationalism they supported the Czechoslovakian demo-
cratic state.

Sokols had to stop their activities again in 1941. Many of their members were killed, 
tortured or imprisoned. The leader of the Czechoslovakian Sokol community Stanislav Bu-
kovský was one of those killed. After the war Sokol became active again. However, the or-
ganisation became part of the unit of physical education and the eleventh ‚slet‘ which took 
place in 1948 at Strahov became a manifestation against the new totalitarian regime. For 
the third time Sokol had become an inconvenient organisation and many Sokols emigrated. 
Once abroad they became members of already existing units or set up new ones.

In Czechoslovakia after February 1948, at first the name Sokol was kept for the newly 
unified committee for physical education. However, in 1952 Sokol was effectively abolished, 
after 90 years of activity when a new law was passed about physical education and sport. The 
Sokol tradition of ‚slets‘ was kept in terms of the exercises and the organisation as ‚sparta-
kiada‘. However, there was a political orientation and often cooperation with former Sokol 
trainers was condemned. The Sokol trainers were mostly concerned with the continuation 
of tradition.

Sokols in exile held ‚slets‘ abroad. The first such meeting was in Vienna. It was held, 
symbolically in 1962. The third attempt at renewing Sokol was reported in the freer regime 
in 1968. Many Sokols established a committee to enable renewal of Sokol activities. This 
hope was destroyed by the invasion of the Warsaw Pact and the ensuing normalisation. The 
idea of Sokol did not disappear though and almost immediately after November 1989, Sokol 
was resurrected. In 1994, after almost fifty years the XIIth ‚slet‘ took place. This re-started 
the era of the free Sokol organisation which exists today.

Historie Sokola
History of Sokol II.



Protože je Sokol organizací postavenou na vlasteneckých a demokratických zásadách, 
stal se brzy po válce silným protivníkem nového totalitního režimu. Jedenáctý všesokolský 
slet se dokonce změnil v masovou demonstraci proti komunistickému režimu.

V Československé obci sokolské byl ustaven akční výbor spolku, který tvořili především 
samozvaní komunisté. Došlo k pronásledování předních sokolských funkcionářů a v orga-
nizaci proběhly čistky. Mnoho členů, kteří se nedokázali ztotožnit s nedemokratickým stá-
tem a postupnou likvidací občanského sdružení v zemi, se raději rozhodlo pro emigraci. 

Antonín Hřebík a Marie Provazníková, přední představitelé Sokola v exilu, emigrovali 
do Spojených států, kde dále usilovali o ustavení vedení československého demokratického 
exilu. V listopadu 1950 se v New Yorku konala ustavující schůze Ústředí československého 
sokolstva v zahraničí. Jejich snahy byly dovršeny v roce 1962, kdy se k příležitosti stoletého 
jubilea Sokola uskutečnil ve Vídni první zahraniční slet.

„Dne 25. února 1948 bylo jasné, že Sokol zmizí. Všude se mluvilo o sjedno-
cení sportovní výchovy. Věděli jsme, co se děje. Význační sokolové, mezi které 

patřili Marie Provazníková a Dr. Hřebík, utekli do Ameriky.“ 

JUDr. Bořek Šindler

Po přechodu hranice se sokolové stejně jako ostatní emigranti dostávali primárně 
do uprchlických táborů ve válkou poznamenaném Německu, Rakousku či Itálii. V neutěše-
ných podmínkách táborů se někteří pokoušeli o sokolskou činnost organizováním vychá-
zek, sportu a improvizovanými kulturními akcemi. Brzy zde vznikaly spontánně první exi-
lové jednoty, které se nakonec neomezily pouze na prostor táborů, ale velmi často se v této 
aktivitě pokračovalo i v nové domovině uprchlíků. Členové spolku a jejich ideály tak byly 
rozesety po celém světě.

„V Curychu jsme měli také Sokol. Neměli jsme k dispozici vlastní tělocvičnu, 
proto jsme využívali školní prostory.“

JUDr. Bořek Šindler

As the Sokol organisation is based on patriotic and democratic principles, after the 
war it soon became a strong opponent of the new totalitarian regime. The IXth ‚slet‘ actually 
turned into a mass demonstration against the Communist regime. 

In the Czechoslovakian Sokol community an active committee was established, which 
was mostly made up of self-proclaimed communists. Important Sokol members were follo-
wed and within the groups certain members were got rid of. Many Sokols, who could not 
come to terms or identify with the undemocratic state and the gradual liquidation of Sokol 
in Czechoslovakia, chose to emigrate.

Antonín Hřebík and Marie Provazníková, important representatives of Sokol in exi-
le, emigrated to the United States where they worked towards the establishment of leader-
ship of democratic Czechoslovakians in exile. In New York in November 1950 there was an 
inaugural meeting of the Headquarters of the Czechoslovak Sokol in Exile.

Their efforts reached their peak in 1962 when the hundred year jubilee of Sokol was 
celebrated with the first annual meeting abroad, it was held in Vienna.

„On the 25th February, 1948, it was clear that Sokol would disappear. Eve-
rywhere people were talking about the unification of physical education. We 
knew what was happening. Prominent Sokols including Marie Provazníková 

and Dr. Hřebík escaped to America.“

JUDr. Bořek Šindler

After crossing the border, Sokols like other emigrants ended up in refugee camps in 
war-torn Germany, Austria, and Italy. Some people tried to do Sokol actitivities like organi-
sing walks, sports and improvised cultural events in the cramped conditions of the camps. 
Soon, the first exile Sokol units emerged in the camps and very often the activities continued 
in the new homelands of the refugees. Sokols and their ideals were spread all over the world. 

„In Zurich we also had Sokol. We didn’t have our own gymnasium, so we used 
school facilities.“

JUDr. Bořek Šindler

Odchod Sokolů do Austrálie
Sokols go to Australia III.

„Jelikož jsme sportovali, tak jsme založili Sokol. Vznikl v každém táboře 
v Německu. Když jsme vycestovali, přivezli jsme ho s sebou do Austrálie. Takže 

vlastně naší zásluhou se mezinárodně udržel až do převratu v roce 1989.“

Jiří Jelínek

Austrálie představovala pro mnohé nejen evropské uprchlíky lákavou zemi. K to-
muto faktu přispěla hlavně politika tamního ministra pro přistěhovalství Arthura Calwella, 
který nabídl pobyt tisícům lidí z evropských uprchlických táborů. Dalším důvodem pro od-
chod do Austrálie bylo většinou zamítnutí žádosti o pobyt v USA a Kanadě. 

„Tehdy se každý zaregistroval do Ameriky, ale ta stanovila kvótu, takže povo-
lení dostalo pouze několik lidí. Kanada potřebovala ženy do domácnosti a dře-

vorubce, a proto mladé lidi většinou nepřijali. Austrálie byla nejotevřenější, 
protože během války hodně lidí zemřelo. Nejvíce lidí tedy odjelo do Austrálie, 

aby obnovili stabilitu země.“ 

Josef Tomek

Mezinárodní organizace pro uprchlíky IRO (International Refugee Organisation) se 
spolu s australskou federální vládou za příslib dvouletého pracovního kontraktu postarala 
uprchlíkům o cestovní náklady. Na australský kontinent se nejčastěji dostávali lodí a ná-
sledovně byli dopraveni do sběrných táborů Greta či Bonegilla, ve kterých trávili dva až tři 
měsíce čekáním na přidělení práce. Ta většinou neodpovídala schopnostem a pracovní kva-
lifikaci, a tak mnoho přistěhovalců začalo pracovat v zemědělství.

Čechoslováci se museli vyrovnávat s jazykovými překážkami, odlišnou kulturou 
a zvyky. Po překonání prvních měsíců se v nové domovině sokolové pokusili o založení or-
ganizace, která by jim připomínala domov a jeho tradice a skrz kterou by na dálku mohli 
bojovat s nepřátelským totalitním režimem v Československu. A tak se zrodil Sokol v Aus-
trálii.

„Due to the fact that we did sport we founded a Sokol unit. They were created 
in every camp in Germany. When we left we brought it with us to Australia. 

So, thanks to us Sokol was kept alive until the revolution in 1989.“

Jiří Jelínek

Australia was an appealing country for many emigrants (not only from Europe). One 
of the factors which contributed to that was the politics of the Australian minister for immi-
gration who offered residency to thousands of people in European refugee camps. Another 
reason for choosing Australia was often having their applications for residency refused by 
the USA and Canada. 

„At the time everybody registered for America. However, America had quotas 
and was able to take only a few people. Canada took mostly married couples 
and strong men because they needed housewives and lumberjacks and they 
didn’t take young people. Australia was most open, so most people went to 

Australia… Australia wasn’t as choosy because many people had been lost in 
the war. Australia needed people who would renew stability in the country.“

Josef Tomek

The International Refugee Organisation and the Australian Federal Government co-
vered travel costs for refugees who gained a two year work contract. Immigrants mostly 
arrived in Australia by ship and were then transported to migrant reception and training 
camps at Greta and Bonegilla, where they waited for two to three months until they were 
given work. The work generally did not relate to their abilities or job qualifications and so 
many new Australians began work in agriculture.

Czechoslovaks had to come to terms with language obstacles and a different cultu-
re and habits. After overcoming the first months in their new home Sokols tried to set up 
a local Sokol organisation which would remind them of their homes and its traditions and 
through which they could fight the enemy totalitarian regime in Czechoslovakia from afar. 
This is how Sokol was born in Australia.



