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V druhé polovině devatenáctého 
století,  kdy  české  země  byly  sou-
částí Rakousko-uherské monarchie, 
nastal  rozmach českého národního 
života.  Dovršilo  se  tím,  po  všech 
stránkách,  obrození  českého  náro-
da. Tento rozmach se projevil  také 
rozvojem spolkového života.

Byly  zakládány  zájmové 
a  vlastenecké  spolky  a  jedním 

historie sokola – vznik tělocvičného spolku sokol

z nich byl právě tělocvičný spolek 
Sokol.  První  sokolská  jednota, 
historický Sokol Pražský, vznikla 
16. února 1862 v Praze.

Zakladateli Sokola jsou dr. Mi-
roslav  Tyrš  a  Jindřich  Fügner. 
Zakládajícími členy byli vynika-
jící osobnosti českého národního 
života  -  např.  František  Palacký, 
bratři  Grégrové,  František  Žení-

šek,  Rudolf  Thurn-Taxis,  Karel 
Malypetr,  vřelý  vztah  k  Sokolu 
měl  Jan  Evangelista  Purkyně, 
Karolína Světlá, Josef Mánes, Jan 
Neruda a další. 

Dr. Miroslav Tyrš 
(1832-1884)

Doktor  filosofie,  profesor  vý-
tvarného  umění,  dal  novému 
spolku ideu, program i tělocvičný 
základ. Vycházel z antické kalo-
kagathie,  harmonického  spojení 
krásy  těla  i  ducha:  „Ve  zdravém 
těle,  zdravý  duch“.  Byl  zvolen 
prvním  náčelním  Sokola,  sesta-
vil odborné české  tělocvičné ná-
zvosloví, vydával a řídil odborný 
časopis  „Sokol“,  studoval  dějiny 
umění,  byl  prvním  českým  vý-

tvarným kritikem, členem poroty 
pro  sochařskou  výzdobu  Národ-
ního  divadla.  Napsal  programo-
vou úvahu „Náš úkol, směr a cíl“ 
a tím dal sokolstvu pevný základ. 
Myšlenky v ní obsažené jsou nad-
časové  a  jsou  trvalým  vodítkem 
sokolské  činnosti.  Hlavní  myš-
lenkou je vědomí, že žádná, ani ta 
nejskvělejší  minulost  nezaručuje 
národům budoucnost,  čím menší 
svým  počtem  národy  jsou,  tím 
větší  činnost musí vyvinout,  aby 
zůstaly platnými členy lidstva. 

Jindřich Fügner
(1822-1865)

Světově  vzdělaný  a  přesvěd-
čený  demokrat,  zcestovalý 
po Evropě,  se vypracoval z ob-

chodníka na předního finanční-
ho  odborníka.  Zasadil  se  také 
o  vytvoření  české  těsnopisné 
soustavy, byl spoluzakladatelem 
a  ředitelem  Hypoteční  banky, 
členem  výboru  pro  postavení 
Národního  divadla.  Vynikal 
vřelým  vlastenectvím,  lidskos-
tí  a mecenášstvím. Byl dobrým 
plavcem,  bruslařem,  hudební-
kem, měl velký obchodní, pod-
nikatelský a organizační  talent, 
uspořádal  první  sokolské  „ši-
břinky“. Při ustavení Sokola byl 
zvolen  jeho  prvním  starostou 
a věnoval  se Sokolu  celou  svou 
bytostí.  Opatřil  Sokolu  první 
nářadí,  najal  místnost  na  cvi-
čení, později veškeré  své  jmění 
věnoval  na  vybudování  první 
sokolovny,  která  nadlouho  byla 
největší  tělocvičnou  ve  střední 
Evropě  a  dodnes  slouží  svému 
účelu.  Jeho  příkladem  vzniklo 
sokolské „Ni zisk, ni slávu“. 

Duchovní spojení Tyrše a Füg-
nera našlo svůj výraz také v tom, 
že r. 1872 se Fügnerova dcera Re-
náta stala Tyršovou manželkou. 

