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Paní Marta Krylová, rozená Polívková, žije od narození v roce 1941 v obci Přívory u Všetat. Do života 

mnohých se zapsala jako členka Sokola a organizátorka jeho akcí. Se cvičením začala již v útlém 

dětském věku. 

 K sokolu jako venkovský děti, vlastně tam už to bylo od rodičů. Protože rodiče vlastně 

chodili pracovat na pole, ale vrátili se z pole kolikrát dneska když na to vzpomínám, tak si 

říkám: „Bože jak ten můj táta kdyť byl urvanej a on si šel opravdu zacvičit.“ Od malička 

jsme vlastně chodili do toho sokola, no a já jsem měla štěstí takový nebo já můžu říct štěstí, 

že jsem měla starší sestřenku a ta mě vždycky teda k ní přifařila a hurá a už jsem mazala do 

Sokola. Takže opravdu už ještě dítě školkou povinné jsem chodila cvičit do Sokola. 

 
Sokol v Přívorech tehdy jako i dnes organizoval mnohé akce – máje, dožínky, šibřinky, karnevaly, 
masopust. Hrál se zde i hokej – jezdili sem hrát i hokejoví reprezentanti Karel Gut a Vladimír 
Zábrodský. 
Každý týden se cvičilo – parta holek i kluků na nářadí, hrál se volejbal a vybíjená, proháněly se venku 
se švihadlem a míčem.  

 

 Cvičilo, cvičilo, sletovalo, pak se spartakiádovalo ale kdo si uvědomil, že prostě je to jedno 
jestli je to spartakiáda nebo slet a šel si rád zacvičit, tak šel i na tu spartakiádu. 

 
První spartakiáda se konala roku 1955 na Strahovském stadionu. Po ní následovaly i další.  Paní 
Krymlová na ně docela ráda vzpomíná. 

 Spartakiády, bych řekla, byla takový - víc lidstva tam bylo nahnáno. Protože do toho se 
zapojili školy. Takže vy jako dětska jste vlastně cvičili přes školy. Protože někdy by na ten 
Strahov nedostal tolik lidí. A mimo jiné na sletu tam neuvidíte vojsko. A ať to bylo jak to 
bylo, ale na ty kluci vojenský se hrozně hezky koukalo 

 
 Na rozdíl od sokolských sletů, které jsou a byly vždy dobrovolné, u spartakiády tomu tak vždy nebylo. 
 

 Tenkrát bylo revoluční odborové hnutí. Prostě tahle organizace tam taky nahnala ty lidi. 
Prostě a museli dát určitý koeficient. Prostě to určitý číslo muselo na Strahov. 

 
Oboje se také lišilo v odměně 

 Sokol to už má, to už je takhle někde v srdíčku. To už prostě člověk má. Heleďte já už jsem 
dneska stará, říkám, když se toho dožiju, tak na ten slet další čtyři roky to vydržím. Hrozně 
ráda tam půjdu znova. 
Spartakiády byli svým způsobem placený, ale slety si každej cvičenec pomalu financuje 
sám, a stejně to uděláme rádi. Jé, na ten sled já musím. Když mám zdraví nohy a ještě mi to 
trošku myslí, tak hurá. 

 
Sokol v Přívorech prošel po únoru 1948 nedobrovolnými změnami, ale v duši spolku se toho moc 
nezměnilo, jak paní Krymlová zdůrazňuje, všechno bylo v lidech. 
 

 V tý době prostě se sokol zrušil a převedlo se to do ČSTV. A takový to oslovení - jsme si 
říkali bratře sestro ale pro nás jsme si říkali sokolové, zdravili se nazdar, takže tohle to 
zůstalo, cvičení zůstalo. 
Teď nevím v kterým roce, ale vrátilo se to pod tělovýchovnou jednotu sokol. 
Všechno bylo, a mládeži to si prosím vás pamatujte, všechno je v lidech. Stůj nohama 
pevně na zemi a přemejšlej a ne se někomu moc moc podvolovat. 
Říkám každá doba nese nějaký dobrý nějaký špatný, ale na vás záleží jak se ke všemu 
postavíte. 