V Austrálii, kde do té doby Sokol neexistoval, začali příchozí emigranti zakládat vlast-
ní jednoty. Do konce roku 1951 jich v Austrálii fungovalo již šest: v Canbeře (20. leden 1950), 
Port Darwinu (červen 1950), Sydney (5. červenec 1950), Perthu (9. září 1950), Melbourne 
(11. listopad 1950) a Adelaide (6. březen 1951). V následujícím roce vznikla ještě pobočka 
perthské organizace v přístavním městě Albany. Objevila se i myšlenka založit župu T. G. 
Masaryka, která by koordinovala nově vzniklé jednoty na australském kontinentě. K rea-
lizaci plánu došlo v roce 1951, kdy byl ustaven Australský okrsek T. G. Masaryka, který ale 
kvůli přílišné vzdálenosti spolků neplnil téměř žádnou koordinační funkci a jednoty si svou 
veškerou činnost organizovaly a řídily samostatně.

Zpočátku se nově vzniklé jednoty musely vyrovnávat s nedostatkem cvičebních po-
můcek a odborných knih. Starosti sokolům dělalo i shánění prostoru ke cvičení, takže byla 
jejich činnost často omezována na jezdecké vyjížďky, procházky, zájezdy, besídky a šibřinky. 
V další řadě organizace trpěly stálým úbytkem členstva, které se stěhovalo do klimaticky 
i pracovně příznivějších oblastí Austrálie ihned po splnění pracovního závazku. Všechny 
tyto faktory se negativně projevily na fungování sdružení, jejichž činnost po nadšených 
začátcích všeobecně stagnovala, a tak 50. léta můžeme nazvat bojem o přežití Sokola v Aus-
trálii. 

Smutný osud potkal jednoty v Port Darwinu a Canbeře, které zejména z důvodu 
stěhování svých členů koncem roku 1951 a 1957 ukončily svou činnost. V roce 1958 zanikl 
i Sokol Perth, jehož majetek s archivem, knihovnou, praporem a drobným inventářem byl 
darován Sokolu Sydney. Téhož roku ukončila činnost také organizace v Adelaide. V uve-
deném městě byly posléze spojeny všechny zdejší krajanské spolky, a tak založen společný 
Československý klub a postaven Národní dům.

Od roku 1959 tedy v Austrálii působily již jen dvě jednoty. Kromě organizace v Syd-
ney, která se po svém obnovení vyvíjela velmi slibně, zde také působil Sokol Melbourne. 
Sdružení v Melbourne zpočátku i přes obtíže s obstaráním tělocvičny vedlo relativně bo-
hatou činnost, zejména kulturní a společenskou. Postupně se ale začalo potýkat s vnitřními 
problémy a po pěti letech své působení ukončilo, přestože formálně ještě existovalo. 

Skupina sokolů se po 20 letech, v září roku 1975, rozhodla činnost spolku v Mel-
bourne obnovit. Snaha byla úspěšná a jednota se těšila vzrůstajícímu počtu členstva. Cvičení 
a další sportovní aktivity se staly hlavní náplní členstva, některé sportovní týmy se dokonce 
dostaly na přední pozice v různých australských sportovních ligách.

Vzhledem k růstu počtu členů střídal spolek často prostory, sokolové ale toužili po 
vlastní tělocvičně. V roce 1979 byl po dvou letech stavby otevřen československý Národní 
dům v Melbourne. Finanční prostředky na koupi a úpravu stavby pocházely z půjček a z pro-
středků sbírky, která proběhla mezi členy organizace. Již ke konci 80. let ale dosavadní elán 
slábl a sokolům začaly docházet finance na udržování zařízení. Jednota se však s výměnou 
vedení vzchopila a úspěšně splatila všechny dluhy spojené se stavbou budovy, v 90. letech 
proběhla dokonce její přestavba a rekonstrukce. V roce 1983 začalo sdružení vydávat vlastní 
věstník Sokolský list, který od roku 1989 nese název Kvart.

V květnu 1966 vznikla v Brisbane nová jednota, jejíž činnost prakticky ustala v roce 
1970. Členstvo zde ale odmítalo návrhy na její rozpuštění, doufajíc v úspěšné obnovení 
spolku. K tomu došlo v roce 1973, kdy organizace opět uspořádala slavnosti v upomínku 
na významné události Československého státu, ale její působení nemělo dlouhého trvání 
a o dva roky později pomalu zaniká.

Rovněž v Canbeře, hlavním městě Austrálie, se v roce 1975 podařilo obnovit sokol-
skou činnost. V důsledku malého počtu členů však nevznikla samostatná organizace, ale 
přidružila se k jednotě v Sydney. Po krátké době ovšem také dochází k ukončení její činnosti.

Společným jmenovatelem všech spolků se staly oslavy narozenin prvního česko-
slovenského prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, výročí založení Československa dne 
28. října, 17. listopadu jako vzpomínky na studentské demonstrace proti německé okupaci 
Čech a Moravy v roce 1939. Do výčtu akcí lze zařadit také svátek Den matek, sokolské ši-
břinky, vepřové hody, mikulášské besídky, silvestrovské zábavy, jubilejní slavnosti, plesy atd.

Teprve v roce 1976 respektive 1980 byla oficiálně ustavena Sokolská župa austral-
ská s hlavním sídlem v Sydney, která se stala součástí Ústředí československého sokolstva 
v zahraničí. Zakládaly ji tři jednoty – dvě australské se sydneyskou pobočkou v Canbeře 
a jedna z Jihoafrické republiky. Župa ale stejně jako Australský okrsek T. G. Masaryka kvůli 
obrovské vzdálenosti mezi organizacemi nedokázala dostatečně koordinovat aktivity, a tak 
se i australští sokolové podíleli na zahraničních sletech v menší míře. 

V současné době představuje australská župa župu s největším počtem členů a záro-
veň má největší jednotu Ústředí československého sokolstva v zahraničí – jednotu v Sydney.

In Australia where Sokol had not existed until then, Sokol units were set up by arri-
ving emigrants and by the end of 1951 there were six up and running: Canberra (20th of Ja-
nuary, 1950), Port Darwin (June 1950), Sydney (5th of July, 1950), Perth (9th of September, 
1950), Melbourne (11th of November, 1950) and Adelaide (6th of March 1951). In the spring 
of 1952, the unit in Perth founded a branch in the harbour town Albany. A suggestion was 
made to establish a ‚Župa‘ of Tomáš Garrigue Masaryk, a regional organization to coordinate 
newly opened units on the Australian continent. It was established in 1951 but due to the 
long distances between the units it was hardly able to fulfil the function of coordinator and 
each unit organized all its activities and managed itself independently.

At the beginning newly opened units had to come to terms with a lack of exercise 
equipment and specialist books. It was also difficult to find spaces to exercise in, so often 
their activities were limited to horse riding trips, walks, sightseeing trips and discussions 
and ‚šibřinky‘ (Sokol carnival type activities). Further, units suffered from a decrease in 
members who moved to more attractive (in terms of climate and employment possibilities) 
parts of Australia, as soon as they had completed the work they had been contracted for. All 
of these factors had a negative effect on the functioning of units, whose activities began to 
stagnate, after the early enthusiasm had dwindled. So, it would be possible to describe the 
1950s as the Sokols’ fight for survival in Australia.

The Sokol unit in Port Darwin had a sad fate, after a promising beginning it stopped 
its activities in 1951, mainly because its members had moved away. Sokol Canberra had si-
milar problems for a long time and eventually announced its closure in 1957. A year later, 
Sokol Perth also ceased to exist. Its property, including an archive, a library, flag and other 
small things were donated to Sokol Sydney. The unit in Adelaide also closed its doors 1958, 
there all expatriate groups joined together, formed a common Czechoslovakian Club and 
built a National House.

From 1959 there were only two working units in Australia, the unit in Sydney which 
after its renewal developed in a very promising way and Sokol Melbourne. Despite problems 
finding a gymnasium, the unit in Melbourne had a relatively rich range of activities from 
the beginning, mostly cultural and social. Gradually, however, it began to have internal pro-
blems and within five years activities had almost ceased, although formally it still existed. 

Twenty years later, in September 1975, a group of Sokols, decided to renew the acti-
vities of Sokol in Melbourne. The effort was successful and the unit was pleased to have an 
increasing number of members. Exercise classes and other sporting activities were most 
important for the members, some sporting teams even got into top positions of lesser Aus-
tralian sporting leagues.

Due to the increase in the quantity of members, the organization had to change 
premises frequently, Sokols dreamed of having their own gym. In 1979, after two years of 
building, the Czechoslovakian National House was opened in Melbourne, a Sokol gym hall 
is part of it. The purchase and repairs to the building were financed through loans and from 
collections which were made amongst Sokols. However, at the end of the 1980s the earlier 
enthusiasm had weakened and Sokols no longer had enough finances to maintain the Nati-
onal House. Sokols made a change in leadership and pulled together in order to pay off all 
the debts connected with the building of the Sokol building. Since 1983 Sokol Melbourne 
has published its own periodical ‚Sokolský list‘ which has had the name ‚Kvart‘ since 1989. 
In the 1990s the National House was rebuilt and reconstructed.

In May 1966, a new Sokol unit in Brisbane was opened, its activity had more or less 
finished by 1970. The members were against proposals that it should be dissolved, they ho-
ped for a successful renewal of the unit. This occurred in 1973 when the unit once again 
organized a celebration in memory of significant events of the Czechoslovakian state. Sokol 
Brisbane went into decline after 1975.

In Canberra, the capital city of Australia, in 1975, renewal of Sokol aktivity was achie-
ved. Sokol Canberra was not named as an independent unit but due to the low number of 
members it became a branch of the unit in Sydney. It was not active for long though.

The common denominator of all units were celebrations of the first Czechoslovakian 
President Tomáš Garrigue Masaryk, the anniversary of the founding of Czechoslovakia on 
28th of October, 17th of November in remembrance of the student demonstrations again-
st the German occupation of Bohemia and Moravia in 1939, celebrations of Mother‘s Day, 
‚šibrinky‘, pork specialities celebration, St Nicholas events, New Year’s Eve, jubilee celebra-
tions, balls etc.

