100 let Sokola Manětín
1896 - 1996

1. Pohled na Manětín šedesátých let

Nástin historie s fotografiemi

Město Manětín, označované za barokní perlu západních Čech, leží asi 35 km severozápadně
od Plzně.
První písemná zmínka pochází z roku 1169, kdy český král Vladislav I. daroval tehdy původní
čtyři osady katolickému rytířskému řádu johanitů jako projev své zbožnosti. Johanité, kteří
Manětín vlastnili do začátku husitských válek, vymohli na králi Václavu v roce 1235 povýšení
Manětína na město. Již v tomto období probíhá v Čechách kvůli nedostatku obyvatel německá
kolonizace českého království a i do Manětína zřejmě již tehdy přichází němečtí kolonisté. Do
počátku 17.století se zde vystřídalo několik majitelů, až v roce 1622 koupila panství jako
levný pobělohorský konfiskát Ester Mitrovská z Nemyšle, rozená Lažanská z Bukové.
Právě s rodem Lažanských z Bukové, kteří za svoji věrnost habsburskému rodu byli
v průběhu 17. století povýšeni do hraběcího stavu, je spojen největší rozkvět města. 22. září
1712 ve středu města kolem radnice propukl obrovský požár, který zničil téměř celý střed
města. Tehdejší majitelka panství, Marie Gabriela hraběnka Lažanská z Bukové, rozená
Černínová z Chudenic, nechala ve městě a nejbližším okolí zbudovat množství barokních
soch a sousoší a pozvala sem mnoho vynikajících pozdně barokních umělců. Díky tomu je
Manětín dodnes označován za barokní perlu západních Čech.
Hraběcí rod Lažanských zde žil až do konce druhé světové války, kdy tehdejší
uživatelka Terezie hraběnka Seilern-Aspang, rozená Lažanská z Bukové, nuceně odchází
z Manětína se svými dětmi.
Tato publikace je věnována stému výročí založení významné české národní instituce Sokola. Z archivu města a archivu TJ Sokol Manětín jsou zpracovány následující řádky
zachycující stoletou činnost Sokola v Manětíně.
Na vznik Sokola v Manětíně zavzpomínal v roce 1926 řídící učitel Edvard Barták:
„Náladu pro Sokol přivodila tehdáž v Manětíně nevídaná návštěva Sokola z Prahy.
Týž svým vystupováním, krásnými pochodovými písněmi a přednesenými mužskými sbory
vzbudil nadšení u českých lidí, kteří se i z okolí dostavili, aby jej uvítali v panském hostinci,
kdež byl jediný a první, tenkráte již úplně český spolek Beseda. Němci, odrodilci a část
„najtrálů“ (tak si sami říkali) byli z největší části v hospodě „u Vanků“. Odtamtud někdo
vykřikl na tlupu Sokolů prohlížející si Manětín. Když pak S. JUDr. Dyk z Plzně šel
samojediný na vítající je společnosti podívati dovnitř, vzalo shromáždění do zaječích přes
dvůr a zahrady, takže tam zastihl z nich jen jediného, říkalo se že to byl zedník Kratochwill,
který na dotaz Dykův odpovídal ustrašeně - „on že nic.“
V hostinci, kde byla Beseda, byl teprve nedlouho před tím nový nájemce, první to
český hostinský a řezník v Manětíně (asi p. Kříž). Hospoda česká byla již dříve „v
Štěchovicích“ a druhá naproti hřbitovu na konci města „u Vojtů“. Žel, že nový hostinský
neměl více peněžních prostředků! Vždyť nemohl k takové schůzce lidu opatřiti se vším
potřebným; vypomohl jsem mu tedy žádanými p. a i při obsluze pražských návštěvníků mu
pomáhal, neboť vetřelá k němu jeho pravá ruka, manětínský jeden ramenář a donašeč, byl by
jen českou věc poškozoval.
Za této návštěvy pěvecký kroužek pražských Sokolů zazpíval odpoledne na terase
v zámeckém parku několik úchvatných sborů, jimž naslouchala hraběcí rodina na balkoně a
četně přítomné obecenstvo po cestách kolem dokola s pozadím věkovitých lip, dávných to
svědků českého Manětína.
Asi o rok později udělal si plzeňský Sokol se svou hudbou, vedený místostarostou,
hlučný výlet do Manětína. Neměli jsme ještě kroje a odznakem nám byla přišpendlená
červenobílá mašlička; očekávali jsme je seřaděni na silnici „u špitálu“ a k večeru jsme je
vyprovázeli až na most u hřbitova.

