
Scénář: Aleš Hora:  
  
Ve zdravém těle zdravý duch! 
 
Veronika Nováková: Chtěly bychom Vám představit dráhu celoživotního sokola Aleše Hory, Aleš Hora 
se narodil roku 1936 v Hradci Králové, jeho sokolská kariéra odstartovala v roce 1945 v Novém 
Bydžově. 
  
Aleš Hora: Už tehdy jsem měl ten sokolský kroj žákovský a přednášel jsem tam Nerudovu Romanci 
štědrovečerní, plná sokolovna že jo. No a v polovině jsem měl okno a přestal jsem, potlesk, vzpomněl 
jsem si, pokračoval jsem dál až do konce a měl jsem druhý potlesk, to se mi nikdy v životě nestalo. 
 
Violka Balíková: V sokolských zásadách ho ovlivnila nejen doba, ale i Jaroslav Foglar. 
 
Aleš Hora : Tehdy založil Jaroslav Foglar dětská sdružení kluků a dívek. Časopis „Vpřed“. Dělali jsme 
dobré skutky, pomáhali jsme starším lidem, Rychlé Šípy byly naším příkladem. 
 
Violka Balíková: Své sokolství prohuboval a utužoval na sokolských táborech. 
 
Aneta Kokšteinová: Tělovýchovný spolek Sokol, který založili 16.2. 1862 Miroslav Tyrš a Jaroslav 
Fügner byl od počátku spolek apolitický. Po únorovém převratu roku 1948 byl však novému režimu 
nepohodlný.  
 
Aleš Hora: V červenci byl potom slet dospělých, kdy byl průvod Prahou a tribuna kde byli 
představitelé státu včetně už tehdy prezidenta Gottwalda. No a Sokolky dostali, a Sokolové vpravo 
hled a dívali se na druhou stranu, a ne na tu tribunu. To byl jejich projev nesouhlasu s tím, že tito lidé 
způsobili ten převrat. 
 
Klára Čáslavská: Členství v Sokole bylo pro komunistický režim nepřijatelné. Což se dotklo i rodiny 
Horových. 
 
Aleš Hora: Takže maminka i tatínek byli vyloučeni. Těch členů bylo možná i 11 000 v první fázi. V tom 
červnu 1953, tak si přišli tajní pro tatínka a odvezli ho z Teplic do Litoměřic, kde byl uvězněn jako ve 
vazbě a předmětem obvinění bylo to, že připravovali určité akce, které by poškodili ten režim stávající 
komunistický. 
 
Klára Čáslavská: Tatínek pana Hory byl usvědčen spoluvězni a odsouzen za velezradu a protistátní 
činnost na 10 let. 
 
Veronika Nováková: Pan Hora měl ale štěstí, tento politický škraloup se pro něho nestal překážkou 
jeho profesního života. 
  
Aleš Hora: Profesor Šlechta byl proděkanem na fakultě a v podstatě i s tím kádrovákem on byl 
pověřen tím z hlediska své funkce, aby ty věci prověřovali ze všech hledisek. Tam zřejmě ty věci, které 
jsem tam měl, že tatínek je už vězněn tak ty se tam neobjevili. 
 
 
 
 



Veronika Nováková: Mohl tak vystudovat architekturu, a stavařině se věnovat celý život. 
 
Klára Čáslavská: Po Sametové revoluci organizoval obnovu Sokola. 
  
Klára Čáslavská: Cvičení v Sokole se pan Hora věnuje dodnes, a tak: 
  
Všichni: SPORTU ZDAR, NAZDAR! 
 
 