In 1976 1980, the Australian Sokol ‚župa‘ with its main seat in Sydney became part of 
the Headquarters of the Czechoslovak Sokol in Exile. The division included three units, two 
Australian and one from South Africa. However, like ‚Okrsek‘ of T. G. Masaryk, due to huge 
distances between the units, the division was not able to coordinate and so Australian So-
kols only contributed a little to foreign ‚slets‘.

Currently, the Australian division is the division with the largest number of members 
and it has the largest unit within the Headquarters of the Czechoslovak Sokol in Exile – the 
Sokol unit in Sydney. 

Australské sokolské jednoty
Australian Sokol units IV.



Sokol Sydney vznikl na ustavující schůzi konané 5. června 1950 a jeho starostou se stal 
pan Josef Federman. Odhlasován byl měsíční členský příspěvek tři šilinky za člena a šilink 
za každého dalšího člena rodiny. V srpnu téhož roku se začali členové scházet jednou týdně 
na jednu a půl hodiny v pronajaté tělocvičně YMCA (Young Men‘s Christian Association). 

Spolek vystupoval apoliticky, což některé krajany přimělo k založení českosloven-
ského národního sdružení Pravda vítězí. Obě organizace úzce spolupracovaly na oslavách 
národních svátků a přípravě zábav. 

Od nového roku 1951 se pořádaly místo cvičení měsíční sokolské besedy s kulturním 
a debatním programem. První z nich se uskutečnila v březnu 1951 a byla věnována památce 
Tomáše Garrigue Masaryka. O prázdninách 1951 se konal v Broken Bay dětský letní tábor, 
na který přispěla Rada svobodného Československa. Rok 1952 úspěšně zahájil taneční večer 
v Paddington Town Hall, jinak se ale jednota ocitala v krizi, která byla patrná i provizorní 
cvičnou činností, k níž scházelo nářadí a účastnila se jí jen malá část členstva. V srpnu téhož 
roku proběhl nedaleko Mount Kosciuszko, nejvyšší australské hory, lyžařský kurz za účasti 
osmi cvičenců.

Vážná nedorozumění, rozdílné názory členů a malá účast členstva vedly vedení Sokola 
k rezignaci a k tříletému pozastavení cvičitelské a sportovní činnosti. Uvažovalo se dokonce 
o rozpuštění jednoty. Kulturní, politická a společenská činnost pokračovala v Českosloven-
ském národním sdružení, které vedli bratři Bedřich a Jan Miklovi. Na šestnáctých olympij-
ských hrách v Melbourne měla vystoupit krojovaná skupina Československého národního 
sdružení a Sokola, před nástupem na stadion však byla produkce kvůli zásahu sovětských 
zástupců zakázána. Česká skupina však zatančila vedle stadionu a vystoupení úspěšně zopa-
kovala v hale Forest Hall.

Sokol Sydney was established at a meeting on the 5th June 1950 and Josef Federman 
was voted as its president. They also voted to have a monthly members fee of three shillings 
per person and one shilling for each extra family member. In August of the same year they 
started to do exercises in the gymnasium rented from the YMCA (Young Men‘s Christian 
Association). They had an exercise class there once a week for an hour and a half.

Sokol was apolitical which led some expatriates to form the Czechoslovakian Natio-
nal Organisation Pravda vítězí (The truth will win). Both organisations worked closely toge-
ther to prepare celebrations of national holidays and other leisure time activities. 

Since New Year 1951, instead of the exercise class, monthly ‚Sokol Discussions‘ took 
place with a cultural and debating programme. The first of these was organised in March 
1951 and was dedicated to the memory of Tomáš Garrigue Masaryk. In the holidays in 
1951, a children‘s summer camp was held at Broken Bay, which was supported by The Board 
for a Free Czechoslovakia (Rada Svobodneho Československa). In 1952, dance evenings at 
Paddington Town Hall were successfully set up. Apart from this, the unit was suffering from 
a crisis, which was visible from the makeshift range of exercises, the lack of facilities and the 
low number of participants. In August the following year, eight people took part in a skiing 
course held near Mount Kosciuszko, the highest mountain in Australia.

Serious misunderstandings, different opinions of members and low attendance of 
members, led the leaders of Sokol Sydney to resign and there was a three year break in spor-
ting activities. The unit was on the brink of being dissolved. Cultural, political and social 
activities were continued in the Czechoslovakian National Organization which was led by 
brothers Bedřich and Jan Mikl. At the XVIth Olympic Games in Melbourne a group from 
the Czechoslovakian National Organization and Sokol, wearing national costumes, was supp-
osed to perform. However, the performance was forbidden just before their entrance to the 
stadium because of intervention from the Russian delegates. The Czech group danced next 
to the stadium and the performance was repeated in the hall at Forest Hall.

Založení jednoty a první léta Sokola Sydney
Establishing the unit and the first years of Sokol SydneyV.

Zásluhou bratrů Miklových došlo v dubnu 1957 k obnovení sokolské činnosti. Syd-
neyský spolek nabral druhý dech. Téhož roku se sdružení rozhodlo vydávat Věstník, jenž 
vychází až dodnes. Začalo se cvičit v nových prostorách a pro velkou účast sokolů byl prona-
jat další sál. Organizace zřídila pro své členy krajanskou knihovnu – dosud největší českou 
knihovnu v Austrálii! Dále byla zahájena činnost divadelního sboru a školy pro výuku češ-
tiny. Jednota musela v dalších letech projít reorganizací, aby vyhovovala zdejším poměrům 
a australským úřadům. 

Prostřednictvím Věstníku vypsal spolek soutěž na návrh vlastního praporu, který 
byl slavnostně rozvinut na oslavách k výročí 28. října v roce 1958. K této příležitosti vyšla 
v Sydney první česky tištěná kniha vůbec Památník k rozvinutí sokolského praporu v Sydney. 
V roce 1959 se stal Sokol Sydney s počtem 247 členů největší jednotou Československého 
sokolstva v zahraničí!

V této době byla již tradice sokolství v Sydney zakořeněna, jednota pravidelně po-
řádala kulturní a společenské akce, např. oslavy výročí založení samostatného Českoslo-
venského státu, taneční zábavy, mikulášský program pro děti, v zimním období šibřinky, 
dále pak výlety do přírody a letní dětské tábory. Organizaci ale stále chyběla vlastní budova 
a často se cvičilo v kostelních halách a později v tělocvičnách státních škol. Angažovala se 
i ve vzdělávání dětí, knihovna byla obohacena o svazky ze zaniklých jednot nebo dary od 
Ústředí československého sokolstva v zahraničí. 

„Byl jsem asi jeden z šesti lidí, kteří začali v Sydney v roce 1950 se Sokolem 
(sokolskou činností). Cvičili jsme ve městě.“

Jan Jelínek

„…ale Češi, kam se „vrtli“, založili Sokol. Ten byl vždycky pokládán za česko-
slovenský nepolitický spolek. […] Bylo tedy samozřejmé stát se jeho členem.“

JUDr. Bořek Šindler

„Chtěli jsme začít se sokolskou činností… Ale jelikož jsme neměli auta, bylo to 
velmi obtížné, proto k tomu došlo mnohem později.“

Jaroslav Dlask

As a result of the work of the Mikl brothers, in April 1957, Sokol began to function 
again. Sokol Sydney got a new lease of life. The same year it was decided to issue a newsletter 
Sokol Věstník, which still comes out today. The exercise class moved to a new gymnasium 
and another hall was hired because of the amount of interest. Sokol Sydney established an 
expatriate library for its members – the largest Czech library in Australia! A theatre group 
began their activities and a school for teaching Czech started. The unit was reorganised in 
later years to fit in better with the local environment.

Through the periodical Sokol Věstník, Sokol Sydney announced a competition to de-
sign its own flag, which was ceremonially unveiled in 1958 at the celebration of the anni-
versary of 28th October. A book was published to mark the occasion ‚A memorial to the 
unveiling of the Sokol Flag in Sydney‘ (Památník k rozvinutí sokolského praporu v Sydney). 
In 1959, Sokol Sydney, with 247 members, became the largest unit of Czech Sokols outside 
Czechoslovakia. 

At this time the tradition of Sokol was well established in Sydney. The unit regularly 
held cultural and social events: celebrations of the anniversary of the Czechoslovakian sta-
te, dances, St Nicholas events for children, the highlight of the winter period was ‚šibřinky‘ 
also trips to the countryside and children‘s summer camps. However, Sokol still did not have 
its own building and often exercises were done in church halls and later in gyms in state 
schools. Sokol Sydney also took a role in the education of children. The library was enriched 
with books from units that no longer existed or gifts from the Headquarters of Czechoslova-
kian Sokol Abroad.

„I was probably one of six people who started Sokol in Sydney in 1950. We 
exercised in town.“

Jan Jelínek

„…but Czechs, founded Sokol wherever they landed. It was also assumed to 
be a Czechoslovakian apolitical association. […] It was therefore natural to be 

a member.“

JUDr. Bořek Šindler

„We wanted to start Sokol activity. But as we didn’t have a car, it was very di-
fficult, that was why it happened much later“ 

Jaroslav Dlask



Sokol Sydney se od své obnovy trvale vzmáhal a v roce 1962 představoval jedinou 
zbylou organizaci tohoto typu v Austrálii. Dne 16. února téhož roku proběhla oslava stoleté-
ho výročí založení spolku. Jubilejního sletu ve Vídni pořádaného Ústředím československého 
sokolstva v zahraničí se sice členové sdružení nezúčastnili, ale uspořádali alespoň 6. a 7. čer-
vence výstavu o Sokolu, která se těšila vysoké návštěvnosti. 