Když byly stanovy sokolské schváleny, byla svolána veřejná schůze do zahrady „v
Besedě“, na níž se přihlašovali členové činní a přispívající.
Sál pro cvičení sokolská a zároveň pro hostinec dal zříditi nynější majitel p. Jan
Lažanský, velkostatkář, ze dřívější továrny nad zahradou, občasného skladiště sena, slámy a j.
Nešlo to lehce, až prý jeho mladá paní jej k tomu naladila. Proto maloval pro něj p. JUC.
Královec diplom čestného člena, na němž byl malebný pohled na náměstí z pokoje domu V.
Širokého a v popředí obrazu stál Sokol s praporem. Za model Sokola objednal si na neděli
„Velkého Třísku“, jenž byl tehdy vousem zarostlý. Tříska se však v sobotu oholil a přišel jen
s knírem do atelieru, čímž byl p. umělec velmi nemile překvapen.
Balíky látky na sokolský kroj i na košile byly objednány. Košile šily některé dámy a
kroj měli šíti domácí krejčí Češi, aby měli výdělek, ale poněvadž z nich nikdo nešil
sokolského kroje, přijel znalec z Plzně, který jim vše potřebné v sokolovně vysvětloval, avšak
výsledek byl kroj nestejného střihu. Nářadí dodal Sokol z Prahy.
V prvním období byl zvolen starostou p. Josef Korál, notář, který zastává tu hodnost až
dodnes a náčelníkem p. Jos. Soukup, kupec, pak já (zavedl jsem předčítání některých statí ze
sokolských spisů při cvičebných večírcích), později B. Karásek, písař u p. notáře a pak p.
Vlastimil Stehlík, zámečník, jenž za světové války v Taškentu zemřel. Ten mohl nejvíce
působiti, poněvadž nebyl přistěhovalec (po mantinsku „herklofenc“).
První veřejné cvičení v Manětíně bylo na panské louce proti obydlí zahradníka později přeměněné na zelinářskou zahradu. Cvičili jsme prostná (myslím) a družstva na
nářadí. Bratr Černý přivedl ze Sokola plzeňského vybrané družstvo, které cvičilo na hrazdě
před tribunou, na níž seděla zámecká vrchnost.“
Zakladateli tělocvičné jednoty byli nejen manětínští měšťané, ale také drobní
řemeslníci. Dodnes se zachoval seznam těch, kteří stáli u zrodu. Byli to vedle notáře Josefa
Korála, Dr. František Blecha, Vlastimil Stehlík, František Zimerhakl, Eduard Barták, Jan
Petrák, František Eret, František Wolráb, Václav Petrák, Josef Zimmerhakl, Josef Soukup,
Jakub Široký, Josef Bláha, Josef Týmr, Rudolf Bláha a Bartoloměj Nachtman. Vedle činnosti
tělocvičné byl v roce 1897 založen i divadelní soubor, který zpočátku hrál v Besedě a později
v Sokolovně, kde bylo postaveno stálé jeviště, namalovány kulisy a opona s motivem hradu
Karlštejna od Václava Křesadla. Jako první představení v sále Sokolovny se hrál Únos
Sabinek.
Národnostní probuzení Čechů v Manětíně se nelíbilo nacionalisticky založeným
manětínským Němcům, kteří pak bojkotovali české obchodníky a živnostníky, kteří
vstoupili do Sokola.
Na valné hromadě 3. března 1901 byli zvoleni starostou notář Korál, místostarostou
Ludvík Vostatek, náčelníkem Vlastimil Stehlík, do výboru pak zvoleno 8 členů. Počátkem
června 1902 byl slavnostně odhalen prapor manětínského Sokola a při slavnosti bylo
zároveň uspořádáno veřejné cvičení, na němž cvičili i bratři z jednot Plzeň, Břasy,
Žichlice, Chrást a Radnice a slavnost vynesla 77,76 K.
Na všesokolském sletu v Praze roku 1907 z Manětína necvičili. Téhož roku
byla uspořádána oslava na počet Jana Husa a 28. července v sokolovně přednášel člen
plzeňského jednoty Nebeský , poté se uskutečnil koncert a večer se sehrála Jelínkova
divadelní společnost za pomoci manětínských sokolských ochotníků hru "Mistr Jan Hus
před koncilem v Kostnici".
V roce 1909 byl náčelníkem zvolen V. Stehlík, místonáčelníkem F. Korb, a cvičiteli
E. Pok, F. Zimerhakl a Josef Hlous. 15. listopadu 1910 se začalo za vedení Eduarda Poka
s cvičením dorostu. 19. května 1912 se manětínská jednota zúčastnila okrskového cvičení v

okrsku Horní Bělá. Později byl manětínský Sokol připojen
Skrvňanům.

