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TJ SOKOL 

 

Na Slovensko za Milanem Rastislavem Štefánikem 

 

Župa Jana Podlipného a župa Barákova, pod záštitou Vzdělavatelského odboru 

ČOS, zorganizovaly třídenní vzdělavatelsko-poznávací zájezd na Moravu  

a Slovensko při příležitosti pietní vzpomínky 95. výročí tragického úmrtí M. R. 

Štefánika, jednoho z nejbližších spolupracovníků T. G. Masaryka při zrodu 

samostatné Československé republiky. Zúčastnili se sokolové zejména 

z pražských tělocvičných jednot, ale také ze středních a západních Čech, včetně 

kralupských sokolů. 

Hlavním účelem naší návštěvy Slovenska byla účast na vzpomínkové pietní akci 

na Bradle nad obcí Košariska za účasti slovenských i zahraničních osobností  

i společenských organizací. Zde byla vybudována národní kulturní památka - 

monumentální kamenná mohyla - na počest největšího Slováka novodobé 

slovenské historie - Milana Rastislava Štefánika.  

Naše krojovaná delegace s historickými prapory položila jako zcela první 

několik kytic k mohyle a vzdala čest. Všichni zazpívali hymnu Čechů i Slováků. 

Organizátoři nás vyzvali, abychom spolu s ostatními „krojovanými“ skupinami 

vytvořili slavnostní „špalír“. Byli jsme tím poctěni, a ačkoliv bylo velmi 

nevlídně a deštivo, nezklamali jsme. A ani jako diváci - vydrželi jsme několik 

hodin až do konce setkání.  

Poslední den jsme při návratu navštívili v Morkůvkách malé muzeum 

generálporučíka Františka Peřiny (1911 – 2006), legendárního československého 

stíhacího pilota ve Francii a Velké Británii za 2. sv. války. V rodných 

Morkůvkách jako chlapec a dorostenec cvičil v místním Sokole.  

Po mnichovských událostech se jako mnoho jiných mladých mužů rozhodl 

odejít do zahraničního odboje. Po válce byl r. 1949 v poúnorových čistkách 

propuštěn z armády. Právem se obával komunistických perzekucí, a proto zvolili 

s manželkou dramatický útěk na sportovním letadle za hranice. Manželé se ocitli 

v Kanadě, později v USA. V roce 1993 se Peřinovi trvale vrátili do vlasti. 

Naše poděkování za podnět navštívit Bradlo patří čestné náčelnici ČOS s. Jarině 

Žitné.  

 

Jaroslava Tůmová, TJ Sokol Říčany a Radošovice  

 
foto: Lenka Brandová 



 

 



 

 



 

 