Rozmach organizace se také projevil sportovními úspěchy jejího členstva. Jana 
Gilečáková získala na mistrovství státu New South Wales v roce 1965 jednu stříbrnou a dvě 
bronzové medaile v závodech ve slalomu, v obřím slalomu a v alpské kombinaci. Na mist-
rovství Austrálie se jí podařilo dosáhnout na tři zlaté medaile. Následující rok rovněž pro-
bíhal ve znamení sportovních úspěchů – dorostenka Sáša Klouzalová zvítězila v plavání na 
100 metrů znak v juniorských závodech státu New South Wales a na australském mistrovství 
byla členkou vítězné štafety. Za zmínku také stojí horolezecká skupina, která se pravidelně 
účastnila výstupů na různé hory.

V roce 1968 reagovala organizace na srpnovou invazi vojsk Varšavské smlouvy spo-
lupořádáním protestní demonstrace a průvodu. Této manifestace se zúčastnilo více než dva 
tisíce Čechů a Slováků a z iniciativy jednoty byl ustaven fond pro nově příchozí uprchlíky 
z Československa. Téhož roku se v Den české státnosti konal první sokolský ples.

V 70. letech dochází k dalšímu sportovnímu i kulturnímu rozkvětu spolku. Ženský 
oddíl Sokola Sydney se v roce 1971 umístil na turnaji ve volejbalu na druhém místě a násled-
ně porazil národní tým Nového Zélandu. Ve dnech 20. a 21. listopadu uspořádala jednota 
výlet do hlavního města – Canberry. Volejbalové oddíly si zahrály několik zápasů s tamními 
kluby a sokolská mládež zde vystoupila na staročeské veselici.

V příštím roce získaly sokolské dorostenky mistrovský titul státu New South Wales 
v moderní gymnastice a na mistrovství Austrálie skončily na místě druhém. Středem pozor-
nosti byla i krojovaná taneční skupina, která svým vystoupením národních tanců ohromila 
široké publikum a stala se předmětem zájmu australských médií. Dívčí volejbalový oddíl 
získal mistrovský titul státu New South Wales.

Významným počinem roku 1973 byla oslava sto dvacátých třetích narozenin čes-
koslovenského prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, která podle dobových zpráv patřila 
k nejlepšímu podobnému podniku v historii Sokola Sydney. Téhož roku získalo družstvo 
žen zlatou medaili na mistrovství Austrálie ve volejbalu, mistrovský titul z loňského roku 
obhájilo i na mistrovství státu New South Wales, úspěch zaznamenal i mužský oddíl, který 
skončil na třetím místě. Při slavnostním otevření Sydney Opera House v říjnu 1973 vystou-
pila krojovaná skupina dorostenek s národními tanci, a stala se tak předmětem zájmu aus-
tralské veřejnosti.

I přes počáteční zklamání v podobě krachu koupě budovy pro sokolovnu se členstvo 
nadále odhodlaně snažilo o zřízení vlastního Národního domu. V roce 1973 se Sokol přiblížil 
nákupu pozemku, ale na poslední chvíli byla uzavřena dohoda o pronájmu vládní parcely. 
V roce 1975 došlo konečně k zahájení stavby sokolského Národního domu a k příležitosti 
dvacátého pátého výročí založení jednoty se konal 31. května jubilejní ples. Spolek se zasadil 
o obnovu činnosti jednot v Melbourne a Canbeře, která se nakonec stala pobočkou sydney-
ské organizace.

Od 31. ledna do 1. února 1976 v Canbeře probíhaly oslavy Australia Day 76, jichž se 
kromě Sokola Sydney zúčastnily všechny národnostní skupiny v Austrálii. Ukázka sletových 
prostných a vystoupení taneční skupiny patřily k nejlepším číslům. Výprava ze Sydney se té-
hož roku zúčastnila čtvrtého sletu Ústředí československého sokolstva v zahraničí v Curychu.

Sokol Sydney gained strength after its renewal. In 1962 it was the only Sokol unit in 
Australia. On the 16th of February Sokols in Sydney commemorated the 100 year anni-
versary of the founding of Sokol. Members of Sokol Sydney did not attend the jubilee ‚slet‘ 
(mass gymnastics meet) in Vienna organized by the Union of Czechoslovakian Sokol Abroad. 
However, they did put on an exhibition of Sokol on 6th and 7th of July which was visited by 
many people.

In 1965 Jan Gilečáková won a silver and two bronze medals for slalom, giant slalom 
and alpine disciplines at the State Championships of New South Wales. At the Australian 
Championships she won three gold medals. 1966 was also successful for the unit in terms 
of sporting achievements of its members. In swimming, Sáša Klouzalová won the 100m 
backstroke race at the Junior State Championships of New South Wales and was a member 
of the winning relay race team at the Australian Championships. The activity of the clim-
bing group should also be mentioned, the group regularly took part in ascents of various 
mountains.

In 1968, the unit reacted to the August Warsaw pact invasion of Czechoslovakia by 
holding demonstrations and processions. These protests were attended by more than two 
thousand Czechs and Slovaks and at the initiative of the unit a fund was set up for newly 
arriving refugees from Czechoslovakia. This same year, on the 28th of September, the first 
ball was held.

The women’s team of Sokol Sydney won second place in a volleyball tournament in 
1971 and went on to beat the national team from New Zealand. On 20th and 21th of No-
vember the unit organised a trip to Canberra. Both volleyball teams played several matches 
and the local club and Sokol Youth Group performed at a traditional Czech party. 

In the next year, the Sokol junior team won the championships of New South Wales 
in modern gymnastics and finished second in the Australian championships. A dance trou-
pe wearing traditional costumes also attracted attention when they amazed audiences with 
their performances of national dance and the Australian media began to take interest in 
them. The girls’ volleyball team won the New South Wales Championships.

The 123rd birthday celebration of the Czechoslovakian president Tomáš Garrigue 
Masaryk was an important event in 1973. According to news reports from the time it was 
one of the best events in the history of Sokol Sydney. At the Australian Championships in 
volleyball in 1973 the women‘s team won the gold medal. They also defended the title at the 
New South Wales Championships. At the same time the men‘s team won third place. At the 
ceremonial opening of the Opera House in Sydney, in October 1973, the junior group of na-
tional dancers performed and became popular with the Australian public.

Despite the early disappointment of the failure of the attempt to buy buildings for 
a clubhouse the members were still determined to establish their own National house. In 
1973 Sokol almost bought a piece of land but at the last minute an agreement was made 
about renting government owned land. In 1975, work finally began on the building of the 
Sokol National House and the jubilee ball was held on 31st May to celebrate the anniversary 
of the founding of the unit. Sokol Sydney were determined to renew activity at the units in 
Melbourne and Canberra, which eventually became branches of the Sydney unit.

Celebrations of Australian Day 76 took place from 31st January till 1st February. Pe-
ople of all nationalities present in Australia took part as well as members of Sokol Sydney. 
A demonstration of floor exercises from the ‚slets‘ and performances by the dance groups 
were considered some of the best parts of the celebrations. The Sokol Sydney group attended 
the IVth ‚slet‘ in Zurich. 

60. a 70. léta Sokola Sydney
1960s and 1970s Sokol Sydney VI.



Myšlenka vybudování sokolského Národního domu v Sydney provázela emigranty 
od chvíle, kdy poprvé přinesli sokolství přes oceán na australský kontinent. Ke stavbě jim 
ale chyběly tolik potřebné finance. 

V roce 1958 začaly být shromažďovány první peníze pro stavební fond. Vznikl pro-
jekt „prodeje cihel“, jehož prostřednictvím mohli dobrovolníci přispět na stavbu sokolovny 
koupí takové cihly. O patnáct let později, roku 1973, si sokolové v Sydney pronajali poze-
mek na dobu čtyřiceti let a téhož roku bylo na mimořádné schůzi rozhodnuto vybudovat 
sokolský Národní dům. K položení základu budovy došlo podle plánu architekta Easyho dne 
28. října 1975 – na výročí vzniku samostatného československého státu. 

První etapa stavby zahrnovala budování tělocvičny, kuchyně a sociálních zařízení 
a vyžádala si 125 000 australských dolarů. Obrovskou pomoc bezpochyby přinesly příspěv-
ky pro stavební fond a hodiny dobrovolné práce sokolů, kteří se kvůli stavbě vzdali volných 
sobot a neděl. Slavnostní otevření Národního domu proběhlo 2. dubna 1977 za přítomnosti 
významných státních činitelů a hostů a během prvních dvou dnů jej navštívilo asi 1 200 
krajanů. Díky darům a podpoře krajanů a sokolů se podařilo rychle splatit půjčku u banky, 
a tak mohla započít druhá část projektu, která sestávala ze stavby knihovny, jídelny, soci-
álních zařízení a velké klubovní místnosti v prvním patře. Druhá část sokolovny byla slav-
nostně otevřena na plese v roce 1982 a stála 172 000 australských dolarů. Pronajatý pozemek 
nakonec sokolové odkoupili v roce 1990 za částku necelých 150 000 australských dolarů. 
Sydneyští tak konečně mohli provozovat veškeré aktivity ve vlastním zázemí.

 „V roce 1973 jsme měli valnou hromadu a já jsem prohlásil: ,Nejenom že 
postavíme sokolský Národní dům, ale také ho zaplatíme.‘ […] To se také 

povedlo a rovněž jsme koupili pozemek od vlády, který jsme měli původně 
v pronájmu.“

Jiří Jelínek

„Ze začátku jsme nic neměli, ale když jsem dostudoval, všichni si už vytvo-
řili nějakou pozici. Většina si koupila domy nebo auta a začala se budovat 

sokolovna. Slováci si vybudovali kostel, Češi Národní dům.“

JUDr. Bořek Šindler

The idea of building the Sokol Nationial House in Sydney had existed from the time 
that they brought Sokol across the sea to the Australian continent. However, noone was able 
to finance this idea.

In 1958 people started to collect the first money for the building fund. A project was 
organised called ‚brick sale‘ which allowed volunteers to contribute towards building a Na-
tional House by buying bricks. 15 years later in 1973 Sokols in Sydney rented some land for 
40 years and at a special meeting it was decided that the National House would be built. The 
foundations of the building were laid according to plans drawn up by an architect named 
Easy on 28th October 1975 – on the anniversary of the founding of the Czechoslovakian 
state.