Sokolská myšlenka
V  pojetí  Tyršově  i  Fügne-

rově  je  založena  na  zásadách 
svobody,  demokracie,  rovnosti 
a  spravedlnosti  pro  všechny.  Je 
prohloubena  bratrstvím,  které 

neuznává  společenské,  majet-
kové, třídní, rodové nebo rasové 
rozdíly  –  nežádat  rovnost,  ale 
dávat  ji,  to  je  základ  sokolské-
ho bratrství. Sokol se stal neod-
myslitelnou součástí života naší 
společnosti, usiloval nejen o tě-
lesnou, ale také o mravní výcho-
vu svých členů. Založení Sokola 
vzbudilo veliký ohlas, v r. 1865 
bylo  již  20  sokolských  jednot 
s téměř 2000 členy. Také vznik-
la  první  zahraniční  jednota 
„Južni  Sokol“  v  Lublani  a  prv-
ní  sokolská  jednota  v  Americe 
ve městě St. Louis. 

 V Sokole se od jeho založení 
cvičilo na nářadí, prostná, pořa-
dová,  běh,  skoky,  zápas  a  šerm, 
cvičení bylo doplňováno oblíbe-
nou  činností  výletní.  V  r.  1871 
bylo  již  sokolských  jednot  120 
a  v  nich  sdruženo  na  11  tisíc 
členů. V  r. 1882, kdy Sokol  sla-
vil  20.  výročí,  se  konal  v  Pra-
ze  na  Střeleckém  ostrově  první 
Všesokolský  slet,  který  řídil 
osobně  M.  Tyrš.  Nikdo  si  tehdy 
neuvědomoval,  že  jde  o  vystou-
pení  světově  jedinečné.  Cviky 
byl  y  sice  jednoduché,  ale  přes-
nost  jejich  provedení  působila 
strhujícím dojmem…

 Autorský tým
Sokolské župy plukovníka Švece

Sokolský prapor dle návrhu A. Mánese.

Naši předkové potřebovali 
také vědět, jaké bude počasí, 
a to proto, aby mohli včas zasít 
nebo včas začít sklizeň. Měli 
ovšem jedinou možnost – po-
zorovat přírodu. Výsledkem 
je spousta lidových pranostik, 
které možná platí i dnes. Jak 
vyšly pranostiky v loňském 
roce? Pojďme se na to podívat.

Červenec
Prší-li na den Navštívení Pan-

ny Marie  (2.  červenec),  po čtyři 
dny má pršeti.  Lehce  zakapalo. 
Další čtyři dny pršelo, pršelo, pr-
šelo, nepršelo.

  Úspěšnost: 75%.

Na Markétu (13.  červenec) 
obyčejně těžké bouřky přichá-
zejí.  Bouřka,  a  hned  dvě,  přišly 
o den později, ale žádné peklo se 
nekonalo.

  Úspěšnost: 80%.

rok 2011 ve světle pranostik (iv.)
O svatém Kamilu (18. červenec) 

slunce má největší sílu. Bylo oblač-
no a celý den se honily přeháňky. 
Rtuť  teploměru  vylezla  na  dvacet 
čtyřku.  Úspěšnost: 10%.

Na svatého Eliáše  (20.  červe-
nec) dopoledne léto a odpoledne 
podzim.  Jak  to  bylo  doopravdy? 
Dopoledne slabší léto, odpoledne 
hezký podzim.

  Úspěšnost: 100%.

Máří Majdaléna (22. červenec) 
bývá uplakaná. Byl docela příjem-
ný  letní  den,  i  když  žádné  velké 
teplo. To důležité  je ovšem  to, že 
nezapršelo.  Úspěšnost: 0%.

Jak teplý svatý Jakub  (25.  čer-
venec) – tak Vánoce studené. Byla 
zima. Tento den spíše připomínal 
polovinu září. Z toho pak vyplývá, 
že Vánoce mrazivé být neměly. To 
vyšlo.  Úspěšnost: 100%.

Svatá Anna  (26.  červenec)  – 
chladna z rána. Bylo zhruba dva-
náct  stupňů  Celsia  nad  nulou,  to 
na  červenec  opravdu  není  žádná 
vysoká  teplota a  ještě navíc bylo 
docela vlezlo.

  Úspěšnost: 100%.

Úspěšnost za měsíc červenec: 
66,43%

Srpen
Na svatého Vavřince  (10.  sr-

pen) – první podzimní den. Bylo 
oblačno  a  docela  zima.  Takže 

můžeme  konstatovat,  že  podzim 
dal o sobě vědět.

