100 let TJ SOKOL KOCHÁNKY
OCHOTNICKÉ DIVADLO, KOPANÁ A STOLNÍ TENIS
Místní tělocvičná jednota SOKOL KOCHÁNEK byla založena v duchu Tyršova hesla „Ne zisk, ne sláva!“ a „Ve
zdravém těle zdravý duch“. Tato významná sportovní a společenská složka byla založena v roce 1919 po I.
světové válce, byla prodchnuta nadšením občanstva obce. Od samého počátku sdružovala velké množství
činných nadšených členů. Prvním zvoleným starostou kocháneckého „SOKOLA“ se stal bratr Josef HOLDA z č.
p. 5. Velice obětavým a nadšeným cvičitelem byl v počátcích řídící učitel Větrovský, který krátce na obecné
škole působil. Brzy se cvičitelský sbor rozšířil v další nadšence. Již v samých počátcích po založení měl
kochánecký SOKOL mnoho členů a v následujícím roce 1920 se činně zúčastňuje „Všesokolského sletu všeho
československého Sokolstva“ v Praze.
Velice úspěšnou a neoddělitelnou složkou Sokola byla kulturní a společenská činnost „Ochotnického
divadla“ a dalších společenských akcí jako byly taneční zábavy, přednášky, výlety a vzdělávací činnost.
Zapálenými kulturními činiteli na které nelze zapomenout byli: bratr Josef ŠTĚPÁN – obchodník z č.p. 22 a
Václav KRECL – rolník č.p. 12, kteří se pravidelně scházeli se značným počtem členů Sokola na sále hostince
„U Řeháků“ (dnešních Hrabětů), kde se vzdělávali čtením ze Sokolských časopisů „Beseda“ aj., konaly se
přednášky, připravovala se a nacvičovala dle scénářů různá divadelní představení a dokonce náročné hry. Při
výběru scénářů nikdy nechyběl bratr František TŮMA – kolář, který je vzdor svému vysokému věku, režíroval.
Mnohou mladou generaci naučil tančit „Českou a Moravskou besedu“. Vysokou angažovanost projevovali
další činitelé bratři: Josef DRAHOVZAL, Rudolf KÁRNÍK se svou manželkou a nezapomenutelný bratr Václav
KRECL z č.p. 12. Byly uváděny i velice náročné hry, operety a opery předváděné na sále „U Řeháků“ nebo
v přírodních kulisách „V Olšinách“, ve „Slepči“, na dvoře „U Benešů“ (v cihelně). Velikou oporou kulturní
činnosti Sokola byla hudba, v níž se přičiňovali velice bratři: Antonín STRÁNSKÝ – č.p. 38 – housle, Pravoslav
KONŮPEK – učitel – violoncello, Antonín SEJPAL – hudebník – trubka/křídlovka. Ke všem činnostem byla
tělocvična - sokolovna, divadelní či taneční sál, poskytnuta hostinským a majitelem panem Václavem
ŘEHÁKEM č. p. 19 a jeho nástupci vždy zdarma, což smlouvou doložil s tím, že SOKOL má údržbu ve své režii.
Postupem času od roku 1935 se tělocvičná jednota SOKOL jakoby stává věcí rodiny Vaňouskových – vždy
Sokolů. Starý bratr František VAŇOUSEK se stává domovníkem, uklízečem i topičem. Jeho starší syn Zdeněk –
cvičitelem dorostu, mladší syn Vratislav – cvičitelem žactva. Synovec Josef VAŇOUSEK ze Žabrova č.p. 57 je
starostou Sokola a současně cvičitelem mužů.
Po celou dobu II. světové války byla veškerá činnost kulturních složek okupantskou mocí zakázána. Až po
osvobození naší vlasti a nabytí samostatnosti československého státu v roce 1945 se Sokol znovu vrací ke své
přínosné činnosti a pokračuje ve své práci.
Náplň práce a činnost se trochu mění. Mladým členům Sokola učaroval kulatý kopací míč a s velkou vervou
se pouští do tohoto sportu s míčem zvaném kopaná (fotbal). Prvním zakladatelem tohoto oddílu byl pan
Jaroslav PETR, kochánecký obchodník – pekař a to již roku 1944. Svými úspěchy byl S. K. Kochánky zatříděn
do I. B. – třídy. Podrobný popis vývoje S. K. Kochánky je obsažen ve vzpomínkové 1. publikaci ke 40. výročí
založení S.K. Sokol Kochánky v roce 1984 zpracovaném Ing. Stanislavem LAFKEM – předsedou oddílu za účasti
člena S. K. Františka ELIÁŠE a v 2. publikaci k 50. výročí založení S.K. Sokol Kochánky v roce 1994 zpracovaném
bratrem Ing. Janem ŠÁRALEM – předsedou oddílu.
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