k okrsku plzeňskému - ke

8. února 1914 se uskutečnila valná hromada v Besedě (poslední před vypuknutím I.
světové války), které se zúčastnilo 32 členů. Starostou byl opět zvolen notář Josef Korál,
místostarostou František Zimerhakl, náčelníkem Vlastimil Stehlík. Do výboru zvoleni Josef
Adam, Josef Hlous, Dr. Václav Pankraz, Eduard Pok, Václav Petrák, Antonín Dyk, Václav
Široký, Ludvík Vostatek. Za náhradníky pak Jan Choura, Fr. Mezuláník, František
Stehlík st. a Antonín Sváta. Revizory účtů Josef Legát a František Pečman. Bylo mj.
rokováno o přípravách k uctění pětistyletého upálení M. J. Husa v roce 1915 Dne 21. února
1914 pořádány šibřinky, z nichž 100 K uloženo na stavební fond, 32 K jednotě na běžné
vydání. Okrskového sletu v Křimicích 21. června 1914 účastnil se za jednotu Jan
Gerstner a župního sletu ve Staňkovech 5. července část členů.
Po vypuknutí světové války byla většina Sokolů povolána do vojenské služby a
sokolská činnost v Manětíně byla ostatně jako v dalších organizacích v Čechách přerušena. U
místostarosty Zimerhakla se scházelo několik členů, kteří zůstali, a na těchto schůzkách
se diskutovalo o válce a českém národu. Místostarosta také zařídil uschování nářadí ze
Sokolovny, kam byli nastěhováni uprchlíci z Haliče, první válečné stopy v Manětíně.
Haličané topili s lavicemi a stoly i jiným inventářem v Sokolovně Před tím byl ještě v
Sokolovně zřízen lazaret, který byl později umístěn ve škole.

V roce 1915 byla
Česká
obec
sokolská
rozpuštěna, i když Sokolové
se potají scházeli dál. V době
světové války zůstalo dle
údajů ze sokolského archivu
22 věrných, ostatní buď
vystoupili nebo se k jednotě
opatrně nehlásili.
28. října 1918, když i do
Manětína došla zpráva o
vzniku republiky a konci
monarchie, zmizely „vorlíčci“
které mládež strhávala z
trafiky, u soudu, na poště atd.
a místní Němci na situaci
reagovali slovy "Das kann
nicht sein" = to nemůže být a
podobně. Příští neděli byla
uspořádána
slavnost a
najednou
každý
sháněl
sokolský kroj a vysoké boty
do kroje, hrnuli se lidé, kteří
nikdy členy Sokola nebyli.

2. Pohled na budovu Sokolovny v Manětíně

Místostarosta
Zimerhakl
poprvé
v samostatné republice za
nepřítomnosti náčelníka Vl.
Stehlíka, který zemřel v
Jekatěrinburku, vedl četu,
Ludvík
Vostatek
jako
praporečník vyrukoval
s
praporem, který na půdě F.
Zimerhakl po celou válku
uschovával.

Ještě za války v září,
kdy však již každým dnem se očekávalo zhroucení monarchie, byla po 4 letech svolána
první schůze výboru TJ Sokol v Manětíně na den 14. září 1914 Františkem Mezuláníkem,
který za nepřítomnosti jednatele i náčelníka zastupoval zatím jednatele. Výbor se sešel u
Poků v hostinci za účasti starosty Korála, místostarosty Zimerhakla, Ludvíka Muže, Aloise
Muže a svolavatele Mezuláníka. Jako hosté se zúčastnili Růžena Blechová, Aloisie
Mužová a Stanislav Kolenatý. Ženy začaly s dorostenkami se cvičením v hostinci u Poků
/tj. v přízemí nynějšího Městského úřadu/. Se cvičením mužů nebylo možno počítat, protože
se ještě téměř nikdo nevrátil. Bylo současně zahájeno jednání s hrabětem Lažanským, aby
ponechal jednotě sál ke cvičení, což hrabě také po župní intervenci učinil a jednota sál
najala od 1. února 1919 do 1. února 1925, tedy na 6 let.

3. 28. říjen 1918 v Manětíně

První valná hromada po
válce se uskutečnila 2. února
1919 v hostinci u Poků, které se
účastnilo
23
bratří.
Bylo
vzpomenuto zvláště všech, kteří
padli ve světové válce, zvláště
náčelníka Vlastimila Stehlíka,
Jiřího Kronďáka aj. Náčelníkem
byl zvolen
Eduard Pok,
jednatelem pak Frant. Škrdland,
starostou opět notář Korál, který
tuto funkci vykonával až do své
smrti v roce 1929, místostarostou
Fr. Zimerhakl, vzdělavatelem br.
St. Stehlík.
V neděli 13. dubna
1919
byly zasazeny "Lípy

svobody" dole u mostu a pak na Márinku.