  Úspěšnost: 100%

Je-li počasí o svatém Vavřinci 
pěkné, možno se těšit na deště. 
Byl  docela  škaredý  den,  oblač-
no  a  objevily  se  i  nějaké  dešťo-
vé kapky. Až na jeden přívalový 
déšť byl pak zbytek srpna docela 
suchý

  Úspěšnost: 95%.

Od svatého Bartoloměje  (24. 
srpen)  slunce už tolik nehřeje. 
Kolem  sv.  Bartoloměje  byly  ty 
nejteplejší  dny  loňského  srpna. 
Ochladilo  se  až  před  polovinou 
září.  Úspěšnost: 0%.

Svatý Bartoloměj zavádí mra-
ky a dělá konec bouřkám.  Tato 
pranostika nevyšla. Bouřek  jsme 
si ještě několik užili.

  Úspěšnost: 0%.

Je-li teplo o Augustinu (28. 
srpen), tak bude studeno na Ka-
teřinu  (25.  listopad).  Tento  den 
bylo  docela  teplo  (i  když  žádné 
vedro). Na Kateřinu tak mělo být 
chladno. A opravdu mrzlo (i když 
žádný samec).

  Úspěšnost: 100%.

Svatý Augustin udělá z tepla 
stín.  Tento  den  byl  docela  teplý. 
Pak se trošku ochladilo, ale letní 
teploty se ještě vrátily.

  Úspěšnost: 10%.

Stětí svatého Jana (30. srpen) – 
přestávají již parna. Parno oprav-
du nebylo, ale jak už bylo nazna-
čeno,  ještě  se  teplé  dny  vrátily 
na začátku září.

  Úspěšnost: 20%.
Úspěšnost za měsíc srpen: 
46,43%.

  Text a foto HoN:
 PETR CHŇOUPEK

Leden je pro zahrádkáře i za-
hradu měsícem zaslouženého od-
počinku a regenerace sil. Na za-
hradu, které by bylo nejlépe pod 
sněhovou peřinou, se zajdeme 
alespoň podívat a zkontrolovat ji. 
Práce se soustředí jen na to nej-
nutnější v závislosti na počasí.

Plánování 
V  klidu  si  připravíme  seznam 

plánovaných výsevů a výsadeb. Bu-
deme-li se držet plánů, uchrání nás 
to  před  pozdějšími  ukvapenými 
nákupy a přehuštěnými nepřehled-
nými záhony. Začneme s nákupem 
kvalitního  osiva.  Nevybíráme 
zásadně  podle  lákavých  fotogra-
fií  na  sáčcích.  Přihlížíme  raději 
k  plánovanému  termínu pěstování 
(rané nebo pozdní odrůdy), způso-
bu využití  výpěstků  (zelí  k přímé 
spotřebě nebo kvašení). Důležitá je 
odolnost vybrané odrůdy proti vy-
bíhání do květu (salát), proti plísni 
(okurky), proti škůdcům. Při použi-
tí starších semen vezmeme v úvahu 
dobu  klíčivosti.  Mimořádně  dlou-
hou  klíčivostí  se  vyznačují  přede-
vším okurky a tykve (5 a více let). 
I když rádi zkoušíme nějakou raritu 

co mají dělat zahrádkáři první měsíc roku (ii.)
nebo speciální odrůdu, většinou je 
rozumnější  držet  se  osvědčených, 
případně těch, které nám doporučí 
zkušení pěstitelé. 

Když se projdeme po zasněžené 
zahradě, připadá nám skoro prázd-
ná, bez výzdoby. Mohutné trvalky, 
které  se  stále  rozrůstají,  vypadají 
v  tomto  období  nenápadně.  Ně-
které nejsou ani vidět.  Díky tomu 
získáme  snadno  mylný  dojem,  že 
na  zahradě  máme  volný  prostor, 
který  můžeme  vyplnit  novými 
rostlinami. Jejich objednávky dob-
ře zvážíme, vybíráme nejen podle 
atraktivního  vzhledu,  ale  i  podle 
vlastností  (odolnost,  náročnost 
na péči, velikost).