The first stage of the building included the building of the gymnasium, kitchen and 
sanitary facilities and cost 125 000 Australian dollars. The building would probably not have 
been possible without Sokols spending hours of their free weekends and contributing mo-
ney to the building fund. The Sokol National House was ceremonially opened 2nd of April 
1977 in the presence of significant representatives of the state and guests and in the first two 
days after its opening it was visited by approximately 1200 expatriates. Thanks to gifts and 
support from expatriates and Sokol, it was possible to pay back the money that had been 
borrowed from the bank and borrow for the second part of the project which included the 
library, canteen, kitchen, sanitary facilities and a large clubroom on the first floor. The se-
cond stage of the project was opened during the ball in 1982 and cost 172 000 Australian 
Dollars. Eventually, Sokol bought the rented land in 1990 at the cost of 150 000 Australian 
Dollars. Sydney‘s Sokol members were finally able to hold all activities in their own facilities.

„In 1973 we had a general meeting and I announced: Not only will we build 
a Sokol National House but we will also pay for it […] This was fulfilled and at 
the same time we bought the land which we had been renting from the govern-

ment“

Jiří Jelínek

„At the beginning we didn’t have anything, but when I graduated everyone had 
reached a certain position. The majority of people had bought houses or cars 
and the building of the clubhouse was underway. The Slovaks built a church, 

the Czechs, the National House.“

JUDr. Bořek Šindler

VII.Stavba sokolského Národního domu v Sydney
The building of the Sokol National House in Sydney



Počátek 80. let se nesl ve znamení dostavby Národního domu. Sokolové se při stavbě 
dobrovolně snažili nejen o víkendech různým způsobem vypomáhat. Z důvodu zdražení 
materiálu a tím způsobenému celkovému zvýšení nákladů proběhlo otevření druhé části so-
kolovny až v říjnu 1982. Zajímavým počinem se stal výlet na australskou námořní základnu, 
kde si všichni přítomní členové organizace mohli prohlédnout jednu z ponorek námořnic-
tva.

V letních měsících roku 1982 se sydneyská výprava sokolů zúčastnila jubilejního 
sletu ve Vídni. Téhož roku jednotu navštívil český exilový spisovatel Josef Škvorecký s man-
želkou. K významným kulturním počinům následujícího roku patří koncert české hudby, 
na kterém vystoupili někteří členové Sydney Opera House, či večer se zpěvákem a textařem 
Karlem Krylem. 

Jako vůbec první na australském kontinentě byl na půdě sdružení založen oddíl ko-
lové a v tomto sportu roku 1984 také poprvé proběhlo mistrovství Austrálie, které hos-
til Národní dům. Družstvo kolové a krasojízdy Sokola Sydney pak dokonce reprezentovalo 
Austrálii na mistrovství světa téhož roku ve Štrasburku a v roce 1985 byl spolek opět požá-
dán o uspořádání mistrovství Austrálie v této disciplíně. O dva roky později se oddílu poda-
řilo získat titul mistra Austrálie ve zmíněném sportovním odvětví, který opět obhájil v roce 
1989.

Události roku 1989 v Československu byly jednotou v Sydney radostně oslavovány 
mimo jiné na silvestrovské zábavě, která jako každoročně zároveň ukončovala celoroční 
činnost. 

Počátek 90. let se nesl pro celosvětové sokolstvo ve velmi radostném duchu – v jejich 
vlasti započala obnova jak demokratického systému, tak sokolské organizace. K obnovení 
Československé obce sokolské došlo dne 7. ledna 1990 za přítomnosti bývalých členů a soko-
lů ze zahraničí ve Sjezdovém paláci v Praze. Mezi důležité události roku patřil i sedmý slet 
Ústředí československého sokolstva v zahraničí v Paříži. Následného setkání v holešovické 
sportovní hale v Praze se zúčastnili i sydneyští členové v čele se starostou Ing. Miroslavem 
Doležalem, zhlédli vystoupení členů organizace a navštívili i mnohá jiná místa republiky. 
V příštím roce se zástupci spolku také účastnili sjezdu Československé obce sokolské v Praze. 
Kromě toho se Sydneyským konečně podařilo uskutečnit koupi pozemku, na němž stála 
sokolovna a který byl dosud vládním majetkem. 

Sokol Sydney napjatě sledoval obnovu spolku v Československu, ze kterého v jarních 
měsících roku 1991 jednota uvítala několik významných hostů jako například Dr. Ivana 
Havla (bratr prezidenta Václava Havla), ministra financí České a Slovenské Federativní re-
publiky Václava Klause, předsedu Federálního shromáždění Alexandera Dubčeka či herce 
Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a písničkáře Josefa Fouska. Družstvo kolové a krasojízdy 
v roce 1991 opět získalo australský mistrovský titul.

K velké radosti krajanské veřejnosti navštívil v březnu roku 1995 sydneyskou jedno-
tu prezident České republiky Václav Havel s manželkou Olgou. Prezident poděkoval a vyjá-
dřil obdiv celému australskému exilu, který tak daleko od domoviny bojoval za svobodu své 
vlasti. 

Jubilejními plesy se připomínaly začátky Sokola Sydney a vznik Národního domu. 
Stejně jako v letech minulých byly pořádány matějské, josefské, mikulášské či silvestrov-
ské zábavy, vepřové hody, sokolské šibřinky, mikulášské nadílky pro děti, závody v různých 
sportovních disciplínách, výlety do přírody atd. V takovémto tempu organizace pokračuje 
až do současnosti. 

The beginning of the 1980s was shaped by the finishing off of the Sokol National 
House. Sokols tried to help in any way they could in their free time. Due to higher prices of 
material, the total costs of the building rose and therefore the opening of the second part of 
Sokol was put off until October 1982. One interesting event which took place was a trip to 
the Australian Navy base, where participants were able to go on a tour of one of the subma-
rines of the Australian Navy.

In the summer months of 1982 a group from Sokol Sydney participated in the jubilee 
‚slet‘ in Vienna. Also that year the unit was visited by the Czech exile author Josef Škvorecký 
and his wife. Cultural events of note that year certainly included a concert of Czech music 
which several members of the Opera House in Sydney performed at, as well as an evening 
with singer and songwriter Karel Kryl.

The first cycle ball club on the Australian continent was established at the Sydney 
Unit and in 1984 the first Australian Championships in this sport were held in the Sokol 
National House. The cycle ball and artistic cycling section of Sokol Sydney later represented 
Australia in the World Championships that year in Strasbourg and in 1985, the unit was 
asked to hold the Australian Championships in this discipline. Two years later the section 
managed to gain the title Champions of Australia in cycle ball and artistic cycling. They 
went on to defend the title in 1989. 

The events, which took place in Czechoslovakia in 1989, were celebrated with joy in 
many ways one of which was at the New Year’s Eve party, which like every year rounded off 
the year’s activities.

The 1990s started very happily for the worldwide organisation of Sokols. The de-
mocratic system and the Sokol organisation was starting to be renewed. On 7th of January 
in 1990, in the presence of former members and Sokols from abroad, the Czechoslovakian 
Sokol Union was renewed in Sjezdový palác in Prague. Another important event of this year 
was the VIIth ‚slet‘ at the Headquarters of the Czechoslovak Sokol in Exile in Paris. A mee-
ting of Sokol also took place at the Holešovice Hall in Prague and it was attended by Sydney 
Sokols including the president Ing. Miroslav Doležal. The group from Sydney saw the Sokol 
preformances and visited many other places in the country. The next year representatives 
of the unit attended a congress of the Czechoslovakian Sokol Union in Prague. In addition, 
Sokol Sydney eventually managed to buy the land on which the Sokol Hall stood and which 
had been government property until then.

Sokol Sydney followed the renewal of Sokol in Czechoslovakia with excitement. In the 
spring months of 1991 the unit welcomed several important guests from Sokol in Czecho-
slovakia, for example, Dr. Ivan Havel (the brother of Václav Havel), the Minister of Finance 
of Czech and Slovak Federal Republic Václav Klaus, the President of the Federal Assembly 
Alexander Dubček, as well as actors Miloslav Šimek, Jiří Krampol and songwriter Josef Fou-
sek. The section for cycle ball and artistic cycling once again gained the title at the Australi-
an Championships.

To the great delight of the expatriate public, the President of the Czech Republic, 
Václav Havel and his wife Olga visited the Sydney Unit in March 1995. The president expre-
ssed his thanks and admiration to the whole group of Australian exiles who had fought for 
the freedom of their country so far away from the homeland.

The jubilee ball reminded everyone of the beginnings of Sokol Sydney and the creati-
on of the National House. Similarly to past years there were also parties for the occasions of 
Matěj Day, Josef Day, New Year’s Eve, a pork festival, ‚šibřinky‘, a meeting with St Nicholas 
for children, competitions in various sporting disciplines, trips in the countryside and so 
on. Sokol Sydney’s activities have continued like that to this day. 

VIII.80. a 90. léta
1980s and 1990s



Sokol Sydney v dnešní době pokračuje nejen ve své cvičitelské činnosti, ale i v orga-
nizaci kulturních, společenských a vzdělávacích akcích. Ty se uskutečňují po celý rok a jsou 
přístupné všem členům a ostatním zájemcům. V současné době má organizace 300 členů 
a jejím starostou je pan Jan Jelínek.