4. Sázení dubů na Bečvárně 1924

Od 1. února 1919, tedy po pronájmu sálu, byly již pravidelné cvičební hodiny v
najatém sále čtyřikrát v týdnu. Již v létě bylo veřejné vystoupení na malém cvičišti za
Sokolovnou. Muži Sokola v letech 1918 a 1919 konali i pořádkové služby na ochranu
mladé republiky. Z této doby se zachovala i zápisová kniha. Vůdčí osobností v této
poválečné sféře byl notář Josef Korál, jednatalé Žalman Václav, Růžena Blechová,
náčelníkem byl Eduard Pok, náčelnicí paní Mužová. V roce 1923 po dlouhém vyjednávání
byl od hraběte Lažanského zakoupen na "Bečvárně" pozemek na stavbu nové tělocvičny - ke
stavbě však různými neshodami nedošlo a pozemek v pozdější době ohrazen vysázením lip,
které se nyní již zachovaly jen u dnešního fotbalového hřiště. Pozemek byl zakoupen za
8.000 Kč.

Na oslavu 25. výročí Sokola bylo 26. června na Vilímce pořádáno veřejné cvičení.
1. května 1922 došlo k založení konkureční tělovýchovné organizace v Manětíně - Dělnické
tělocvičné jednoty. Starostou byl zvolen dělník František Soukup, náčelníkem Václav
Karásek, vychovatelem Rudolf Denemark a pokladníkem Josef Weis.

5. Členové Sokola třicátých let
Stojící (zleva): Josef Liška, Jaroslav Bláha, Jindřich Bulín, Karel Vodráška, Václav Novák, Ludvík Šál, Václav
Cafourek, Václav Kratochvíl
Sedící (zleva): Václav Bunda, Václav Eret, JUDr. František Korál, Jaroslav Pitrman

V době I. republiky začala také vznikat další sportovní sdružení, v Manětíně hlavně
fotbalové. První zmínky, i když dnes již těžko k doložení, jsou již z let kolem roku 1900 až
1905, kdy podle kusých zpráv byl v Manětíně již první fotbalový kroužek, fotbal se hrával,
jak bylo zjištěno za vodou na Vilímce. V roce 1925 došlo k oficiálnímu založení tzv.
Sportovního sdružení, v čele přípravného výboru jako předseda zvolen Karel Kafka, členy
výboru bratři Chourové, Václav Pok, Josef Šubrt, František Podrazil, Stanislav Drápala,
Karel Vorel, Ladislav Pavlík, Dr. František Korál. Na počátku roku 1926 pak dochází k
povolení okresním hejtmanstvím ustavit Sportovní sdružení Manětín a tím je tento rok
pokládán jako rok ustavení. V čele Sportovního sdružení Manětín stanul jako předseda
obchodník Karel Šamberger, místopředsedou Dr. Stanislav Tumovec, zvěrolékař
z České Doubravice, jako náčelník /trenér/ Stanislav Drápala, Ulrich, Podrazil, Šubrt,
Havlík. Byla podepsána nájemní smlouva na hřiště "Na puchu" za 50,- Kč. Na ustavující
schůzi odsouhlaseny i členské příspěvky a zápisné. První fotbalové utkání se po dlouhých
vyjednávání uskutečnilo s Kralovicemi, následovala utkání s německým klubem Bezvěrov,
Žihle atd.
Občas docházelo ke sporům Sokola a Sportovního sdružení, které řešil Dr. František
Korál, syn sokolského starosty, který byl členem Sokola i Sportovního sdružení. V roce 1929

dochází k zastavení činnosti Sportovního sdružení, která pak byla obnovena až v roce 1933 34.
Sokol Manětín ale dál pokračoval ve své činnosti a již cvičily všechny složky od žactva,
dorostu až k ženám a mužům. Pravidelně byla konána veřejná cvičení, kratší výlety,
manětínští Sokolové se zůčastňovali všech okolních cvičení na Horní Bělé, Krašovicích,
Kaznějově, Horní Bříze. V čele tělocvičné jednoty stanul od roku 1929 Dr. František Korál,
který má nemalou zásluhu o rozvoj celého sokolského hnutí v Plzeňské župě. S Dr. Korálem
již spolupracoval i Václav Eret, Josef Hlous, Eduard Pok, Josef Bílek, František Zimerhakl,
Marie Václavíková, Mleziva Jan, učitel Korb, Bunda a Jaroslav Rom.

6. Členové a příznivci Sportovního sdružení v roce 1935

Nedílnou součástí činnosti Sokola byla pořádaná divadelní představení, kterých bylo
až pět do roka. Sokol měl i ve vlastnictví kino, které dlouhá léta vedl Stanislav Kolenatý,
rovněž člen výboru Sokola. Jedno z největších cvičení ve třicátých letech bylo pořádáno
jako okrskové 22. července 1934, zúčastnilo se značné množství cvičících z okolních
tělocvičných Sokolských jednot a
poprvé vystoupili cvičenci Horní
Břízy, Kralovic a Manětína se
cvičením
na nářadí
a svým
vystoupením sklidili největší obdiv
které byly
cviky
na nářadí,
předvedeny, měly vysokou úroveň
a obstály by i v dnešní době na
výbornou. Pochopitelně i v roce
1932 a zvláště pak v roce 1938 se
cvičenci manětínské tělocvičné
Sokolských
jednoty zúčastnili
sletů.

