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Historie a současnost Sokola
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ve kterém roce byl založen Sokol?*
Která sokolská jednota vznikla jako první?*
Jak se jmenovali dva hlavní zakladatelé Sokola?*
Jak se původně Sokol jmenoval?*
Podle koho byl Sokol pojmenován?*
Jakou funkci zastával v Sokole Dr. Miroslav Tyrš?*
Kdo byl Jindřich
ich Fügner?*
Kdo napsal pojednání „Náš úkol, směr
sm a cíl“ a kdy dílo vyšlo tiskem?*
Kdy a kde se konal první slet, kdo ho řídil?*
Kdy se uskutečnil
nil první sokolský výlet a jaké bylo jeho cílové místo?*
Kdo byla Klemeňa
a Hanušová?*
Ve kterém roce vystoupily ženy poprvé na sletu?*
Ve kterém roce vystoupilo na sletu žactvo (školní mládež)?
Jaké funkce v Sokole zastávali ve své době
dob Josef Scheiner a Jindřich
řich Vaníček?*
Vaní
Jak zní sokolský pozdrav?*

První republika:
16. Která mužská skladba X. všesokolského sletu byla reakcí na politickou situaci v Evropě
a kolik v ní vystoupilo cvičenců?*
cvič
17. Jaký význam měll XI. slet v roce 1948?*
18. Jak se nazývaly bojové útvary v I. světové válce, které významně
ě přispěly
p
k založení
ČR?*
19. Kdo byla Marie Provazníková?*
20. Ve kterém roce byla na sletu uvedena skladba s tématikou pobytu v přírodě a kolik
cvičenců vystoupilo v této skladbě
skladb na cvičišti v Praze?*
21. Ve kterém roce byl slavnostně
slavnostn otevřen Tyršův dům v Praze?*

22.
23.
24.
25.
26.
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28.
29.
30.
31.
32.

Skoro přítomnost:
Která je nejvyšší činovnická
inovnická funkce v ČOS a kdo ji v současné době
ě zastává?*
Jak se jmenuje základní právní předpis
p
pro činnost ČOS?*
Jak se jmenuje nejvyšší orgán ČOS?*
Kdo stojí v čele
ele mužských a ženských složek všestrannosti a jak se tyto činovnické
funkce jmenují?*
Kdo byl prvním vedoucím komise pobytu v přírodě v obnoveném Sokole po roce 1990?*
V každém roce se o Svatodušních svátcích pořádá
po ádá sokolské setkání v rakouském Oetz.
Proč právě tam?*
Jak se jmenuje vzdělávací
lávací a školící útvar ČOS?*
Součástí náčelnictva
elnictva odboru všestrannosti je i komise PP. Co tato zkratka znamená?*
Co znamená zkratka ČOS?*
Kde se konal první ročník
čník p
přeboru ČOS v Zálesáckém závodě zdatnosti?*
Kde se konaly poslední tři přebory
p
ČOS v Zálesáckém závodě zdatnosti?*
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33. Na kterém místě se konalo doposud nejvíce p
přeborů ČOS v Zálesáckém závodě
závod
zdatnosti?*
Trochu z jiného soudku:
34. Co znamená slovo „kalokagathia“?*
35. V jaké organizační
ní složce je členem Tělocvičná jednota Sokol a v jaké organizační
složce je členem Tělovýchovná
lovýchovná jednota Sokol?*
36. Co jsou to sokolské šibřinky?*
řinky?*