 „Naše krajanská veřejnost byla báječná! Jak Češi, tak Slováci, nedělali jsme 
mezi sebou žádné rozdíly a velice dobře jsme si rozuměli. Měli jsme štěstí, že 
krajanská veřejnost nás podpořila, protože lidé navštěvovali zábavy, poskyto-

vali dary. A to trvá dodnes. Sokolská práce pokračuje, bohužel ji převážně vede 
starší generace. Je nutné přitáhnout mladé lidi, protože Národní dům předsta-

vuje intenzivně využívané zařízení, například každý den se zde sportuje.“

Jiří Jelínek

Již od roku 1977 mají sokolové svůj vlastní Národní dům, který je využíván dodnes. 
Koná se zde většina akcí. Součástí sokolovny je rozsáhlá knihovna, do které může zavítat 
každý návštěvník. Nachází se zde české a slovenské knihy (většinou darované ze soukro-
mých sbírek), ale i archivní rukopisy, např. kronika. Kromě knih se půjčují i videokazety. 
K Národnímu domu patří restaurace, kde se vaří oblíbená národní jídla, a bar, který nabí-
zí výběr piv a nápojů ze staré vlasti. Oproti minulosti je takto moderní budova s vlastním 
sportovním, kulturním a jiným zázemím obrovskou výhodou.

Několikrát do roka jsou pořádány taneční zábavy a výtvarné či jiné výstavy. Sokol 
Sydney nezapomíná ani na české tradice a zvyky. Mikulášská nadílka pro nejmenší či zdo-
bení velikonočních vajíček – to vše není výjimkou na plánu aktivit. Neodmyslitelnou sou-
částí kulturního života organizace jsou oslavy 28. října – dne vzniku Československa. Mezi 
nejoblíbenější akce i nadále patří vepřové hody, které se konají rok co rok se stále velkým 
zájmem. Pro nejmenší se hraje loutkové divadlo a pořádají maškarní plesy. Mezi pravidelné 
aktivity spolku patří představení Kina Ponrepo, které promítá každý měsíc film v českém 
znění. Oproti minulosti přibylo setkání, na která jsou pro zpestření kulturního programu 
Sokola zváni čeští umělci a zpěváci. Naopak dříve tak oblíbené šibřinky se již nekonají. Pro 
zájemce všeho věku se koná jednou týdně výuka češtiny formou kurzů nebo ve spolupráci 
se soukromými učiteli.

Sokol Sydney is currently continuing not only with its exercise activities but also in 
the areas of culture, social activities and educational events. These are held throughout the 
whole year and are open to all members and other interested parties. At the moment Sokol 
Sydney has 300 members and its president is Jan Jelínek.

„Our compatriots have been wonderful! Czechs and Slovaks, we have never 
made any differences and we have always got on well. Everything worked out 
in the end and we have really been lucky that our compatriots supported our 
events, they came to them and gave donations and this is still true today. The 

work of Sokol continues, unfortunately we don’t have many members from the 
younger generation. Most things are led by the older generation and we need to 

ensure that we find people from the younger generation so that they can take 
care of the National House because it is really useful and it is used for exercise 

everyday.“

Jiří Jelínek

Sokols have had their own National House since 1977 and it is still used today. Most 
events take place here. An extensive library, which all visitors can go to, is part of the buil-
ding. There are Czech and Slovak books (mostly donated from private collections) and even 
historic manuscripts, such as chronicles. Apart from books it is also possible to borrow vi-
deo cassettes. There is a restaurant in the National House, where popular national dishes are 
cooked and a bar offering a choice of beer and other drinks from the homeland. It is a won-
derful advantage to have such a modern building with facilities for sport, culture and other 
activities.

Several times a year dances and exhibitions are put on there. Sokol Sydney never 
forgets Czech traditions and habits. St. Nicholas or decorating eggs for Easter these are re-
gular events on the plan for the year. Celebrations of 28th of October, the day that Czecho-
slovakia was founded, are an integral part of the cultural life of Sokol. Other popular events 
include a traditional event where pork specialities are served, which is put on every year 
and always well attended. Puppet shows are put on for children and also carnival events are 
organised. One of the regular activities of Sokol Sydney is the Ponrepo Cinema, which shows 
a film in Czech language every month. In comparison with the past there are more cultural 
events where Czech artistes and singers are invited. On the other hand, an event which had 
been very popular in the past ‚šibřinky‘ not take place anymore. Lessons of Czech are also 
available once a week, they can be lessons in a class or with a private teacher.

Sokol Sydney v současnosti
Sokol Sydney at present IX.

„Sokol still exists. Quite a lot of people go there. They organise entertain-
ment and show Czech films. Usually there are Czech films on once a fortni-
ght or once a month. When Czech artistes come to Sydney they are usually 

on at Sokol.“

Miluše Bergerová

The main activity of Sokol is sport. Members do aerobics, play volleyball, foot tennis, 
artistic cycling and cycle ball which is quite an unknown sport, during which players try 
to get the ball into their opponents goal by hitting it with a bicycle. There are also contests 
sometimes in individual sports, where Sokols divide into teams and compare their abilities. 
Czech-Slovak sports days also take place which focus on one or more sports. 

„Before it was all about exercise. Now there is less exercising. People mainly 
play volleyball, foot tennis, they ride on bikes. And most members of course 

know about the big library, people borrow books from the library.“

Miluše Bergerová

Despite the fact that Sokol Sydney is a Czech-Slovak Club in a foreign country it re-
ally offers a wide range of things to its members. It has managed to adapt to the times, for 
example, it has online internet pages and uses social networks. Although ‚old‘ Sokols have 
tried hard they are not managing to gain the interest of the younger generation most of 
whom only know the homeland of their ancestors from stories and are not very good at or 
cannot speak Czech at all.

„Sokol will fall apart, unfortunately, all over the world, if the young Czechs 
here, the ones that are here, girls and boys, don’t start going to Sokol. But they 

don’t even know what Sokol is.“

JUDr. Bořek Šindler

„Sokol pořád funguje. Navštěvuje ho dost lidí. Pořádají se zde zábavy a jednou 
za čtrnáct dní nebo za měsíc promítají české filmy. Pokud přijedou čeští 

umělci, obvykle vše probíhá v Sokole.“

Miluše Bergerová

Hlavní zájmovou činnost Sokola představuje sport. Věnuje se aerobiku, volejbalu, 
nohejbalu, krasojízdě a kolové, což je vcelku méně známá disciplína, při níž se hráči snaží 
míč dostat do soupeřovy branky údery kolem. Výjimkou nejsou ani občasné zápasy v jed-
notlivých aktivitách, kdy se cvičenci rozdělí do týmů a měří navzájem své síly. Uskutečňují 
se česko-slovenské sportovní dny, které jsou zaměřené na jednu nebo více oblastí.

„Dřív to bylo především cvičení. V dnešní době je už cvičenců málo. Hraje 
se zejména volejbal, nohejbal, jezdí se na kolech a samozřejmě se stále cvičí 

prostná. Součástí je i velká knihovna.“

Miluše Bergerová

Přestože je Sokol Sydney česko-slovenskou zájmovou organizací v cizí zemi, je jeho 
nabídka akcí opravdu široká. Dokázal se přizpůsobit dnešní době – online internetovými 
stránkami či zapojením se na sociální sítě. Přes veškerou snahu „starých“ sokolů se však 
nedaří spolku dostatečně zaujmout mladší generaci, která zná většinou domovinu svých 
předků jen z vyprávění a neovládá příliš dobře či vůbec češtinu.

 „Bohužel dojde všude na světě k úpadku spolku, pokud mladá generace 
nezačne navštěvovat Sokol. Ale oni vlastně nevědí, co to Sokol je…“

JUDr. Bořek Šindler



„Tento oběžník se má stát vhodným informátorem členstva i krajanské 
veřejnosti o činnosti sokolské jednoty a stavu Sokolstva vůbec.“ 

Věstník Sokola Sydney
Již od roku 1957 vydává spolek své vlastní periodikum – dvouměsíčník Věstník Soko-

la Sydney, jehož prostřednictvím jsou udržovány kontakty mezi oběma oddělenými český-
mi stranami. Časopis je ale zasílán i do dalších koutů světa svým předplatitelům, ať již byli, 
jsou, či nejsou členy této jednoty. 

Rozdvojenost života lidí, kteří po Únoru opustili domov a našli své zázemí v tomto 
nejvzdálenějším koutě světa, vyjadřuje obal časopisu. Na modrém pozadí je pod názvem 
časopisu a jeho vydavatelství zobrazena Praha prezentována chrámem sv. Víta, majestátně 
stojícím nad mostem se staroměstskými pouličními lampami, pod nímž už po staletí proté-
ká neklidná Vltava. A vedle toho čtenář spatří velkoměsto protinožců, jež se stalo zároveň 
i domovem pro členy sydneyského Sokola, s pobřežní pláží a světově známým symbolem 
Sydney Opera House, za níž se rozpíná nekonečné moře.

Obsah periodika se zajímá o osudy a aktivity Čechů žijících mimo evropský a austral-
ský kontinent v exilu, například v USA, Kanadě a v některých jihoamerických nebo i afrických 
zemích. Z toho důvodu pocházejí příspěvky do časopisu z ČR i ze zahraničí. Radu periodika 
tvoří v čele s JUDr. Bořkem Šindlerem Petr Čermák a Maria Daňková. Články Věstníku jsou 
psány česky, popřípadě anglicky – pro čtenáře, kteří mají s četbou v českém jazyce potíže.

V úvodní části každého čísla dostává prostor starosta jednoty. Dále obsahuje infor-
mace o akcích konaných v Národním domě v Sydney, v pravidelné rubrice Letem světem však 
seznamuje čtenáře i s aktivitami sokolských sdružení v jiných koutech Austrálie. Nezapomí-
ná také na dění v domovině, zejména na důležité události a připomíná české tradice a svát-
ky. Kromě pravidelných rubrik se ve Věstníku objevují i dopisy a názory čtenářů, tematicky 
zaměřené články, humorné sloupky a hádanky. 