7. Sokolští ochotníci odpočívají...

X. slet v roce 1938 zaujímá v řadě sletů to nejvýznamnější místo, protože byl spojen s
myšlenkou boje za ohroženou republiku. Desátý slet se stal výrazem síly a odhodlání k boji.
To nejlépe bylo zdůrazněno ve skladbě mužů plzeňského autora Frant. Pecháčka pod
názvem "Přísaha republice", kterou cvičilo 37.200 mužů, neméně velké odhodlání
neustoupit fašismu byla skladba žen, v které vystoupilo 30.000 cvičenek.
V době německé okupace a zřízení Protektorátu Čechy a Morava byl v roce 1941
Sokol do konce války zakázán, majetek konfiskován. Sokolovna, kino a celé zařízení přešlo
pod německou zprávu, rovněž tak konfiskovány všechny úspory a finanční prostředky
tělocvičné jednoty a tak z peněz, které byly po celá léta spořeny na stavbu nové Sokolovny
byla, na rychlo jen postavena dřevěná provizorní budova jako cvičební pavilon.
Tělovýchovná a sportovní činnost se pak soustředila do Sportovního sdružení, v roce 1941
byl ještě uspořádán sportovní den v atletických disciplinách a dálkový běh městem na 3
km. Další válečná léta byla činnost zaměřena jen k fotbalu, hrála se přátelská utkání,
pohárová a mistrovská Kralovického okrsku.
Po osvobození v roce 1945 obnovuje svoji činnosti Sokol i Sportovní sdružení. Již v
květnu je obnoveno cvičení žactva, mužů i žen. První fotbalová utkání jsou hrána se
sovětskou armádou, v červnu a červenci jsou již pořádány první zábavy. V září jsou
organizovány společně se Svazem České mládeže první dožínky v osvobozené republice.
Nacvičuje se divadlo a je pořádán večer poezie, nacvičovala se česká beseda a účast byla tak
velká, že byly utvořeny tři celky.
Členové
Sokola
se
samozřejmě
zúčastnili
poválečného
XI.
Všesokolského
sletu
skupinou 76 cvičenců v létě
1948. Tento slet se ale konal
v jiné politické atmosféře,
než slety předcházející.
Bylo po 25. únoru 1948, kdy
KSČ
začala
radikální
„očistu společnosti“ od
reakčních živlů. I když byl
Sokol vždy apolitickou
organizací, tentokráte byl
všesokolský sled posledním
shromážděním lidí, kteří
mohli naposledy projevit
své mínění.

8. Účastníci posledního svobodného Všesokolského sletu 1948

Sokolský kronikář zapsal
události z průvodu Sokolů
v Praze takto:
„V úterý 6. července 1948 byl průvod sokolského členstva. Vyšli jsme ze Sokolské
třídy Praha II přes Václavské náměstí, ulicí 28. října okolo Národního divadla. Všude nabito
v ulicích, diváci na střechách činžáků, balkonech a u komínů zdraví nás a my odpovídáme do

