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Táboření sokolů ve volné přírodě má dlouhou historii
V  letošním roce si připomí-

náme malé výročí - 75 let tábo-
ření Sokola Třebíč. Zakladatelé 
sokolského pobytu v přírodě 
jsou prof. Oldřich Pokorný a 
Ing. Jaroslav Jurenka.

První schůzka zájemců o tá-
boření se konala v září 1938. Na 
jaře následujícího roku proběh-
la výroba podsad na sokolském 
stadionu a v červenci se usku-
tečnil první tábor. Tábořilo se 
u rybníka Vidlák nedaleko Opa-
tova. I. období táboření (1939-
1940) trvalo krátce. Oldřich 
Pokorný byl v roce 1941 zatčen 
nacisty a odvlečen do koncen-
tráku v Osvětimi, kde zahynul. 
Ing. Jurenka  byl zatčen v říjnu 

1941 a v dalším roce popraven 
v Brně. 

Druhé období (1945-51) for-
movali a vedli jejich odchovan-
ci Jiří Herzán a Zdeněk  Berger. 
Jako uznání vysoké úrovně této 

činnosti byl Sokol Třebíč r. 1948 
pověřen konáním ukázkového 
tábora během celého XI. všeso-
kolského sletu. V roce 1951 byl 
Sokol Třebíč opět násilně zru-
šen, tentokráte komunisty.

„Pražské jaro“ 1968 přineslo 
naději na obnovu Sokola. To se 
však nepodařilo. V Třebíči díky 
Jiřímu a Zdeně Herzánovým 
pracuje Sokol Třebíč sice pod 
hlavičkou ČSTV,  ale s plným 
zachováním tradic, hodnot a 

symboliky Sokola. Nastává le-
gendární období táborů u Hor-
ního Mrzatce, rozvoje vodní 
turistiky a vodáckých táborů. 
Opět probíhají zimní tábory. 
Vznikají skupiny starších tábor-
níků Pavouci a následně Tuláci.

Po roce 1990 přichází plné 
obnovení činnosti Sokol Třebíč 
v rámci České obce Sokolské. 
Pobyt v přírodě přebírají Oleg 

Šalbaba a Jarka Šiklová. Vzniká 
nový oddíl táborníků Havrani, 
pod vedením manželů Lojdo-
vých. Tábory jsou pořádány 
na Jurenkově osadě. Nově je 
také založena tradice táborů 
pro rodiče a děti. Tyto tábory 
organizují několik let manželé 
Klusáčkovi.

Novodobá historie táboření 
Sokola Třebíč je psána Lenkou 

a Radkem Stejskalovými, kteří 
pokračují ve vedení tábornic-
kých oddílů a činnosti pobytu 
v přírodě. Rodiče a děti pod ve-
dením manželů Lukáškových 
pořádají tábory v týpí. 

Bohatá činnost pobytu v pří-
rodě by se nedala uskutečnit bez 
dalších lidí, kteří v tak krátkém 

shrnutí nemohli  být jmenováni. 
Poděkování patří všem, kteří se 
podíleli a podílejí na rozvoji po-
bytu v přírodě v Sokole Třebíč 
a umožňují dalším generacím 
prožívat kouzelné chvíle v příro-
dě a obohacují tak jejich období 
dětství a dospívání.

 Jan Lukášek - Sokol Třebíč

Pro volnou chvíli jsme vám ve spolupráci s Horáckými novina-
mi k tomuto výročí připravili  obrázkové sudoku.

Tentokráte nesoutěžní.
Pokuste se umístit obrázky do volných políček tak, aby se 

žádný z nich neopakoval ve vodorovných sloupcích, svislých 
řádcích a silně orámovaných čtvercích.