„[…] Jako každoročně Sokol bude pořádat 20. srpna vepřové hody. Další 
společenskou událostí se stane Eurofest a s tím spojená taneční zábava s ná-

zvem „Second generation“ – bude určená zejména pro tu generaci kraja-
nů, která se narodila v Austrálii, a jejich přátele. Do budoucna plánujeme 
„Melbourne cup“ oběd. Během října chceme uspořádat sportovní akce jako 

turnaj v nohejbalu a volejbalu. […]“
Z pera starosty Jaroslava Krejčíka, Věstník Sokola Sydney, roč. LII., č. 4, str. 6.

Obsah čísel je různorodý, ale některé tituly se opakují. Sokol Sydney jakožto organi-
zace, kde se všichni bratři a sestry znají, v každém čísle gratuluje všem oslavencům, a tak 
působí familiérně a přátelsky. 

Humor – pod tímto názvem se skrývá stránka plná „smajlíků“. Tyto smějící se ob-
ličeje od sebe oddělují snůšku vtipů. Rodný jazyk střídá angličtina, jež může možná ztížit 
pochopení pointy pro české čtenáře. 

Můžeme si všimnout častých článků s názvem Československé dějiny nebo Krásy a taje 
České republiky. Mezi zajímavé glosátory patří Bořek Šindler a jeho rubrika Z tajů krás české 
řeči. 

„[…] A jsme-li už – pardon: dyš už sme – u nakousávání zajímavých tajů 
a jinotajů, měli by jsme? Měli by jsme? Tato ohnivzdorná hrůza však naštěstí 

do spisovného jazyka dosud nepronikla. […]“
„[…] Americká literatura se samozřejmě hemží americkou lidovostí i americ-
kou vulgaritou a často lidovostí a vulgaritou oplzlou, to ale nemusí nutně vést 
k našemu nekritickému opičení se. Snad bychom se měli alespoň občas přidržet 

českého rčení vocamcať pocamcať…“
Šindler, B., Z tajů krás české řeči, Věstník Sokola Sydney, roč. LIV., č. 1, str. 42–43.
Časopis je samozřejmě pokaždé obohacován i o jiné texty. Avšak i ty mají většinou 

podobnou náplň, kterou lze při nahlédnutí do několika těchto dvouměsíčníků vypozorovat.

Jak se Věstník tvoří?
Redakci Věstníku nikdy nechybí materiál, který by měl představovat obsahovou ná-

plň. Ještě předtím, než se doveze připravené číslo k tisku, je třeba vše uspořádat na daný 
počet stránek. Celková váha dvouměsíčníku nesmí překročit určenou hmotnost, aby se ne-
zvedly poplatky za poštovné (mnoho čísel je doručováno leteckou poštou). 

Po tom, kdy je časopis vytištěn, míří zpět do Národního domu v Sydney, kde dobro-
volníci z řad členů organizace velké listy ručně přeloží a svážou. Stovky hotových svazků se 
následně dostávají k odběratelům prostřednictvím pošty.  

Díky obětavé práci dobrovolníků a minimálním nákladům na tisk je cena periodika 
nízká. O výši ročního předplatného, která za šest čísel činí $ 25.00, se čtenář může dozvědět 
ze zadní strany jeho modré obálky, na níž najde také informace o sportovních akcích Sokola 
Sydney, o otevírací době zdejší knihovny a restaurace, kde se pořádají různé akce od víken-
dových obědů a večeří až po promítání sportovních utkání, či si zde čtenář může vyhledat 
výši ceny reklam ve Věstníku. 

„This circular should become a suitable informer of the activities of Sokol units 
and the general situation in Sokol, for members and the compatriot public.“

Sokol Věstník

Since 1957, Sokol Sydney has been issuing its own periodical, a bi-monthly called So-
kol Věstník, through which contact is maintained between both divided Czech sides. Věstník 
is also sent to other corners of the world to subscribers whether or not they were, are or are 
not members of this unit.

The disjointedness of the lives of people who left their homes after February and 
found a base in the furthest corner of the world, is beautifully expressed on the cover of the 
magazine: on a blue background underneath the name of the magazine and its publisher, 
there is an image of Prague, the Cathedral of St Vitus, standing majestically above the bridge 
with old town street lamps, under which has flown for hundreds of years, the restless Vltava. 
Next to this magic from the homeland the reader sees the metropolis of Australia, which is 
also home for the members of Sokol Sydney with coastal beaches and its symbol, the well-
-known Opera House behind which swells the endless sea.

The periodical reports on the fates and activities of Czechs living outside Europe and 
Australia in exile, for example in the USA, Canada, and other South American or African 
countries. For this reason some of the contributions to the magazine come from the Czech 
Republic or abroad. The editorial board of Sokol Věstník is made up of Mr. Petr Čermák and 
Mrs. Maria Daňková under the leadership of JUDr. Bořek Šindler. Articles in the Věstník are 
written in Czech, or in English for readers who have difficulties reading in Czech language.

In each issue of the periodical the editorial is written by the president of the unit. The 
periodical informs its readers of events happening in the National House of Sydney but also 
about the activities of other Sokol groups in other parts of Australia and of course of news 
from home, mostly about holidays, important events, and about Czech traditions. Apart 
from the regular parts of the newsletter there are also letters from readers, articles on parti-
cular themes, light-hearted columns and puzzles.

„[…] And like very year Sokol is going to be holding the celebration of pork 
specialities on 20 August. The next social event will be Eurofest (European Fes-

tival) and a dance connected to it with the name ‚Second generation‘ it will 
mostly be for the generation of our compatriots who were born here, in Austra-
lia and, their friends. In the future we are planning a Melbourne Cup Lunch. 

In October we would like to organise some sporting events such as tourna-
ments in foot tennis and volleyball. […]“

From the pen of president Jaroslav Krejčík, Sokol Věstník, 1952, issue 4, p. 6.

The contents of each issue is varied but some titles repeat themselves. Sokol Sydney 
as an organization where all brothers and sisters know each other, in Věstník those celebra-
ting birthdays are congratulated and therefore the periodical gives the impression of being 
familiar and friendly.

Humour – under these title there is hidden a page full of smileys. These smiling faces 
divide up a line of jokes. Czech takes its turn with English, which could make it more diffi-
cult for Czech readers to get the jokes.

One can often see articles under the title Czechoslovakian history or The beauty and 
secrets of the Czech Republic. Other interesting parts include From the secrets of Czech speech, 
the most popular are those written by JUDr. Bořek Šindler.

The magazine is of course enriched with other texts. However, they also have similar 
contents as one can see from looking at several bi-monthlies.

How is Sokol Věstník produced?
The editors at Věstník are never short of material which they could put into an issue. 

Before the prepared issue is taken to the printers it is necessary to fit it into a certain num-
ber of pages. The total weight of the magazine is not allowed to go over a limit so that the 
postage is not more expensive (many issues are sent by airmail).

After Věstník is printed it goes back to the National House in Sydney where the large 
sheets are prepared by hand for posting. This is done by volunteers who are members of 
Sokol Sydney. Hundreds of prepared packs are taken to the post office and sent off to the 
subscribers.

Thanks to the selfless work of the volunteers and the friendly price of printing, the 
price of the periodical is low. The reader can find information about the costs of subscribing 
to the magazine on the back of its blue envelope, where one can also see information about 
sporting events of Sokol Sydney and the opening times of the Sokol library and restaurant, 
where various events are held ranging from weekend lunches and evening meals to the 
showing of sports events or the costs of adverts in Věstník.

Věstník Sokola Sydney
Sokol Věstník X.



Návštěvní kniha sdružení vznikla v roce 1986. Krajané v Austrálii si dali záležet na 
tom, aby měla důstojný charakter. První stránka zachycuje sokola s hrdě roztaženými kříd-
ly, který nese ve svých pařátech znak Sokola v kruhu v národních barvách. V letech 1986 až 
1998 navštívilo organizaci více než sto významných hostů, většinu z nich tvořili Češi, kteří 
se přijeli do Austrálie podívat. 

Často se jednalo o významné osobnosti z oblasti kultury, politiky, ale i církve. Soko-
lové při některých návštěvách měli možnost poslechnout si českou hudbu z úst českých zpě-
váků nebo i celých kapel, jindy si zase mohli pohovořit s lidmi z vysoké politiky – například 
s prezidentským párem. 

Některé návštěvy, například hudebních skupin, sborů a dalších muzikantů byly za-
končené společným večerem, na kterém si všichni mohli zazpívat české písničky. 

„Vzpomínka ze zájezdu do Austrálie a hudebního vystoupení tria mladiství 
z Havlíčkova Brodu – ČSR – Sydney. (21.–31. 7. 1988) 

Trio mladistvých zahrálo naší sokolské základně skladbu od českého skladate-
le Duška. Ukončilo vystoupení dojemnou českou národní písní ‚Pluli jsme dál 

a dál v zelený háj‘.“

Graficky nejvýraznější vzkaz po sobě zanechala česká country skupina Greenhorns 
(dříve Zelenáči).

Jiní napsali do knihy několik řádků na oslavu Sokola. Známý herec první republiky – 
Jára Kohout, který sám v roce 1948 emigroval, zanechal na stránkách básničku:

 „Sokol základ života,
 ze všeho nás vymotá,
 mnohé chyby napraví

na duši, na zdraví
 a proto páni, dámy

 pojďte s námi!
Sokol musí pravdu mít:

Chci dýchat a dlouho žít,
zdravý to je velký dar,

 a tož Sokolu zdar, zdar, zdar!“

Hosté si cenili sokolů za stavbu sydneyské sokolovny. Mirko Janeček, vydavatel 
a redaktor Kanadských listů, v roce 1988 napsal do návštěvní knihy: 

„Podařilo se vám krásné vlastenecké dílo a přeji vám, aby vaše sokolovna 
sloužila po mnoho let jako středisko našich krajanů ze Sydney a okolí.“

Do Sydney se přijeli podívat i velvyslanci z Československa a posléze České republiky. 