ochraptění. Byl to poslední svobodný projev národa československého. „Ať noviny napíší, co
tady dnes uslyší! Dodejte si odvahu - Beneš patří do Hradu! Do našeho hradu chceme
moudrou hlavu! Ať se radí, jak se radí - Beneše nám nenahradí! Ať to slyší celý svět - Beneš
musí zpět! Vy, co křičíte na střeše - pozdravujte Beneše! Vůle lidu jim to praví, že patříme
Benešovi! Rudou Prahu neznáme - svobody se dočkáme! Kdo se dneska mračí (SNB) svědomí ho tlačí! Za Benešem půjdem´ stále, ať jsme třeba v kriminále.“
Události kolem všesokolského sletu podnítily nový režim v odhodlání urychleně ze
Sokola odstranit všechny členy jemu nepohodlné. 19. srpna 1948 vydalo vedení
Československé obce sokolské leták všem sokolským župám s pokyny k provádění „očisty“
v Sokole na základě pokynů generálního sekretariátu Ústředního akčního výboru Národní
fronty. Očista se dotkla i manětínského Sokola. 28. září 1948 přišel na vedení Sokola
v Manětíně dokument, ze kterého cituji:
„Akční výbor Národní fronty v Manětíně Tělocvičné jednotě Sokol v Manětíně.
Okresní akční výbor Národní fronty spolu s okresní sokolskou komisí v Kralovicích pod č. j.
826/48 ze dne 25. září 1948 nařizuje, aby v rámci očisty Sokola byli s okamžitou platností
vyloučeni následující členové Tělocvičné jednoty Sokol v Manětíně: Antonín Boháč,
Stanislav Kolenatý, JUDr. František Korál, Jan Tříska, Bohuslav Stehlík, Josef Šubrt, Jiřina
Bláhová, Miluše Bláhová, Rudolf Lego, Miroslav Šubrt, Jaroslav Žalman, Václav Žalman,
Miroslav Žalman, Josef Fousek..... Dáváme na vědomí jmenované Tělocvičné jednoty Sokol
s tím, aby nařízení ihned provedla a toto provedení do 29. září 1948 Akčnímu výboru
v Manětíně potvrdila písemně. Jednatel AV: Navrátil v.r., předseda AV: Josef Leiblinger v.r.,
razítko „Místní akční výbor NF v Manětíně.“
V sokolském archivu jsou k dalšímu osudu „očisty“ pouze čtyři dopisy, ostatní
zmizely. 11. 10. vyslovilo vedení manětínského Sokola „nesouhlas s vyloučením našich členů
... jednomyslně“ a žádá, aby byl sdělen důvod vyloučení členstva. 30. 10. ale výbor po referátu
Josefa Hlouse a Karla Brabence odvolal námitky proti vyloučení členů, ale 10. 11. zasílá
okresnímu akčnímu výboru NF v Kralovicích žádost o přehodnocení nařízení o vyloučení
výše uvedených členů. O dalším osudu případu se v sokolském archivu nezachoval žádný
listinný materiál.
Do původně apolitické organizace se čím dál tím více promítá ideologie nového
režimu. O tom názorně svědčí Sokolský věstník z průběhu roku 1948. 7. 12. 1948 byl
publikován úvodník vzdělavatele ČOS Dr. Dolanského „O humanitní demokracii“, kde se mj.
praví: „My u nás budujeme „lidovou demokracii“. Už tímto názvem chceme zdůraznit, že jde
o skutečně lidovou vládu lidu. Jsme si vědomi, že nastupujeme cestu k socialismu, tj.
k socialistické demokracii.“ 21. 12. 1948 vychází na titulní straně velká Stalinova fotografie a
článek „Člověk - bojovník“. V tomtéž čísle je vzpomenuto narozenin předsedy vlády
Zápotockého a článek končí slovy: „Br. Zápotocký i dnes věří ve šťastnou budoucnost
mohutné sokolské organisace, k níž a k nesmrtelným Tyršovým ideálům choval vřelé
sympatie a obdiv po celý svůj plodný život.“ Tehdy málokdo tušil, že státní moc plánuje
likvidaci celého sokolského hnutí a že jeden z hlavních činitelů rozhodujících o zákazu
Sokola bude i bratr Zápotocký.
V roce 1949 došlo k likvidaci manětínského Sokola podle Tyršových a Fügnerových
tradic spojením se Sportovním sdružením pod vedením ROH Státní lesy Manětín a nová
organizace dostala název Závodní sokolská jednota Státní lesy Manětín. 23. března 1953
obdrželi členové jednoty oběžník č. 4: „Oznamujeme všem členům, že v důsledku změn
v tělesné výchově a sportu byla i bývalá Závodní sokolská jednota Státní lesy Manětín
přejmenována na Tělovýchovnou jednotu „Tatran“ Manětín. Z reorganisace vyplynuly pro

jednotu i četné úkoly, které nutno řešiti. Prvním z nich je nová registrace členstva. Z toho
důvodu žádáme všechny členy, aby urychleně nechali potvrditi dole připojené potvrzení
závodní radou svého pracoviště a zaslali zpět na T. J. Tatran Manětín do 29. března t.r. Za T.
J. Tatran Ing. Zdeněk Lepší v.r. předseda.“ V roce 1967 byl zrušen svazek s lesním závodem
a přijat název Tělovýchovná jednota Sokol Manětín.
19. 5. 1954 je datován dopis, který obdrželi vyloučení Sokolové z doby čistky 1948. TJ
Tatran Manětín v dopise píše mj.: „Dovolujeme si Vás pozvati na schůzku TJ Tatran Manětín,
na které bude projednána otázka rehabilitace starých členů Sokola, kteří byli postiženi
nesprávným postupem některých členů bývalého akčního výboru. Chceme odčiniti to, co bylo
spácháno neuváženě a často z osobních důvodů a dáti všem starým členům jednoty plné
zadostiučinění.... Věříme, že staří členové pochopí naši snahu a že přijdou mezi nás, kteří
chceme udržet dobré jméno manětínské jednoty a vést členstvo jednoty k novým úspěchům na
poli tělesné výchovy.“ Schůze se konala v sále Sokolovny, která se vrátila zpět pro účely
tělovýchovy.
Je chvályhodné, že sport byl rozvíjen i v dalších letech po zlikvidování Sokola.
Manětínští se účastnili spartakiád od jejich vzniku, ale na druhé straně i prvomájových
průvodů.

9. Z prvomájového průvodu v Kuchově

Spartakiády v roce 1955 se zúčastnilo 62 osob, v roce 1960 32 osob, v roce 1965
42 osob, v roce 1975 16 osob, v roce 1980 22 osob a v roce 1985 32 osob.