Pokud  nám  připadá  zahrádka 
přes  zimu  holá,  doplníme  vhodné 
rostliny  na  jaře.  Může  to  být  stá-
lezelená  dlužicha  nebo  zběhovec 
plazivý (pokryvné rostliny).

Užitková zahrádka
Pravidelně prohlížíme uskladně-

né výpěstky z minulé sezóny a za-
řazujeme  je  do  jídelníčku.  Pama-
tujeme na ovoce  a  zeleninu,  které 
máme zmražené, usušené nebo za-
vařené a využíváme je na přípravu 

pokrmů. Pokud není sníh, sklízíme 
otužilou zeleninu na záhonech. Ka-
deřávek je již přemrzlý a jeho chuť 
je výborná. Není  třeba ho  tepelně 
zpracovávat.  Stačí  ho  drobně  na-
krájet,  promíchat  s  rozmačkaným 
česnekem, zakapat olejem a mírně 
posolit. V  této  jednoduché přípra-
vě je výborný na pečivo s máslem. 
Pokud jsme to ještě neudělali, mů-
žeme za bezmrazého počasí vyrýt 
pažitku a donést si ji na teplé místo 
k rychlení. Pokračujeme v nakličo-
vání řeřichy a jiných semen (mun-
go, vojtěška, čočka, obiloviny).

Výsev určený 
na výsadbu

  Semínka  v  domácích  podmín-
kách nakličujeme v misce, zakryté 
průhlednou  potravinářskou  fólií, 
která chrání povrch substrátu před 
vysycháním. Malé rostlinky opatr-
ně rozsazujeme. Vzhledem k tomu, 
že  výsev  často  trpí  nedostatkem 
světla, bývá slabý a vytáhlý, je čas-
to  výhodnější  první  sadbu  koupit 
u zahradníka.

Nářadí a pomůcky
Horší  počasí  dobře  využijeme 

na  úklid  kůlny,  můžeme  vymys-
let  účelnější  uspořádání.  Koneč-
ně  je  čas  na  činnosti,  které  jinak 
odkládáme.  Věnujeme  se  údržbě 
sekačky, naolejování  a nabroušení 
nářadí.  Opravujeme  a  ošetřuje-
me.  Náročnější  opravy  zahradní 
mechanizace  svěříme  raději  od-
bornému  servisu.  Připravujeme  si 
jmenovky,  které  nastříháme  např. 
ze  starších  plastových  podložek 

do  sešitů  nebo  z  jiného  pevného 
materiálu. Na popisování poslouží 
lihové fixy.

Pokojové květiny
Zaléváme  mírně,  většinou  ne-

přihnojujeme. Mírně přihnojujeme 
jen  ty,  které  stále  rostou  -  africké 
fialky,  novoguinejské  balzamíny, 
kalanchoe  a  většinu  tropických 
rostlin okrasných listem. Kontrolu-

jeme výskyt škůdců. Vlhčí vzduch 
rostlinám zajistíme pomocí zvlhčo-
vačů  na  radiátorech.  Chráníme  je 
při větrání před nachlazením.

Koncem  měsíce  můžeme  začít 
pomalu probouzet cibule hvězdní-
ků, které do  té doby byly uloženy 
v  chladnu  a  suchu.  Pro  správné 
kvetení je důležitá klidová perioda, 
která trvá zhruba 8 – 12 týdnů, v té 
době  necháme  cibule  zaschnout 
a  uchováváme  je  při  teplotě  15  – 
17° st. C. Nyní je očistíme, zaschlé 
kořeny  odstraníme  a  zasadíme 
je  do  propustného  substrátu  tak, 
aby  jedna  třetina  cibule  zůstala 
nad  povrchem.  Květináč  postaví-
me na okenní parapet v  chladněj-
ší  místnosti.  Opatrně  zaléváme. 
Jakmile začnou vyrůstat ze středu 
poupata a listy, zálivku zvýšíme.

Okenní truhlíky
Kulaté  keříčky  zimostrázu  vy-

tváří  pěkný  kontrast  s  volně  splý-
vajícími břečťany. Vřesovec doplní 
celkový dojem svou teplou barvou. 
Substrát  chráníme  před  vyschnu-
tím. Vhodný tvar udržujeme sestři-
hem. 

  Eva Mikysková