„Děkuji za milé pozvání a přivítání, které mě u vás čekalo tady záhy po mém 
příjezdu do Austrálie. Byl to pěkný večer a pevně věřím, že nebyl poslední. 
Hodně zdaru vaší obci přeje velvyslanec ČR v Austrálii Jakub Smetánka.“ 

Ze všech vzkazů vyplývá, že se hostům návštěva moc líbila. Krajané byli vděční za 
možnost strávit příjemné chvíle s lidmi z jejich rodné země. 

„Děkujeme za krásné přijetí ve vaší sokolovně, za výbornou svíčkovou a za 
příležitost si pohovořit s krajany, kteří to myslí se svou starou vlasti dobře. 

Věříme, že se nám vše podaří.“

Ivan M. Havel, Dáša Havlová

The visitor’s book in Sokol Sydney was started in 1986. It was considered important 
for the book to be representative. On the first page there is a drawing of a falcon (the me-
aning of the word „sokol“) with proudly outspread wings, carrying the symbol of Sokol in 
its claws in a ring in the national colours. In the years 1986 to 1998 Sokol Sydney had more 
than a hundred important visitors, mostly Czechs who had come to visit Australia.

Often these visitors were notable personalities from the fields of culture, politics and 
even religion. Sokols had the possibility of hearing Czech music from the mouths of Czech 
singers or whole groups, at other times they were able to talk to people from the heights of 
politics – even the presidential couple.

During some of the visits there were evenings where the Sokols and their guests met. 
Visitors like musical groups, choirs and other musicians played Czech songs for their com-
patriots who were happy to sing with them.

„Memories from the trip to Australia and musical performance of three youths 
from Havlíčkův Brod (Czechoslovakia) – Sydney 21st – 31st July 1988.

The three youths played our Sokol basic song by Czech composer Dušek. The 
appearance was finished off with a moving Czech national song ‚Pluli jsme dál 

a dál v zelený háj‘ (We moved on and on in a green wood).“

The most striking message was left by the Czech country group Greenhorns (known 
earlier as Zelenáči). Others wrote a few lines to celebrate Sokols. A famous actor from the 
first republic – Jára Kohout, who had emigrated in 1948 wrote a poem:

„Sokol is the base of life,
It gets us out of all problems,

It corrects many mistakes
Of the soul, of health

And therefore gentleman and ladies
Come with us!

Sokol must tell the truth:
I want to breath and live a long life,

Health is such a gift
And therefore cheers to Sokol! „

Visitors admired Sokols for building the Sokol National House. Mirko Janeček, the 
publisher and editor of ‚Kanadské listy‘, wrote in 1988 in the visitors book: 

„You have created a beautiful nationalist piece of art and I hope that your So-
kol hall will serve you for many years as a community centre for our compatri-

ots in Sydney and around.“

Ambassadors from Czechoslovakia and later the Czech Republic have also been to 
Sydney. 

„Thank you for your kind invitation and the welcome I received immediately 
after arriving in Australia. It was a pleasant evening and I firmly believe that 

it was not the last. I wish your unit good luck.“

The Ambassador for the Czech Republic in Australia, Jakub Smetánka.

It can be seen from all messages that the visitors had enjoyed their visits. Compatri-
ots were grateful for the opportunity to spend time pleasantly with people from their native 
country.

„Thank you for the wonderful welcome to your Sokol hall, for the excellent 
‚svíčková‘ and for the opportunity to talk to our compatriots who have good 

intentions for our country. We believe that everything will turn out well.“

Ivan M. Havel, Dáša Havlová

(‚svíčková‘ is a traditional dish, meat with a special creamy sauce, served with 
dumplings).

Návštěvní kniha
The visitor’s book from Sokol Sydney XI.



V roce 1952 začíná být život Sokola Sydney zapisován do kroniky. Některá období 
zachycuje velice detailně, některá naopak stručně. Hlavní události jsou zmíněny alespoň 
krátkou informací, a proto kniha jako celek poskytuje přehled akcí, které sdružení pořádalo. 

Obsahuje zápisy z průběhu schůzí a valných hromad organizace. Najdeme v nich 
jména členů, kteří byli zvoleni do funkce v sydneyské jednotě, počet přítomných nebo různé 
návrhy od členstva či vedení. Uvedené informace doplňuje také finanční stav v jednotlivých 
letech. 

Důležitou součást knihy představují kulturní události. Spolek pořádal různé vzpo-
mínkové akce, například k výročí narození Tomáše Garrigue Masaryka nebo k založení 
Československé republiky. Najdeme zde také záznamy o událostech zábavného charakteru 
– plesech, vepřových hodech nebo mikulášských nadílkách. V kronice nechybí informace 
o sportovních aktivitách, které Sokol nabízel pro krajany, a popis jejich průběhu. 

„2. cvičební hodina, 3. dubna 1952 v téže hale byla hodina navštívena sedmi 
cvičenci. Začíná se jako obvykle rozcvičkami, následují přeskoky přes improvi-
zovaného koně, závody v běhu přes překážky, cviky na visuté hrazdě sestave-
né z několika lavic, pak, jako vrcholné číslo večera, stoj o hlavě s podepřením 

rukou. […]“

Zpracování kroniky

Kroniku lze podle úpravy a uspořádání zápisů rozdělit do dvou částí. První zachycuje 
období 1952 až 1972. Záznamy jsou velmi úhledné, pečlivě psané a jednotlivé roky od sebe 
zřetelně odděleny. Ovšem přehled událostí tvoří souvislý text členěný pouze na odstavce. 

Akce jsou doplněny o přesné informace, například datum, místo konání, počet členů, 
její průběh a zhodnocení. Fotografie se objevují velmi zřídka, daleko větší množství najde-
me v sokolském periodiku – Věstníku. Ten obsahuje kromě snímků také spoustu zajímavých 
informací, sportovní úspěchy družstev organizace a podrobnější informace o veřejných ak-
tivitách spolku.

Po roce 1972 došlo ke změně kronikáře a tím k zásadní změně vedení zápisů. Velké 
množství informací je zde uvedeno formou novinových výstřižků a fotografií s občasným 
komentářem kronikáře. I zde se objevují stránky s textem, většinou ale popisují valné hro-
mady a schůze. Díky novinovým výstřižkům lze zjistit, jaký pohled na organizaci a českou 
kulturu měla australská média. 

Nevýhoda této části spočívá v absenci členění na jednotlivé roky a připojení přesněj-
ších popisků. U většiny novinových zpráv chybí jakýkoliv časový údaj. Oproti první části 
kroniky ovšem obsahuje nejvýznamnější sportovní úspěchy. Od roku 1978 začíná písmo 
kroniky blednout a stává se téměř nečitelným.

„Velmi radostné překvapení v tomto roce připravily naše odbíjenkářky, které 
vyhrály v Brisbane mistrovství Austrálie.“ (1972)

Obě části kroniky se od sebe značně liší, přesto se dají u nich nalézt společné znaky 
– snaha kronikáře seznámit čtenáře co nejlépe s děním v Sokolu Sydney.

In 1952 the life of Sokol Sydney started to be written up into a chronicle. Some peri-
ods are described in great detail, others rather briefly. The main events are at least mentio-
ned, and therefore the chronicle as a whole tells of all the events that Sokol organised.

The contents of meetings and general meetings were also noted in the chronicle. The 
names of members who were voted into functions in the Sydney unit are recorded as well as 
the number of people present and various suggestions made by members or the leaders. The 
chronicle also shows the financial situation of Sokol Sydney each year.

Cultural events are an important part of the book. In the unit various memorial 
events were carried out such as the anniversary of the birthday of Tomáš Garrigue Masaryk 
and the founding of the Czechoslovakian Republic. There were also events purely for en-
tertainment such as balls, pork feasts or St Nicholas celebrations. In the chronicle, sporting 
activities, which were offered are also recorded as well as how the activities took place.

 „2nd exercise lesson 3 April 1952. There were 7 people taking place in the 
exercise lesson in the hall. It started as usual with the warm up, continued 

with jumping over an improvised horse, races running over obstacles, exercises 
on a trapeze put together from various benches, then to conclude the evening, 

a headstand leaning on hands. (…)“

Keeping the chronicle

The chronicle can be divided into two parts according to the design and layout. The 
first part describes the period from 1952 to 1972. Reports in these parts are very neat and ca-
refully written. The years are distinctly divided from each other, although individual events 
are not. The text is continuous, divided just into paragraphs.

Where an event is described there is usually precise information such as the date, 
place, number of members, what happened and an evaluation. Almost all of this period 
is recorded just with text. Photographs appear in this part very rarely. A noticeably larger 
quantity of photographs appeared in the Sokol periodical Věstník. This contains lots of in-
teresting information as a well as pictures. The periodical also recorded sporting success of 
the teams of Sokol Sydney. It should also be a source for more detailed information about 
the public activities of Sokol.

In 1972 there was a change in the chronicler and this led to an important change in 
the way the reports were kept. A large amount of information is represented in the form 
of cuttings from newspapers and photographs with occasional comments from the chro-
nicler. However, there are still pages of text, mostly describing general meetings and other 
meetings. Thanks to the newspaper cuttings it is possible to see how the Australian media 
viewed Sokol Sydney and Czech culture.

The disadvantage of this part is the absence of the division of years and more detailed 
descriptions. Most of the newspaper cuttings do not include the year which they are from. 
In comparison with the first part of the chronicle the most important sporting successes are 
noted. From 1978 the handwriting in the chronicle starts to fade and is almost illegible. 

„Our ladies volleyball team prepared a very pleasant surprise for us this year, 
when they won the Australian Championships in Brisbane.“ (1972)

Both parts of the chronicle are rather different but one can find things in common, 
for example the effort of the chronicler to inform the reader to the best of his ability of the 
happenings in Sokol Sydney.

Kronika
The chronicle XII.