10. Účastníci 1. Spartakiády v roce 1955

11. Ženy na poslední Spartakiádě v roce 1985

12. Muži na poslední Spartakiádě v roce 1985

Až do roku 1974 byly
hrány
divadelním odborem
činohry
tak
divadla
/jak
operety/, po tomto roce zásahem
byla činnost převedena jen na
Osvětovou besedu.
Velký
rozmach
a
výkonnostní
růst zaznamenal
v padesátých letech době oddíl
kopané, který dlouhá léta nebyl
poražen ani v rámci regionálních
soutěží a ani mimo rámec okresu.
Vůdčí osobností zde byl jako
předseda oddílu Václav Eret a
13. Sokolští ochotníci Karel Baumgartl a Marie Koutníková
hráči
Václav
nadprůměrní
Cafourek, Alfréd Burda, Jan Kazda, Vráťa Reich, Láďa Venta, Josef Suk, ale také
Oldřich Schön.

Oldřich Schön byl až do konce svého života
prakticky při všem, kde šlo o tělesnou výchovu i
sport. Úspěšně dělal funkci náčelníka, byl u zrodu
oddílu lyžování, krasobruslení, atletiky, zasloužil se o
uchování různých sokolských archiválií.
Oddíl juda vedl p. Němec, šachy pak p.
Leitl, volejbal Václav Novák, který vedl i stolní tenis.
Díky Oldřichu Schönovi byla prováděna plavecká
výuka, turistiku vedl Jaromír Janeček, pánové
Haidlmaier a Eret.
Velkými osobnostmi celé
tělovýchovy
v Manětíně vedle již zmíněného Dr. Korála byl
Václav Eret, František Zimerhakl, Josef Hlous st.,
Václav Cafourek,
Oldřich Schön, ale také
nezapomenutelný František Podrazil.
14. Oldřich Schön

15. Václav Žalman

16. JUDr. František Korál

17. Václav Eret

18. František Podrazil

Bohatý byl i život společenský, vedle již vzpomenutých pravidelných divadelních
představení, byly to v letech 1946 - 1948 velké šibřinky, maškarní průvody, dětské
plesy, silvestrovské zábavy, ale také přednášky a filmová představení spartakiád a
tematických filmů.

19. Sokolský masopust vrcholí

20. Slavná masopustní cikánka p. Křížka s p. Chlupsou
21. Největší

a také nejúspěšnější událostí v poválečné sféře byla bezesporu okrsková
spartakiáda, která se konala v Manětíně 30. května 1965 a kde vystoupilo přes 2.300
cvičenců před rekordním počtem 7.000 diváků.

V roce 1968 po uvolnění společenského a politického života za období Dubčekova
„Pražského jara“ se 21. 5. 1968 v místnosti plzeňské Sokolovny konala schůzka pracovníků
sokolských jednot bývalé sokolské župy plzeňské. Zde byli bývalí Sokolové (za Manětín se
zúčastnil JUDr. Korál) informováni, že ministerstvo vnitra schválilo přípravný výbor pro
obnovení Československé obce sokolské.V červnu byly rozeslány letáky, kde se mj. pravilo:
„Vážený bratře, sestro! Obracíme se na Tebe, znajíce Tvoji oddanost k sokolské věci. Naše
župa byla jedním z prvních ohnisek úsilí za obnovení sokolské služby národu. Uplynulá léta
pokládali jsme za přechodnou dobu a pevně věřili ve vítězství dobra! ... O nutnosti sokolství
přesvědčuje nás zejména rozpoutaná kampaň útoků a pomluv, za která by se nemusela stydět
ani nejhorší léta deformace. Sokol se však nikdy nezalekl!“ Zároveň byly rozesílány přihlášky
do obnovujícího se Sokola. Organizace se ale nikdy okupaci republiky a následné normalizaci
nikdy neobnovila.

3. ledna 1969 se dle vyjádření sokolského kronikáře Václava Žalmana stala „od
založení jednoty Sokol v Manětíně 1896 nejsmutnější událost v Manětíně“ „Se slzami v očích zaznamenávám od roku 1918 a snad od založení jednoty Sokol
v Manětíně 1896 nejsmutnější událost v Manětíně.
3. ledna 1969 v pátek o půl osmé hodině večer zazněla poplašná siréna na škole:
Sokolovna v plamenech - hoří! Ihned beru gumáky, venku naši „Požárníci“ připravují
motor. stříkačku a rozvinují hadice - v parkánu ještě nebyli - popadnu též jednu a do škarpy už
ke schodům u Sokolovny - jsou nataženy - ale voda nejde. ... Poslední kusy eternitové střechy
padají a celý krov v plamenech... Vynáším s O. Schönem a jinými žíněnky ze šatny dole,
stojany, hrazdy - kladinu, ale dole již to pro dým nešlo - a voda stále nejde.“

21. Sokolovna hoří

22. Václav Žalman prohlíží spáleniště

Městský kronikář Jindřich Nacházel napsal do kroniky mj.:
„Dne 31. prosince 1968 byla v Sokolovně taneční silvestrovská zábava. Když zábava
skončila, nikdo od neděle do požáru nevkročil do budovy. Od krátkého elektrického spojení
požár nevznikl. Pamatuji se přesně a sám ze dvora viděl, jak se ve všech oknech rozsvítila
elektrická světla. To vnikli první lidé do Sokolovny a zapnuli hlavní spínač v přízemí budovy.
Jen velmi krátko svítila světla, pak zhasla. To oheň porušil elektrické vedení, ani do poschodí
se již nikdo nedostal. Propadaly se stropy a sál byl v jednom plameni - žhavá pec, tak rychle
se oheň šířil.
Po požáru bylo zjištěno, že v budově byly krby a široké komíny. Není známo, kdy byly
komíny zmenšeny v průměru tím, že asi polovina byla zakryta břidličnými deskami a nastavěn
komín užší. Stalo se tak asi v prostoru stropu, který byl v průměru velký a celý tento prostor
byl podle tehdejšího zvyku vyplněn jako izolace řezankou a nahrabaným jehličím z lesa.

Pokud se v kamnech topilo dřívím, šel komínem suchý a dosti vychladlý kouř, pak se začalo
topit uhlím, tvořily se saze a usazovaly zvláště tam, kde byl komín zúžen, to bylo hlavně u
kamen v kuchyňce.
Při silvestrovské zábavě se více a silněji topilo. V mezistropí začly doutnat saze,
řezanka a jehličí, po tři dny to pokračuje a když doutnání dostalo vzduch, propukl požár
v celém stropu kuchyně, jeviště a sálu, a strop se propadl dříve než oheň pronikl nad střechu.
Proto také ta spousta jisker a v několika málo minutách budova v plameni. Po požáru se sice
ozvaly různé hlasy, že cítiti byl kouř. Je zajímavé, že po celý pátek pracovali lidé několik
metrů za Sokolovnou, kde si řezali a štípali dříví - nic nikdo nepozoroval. Ve středu 1. ledna
1969 promítal se ještě v sále Sokolovny film - normální kino představení a také nikdo nic
nezpozoroval. Do prostoru za kinoplátnem, které bylo před oponou jeviště, nikdo nevkročil.
V kuchyňce se netopilo, jen v sále, ale požár vznikl nad kuchyňkou a začínajícím jevištěm.
Kdyby byl požár propukl v té plné síle v době představení kina nebo již při taneční
zábavě, tak to dopadlo tragicky. Strop by propadl do prostřed sálu mezi obecenstvo a nastala
by určitě panika s nedozírnými následky.“
Tehdejší předseda MNV Široký a tajemník Anděl dne 6. ledna 1969 dopisem nahlásili
požár Státní pojišťovně s tím, že pozvali zodpovědného pracovníka Státní pojišťovny do
schůze rady MNV. Česká státní pojišťovna, pobočka v Plzni odepsala již 8. ledna 1969
dopisem, který podepsal ředitel Václav Hanzlík. Zde se mj. psalo: „K Vašemu dopisu ..,
kterým hlásíte požární škodu na budově Kina v Manětíně k pojistné smlouvě s politováním
sděluji, že tato není kryta, protože máte uzavřené pojištění pouze na odpovědnost za škody
z běžné činnosti správy provozu MNV a pojištění motorových vozidel pro případ poškození.
Tedy nikoliv pojištění živelní, ačkoliv toto při každé návštěvě před sjednáním pojistné
smlouvy Vám bylo připomínáno. Že toto je pravda, můžete se přesvědčit jak z textu znění
smlouvy, ale hlavně ze zápisu rady MNV, kde jste rozhodli o způsobu pojištění.“
Hasičský a sokolský ples plánovaný na 18. 1. a 1. 2. 1969, se v prostoru Sokolovny již
neuskutečnil, ač byly již pozvánky natištěné. Náhradní ples se konal v Lipí.
TJ Sokol Manětín si musel počkat do poloviny 70. let, kdy v „akci Z“ byla postavena
budova současného Kulturního domu, na jehož výstavbě se Sokolové též podíleli. Zde nadále
hlavní sál slouží i pro potřeby tělocvičné, a to jak Sokola, tak místní základní školy.
V 7O. a 8O. letech se z několika sportovních odvětví rozvíjel a „dával o sobě vědět“
hlavně fotbal. To dosvědčují i závěrečné fotografie této publikace.

23. a 24. Mladí fotbalisté v sedmdesátých letech

25. Fotbalisté TJ Sokol Manětín v roce 1996

Slovo závěrem:
Tato publikace slouží pro zavzpomínání „starých“
Sokolů a připomenutí činnosti TJ Sokol Manětín „mladým“
Sokolům.
Mgr. Pavel Suk
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