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8. Sokol a ochotnické divadlo

21. června 1903 byl založen spolek Tělocvičná Jednota Sokol, který sdružoval mládež i dospělé lidi rozvíjející tělesnou zdatnost a kulturu v Čečelicích.
Tento spolek vytvořil nejen dobrou tradici, ale získal si velkou oblibu obyvatel.
Oddíl kopané

Tělocvičná Jednota Sokol

Víte, že?
Na zdejším místě bývalo největší
hospodářství, tzv. Panský dvůr?

sýpka z doby tereziánské

Členové Sokola zpočátku cvičili na dvoře u Houdků č. p. 33
a potom v hostinci pana Vágnera č. p. 40. V sále tohoto
hostince se nejen cvičilo a schůzovalo, ale hrála se zde
i divadelní představení. Toto trvalo až do r. 1921, kdy Sokol
zakoupil od knížete Lobkovice část pozemku pod špýcharem
i starou budovu, aby z ní mohla být postavena Sokolovna
s cvičištěm. Špýchar byl odkoupen za 18 000 Kč

Práci projektoval a dozor vykonával stavitel Charvát ze Dřís zdarma. Přestavba včetně
vnitřního zařízení stála 110 000 Kč, obec přispěla 20 000 Kč, jednota měla v hotovosti
také 20 000 Kč. Zbytek se uhradil půjčkou od Kampeličky. Za účelem splácení půjčky se
mnohokrát pořádaly taneční zábavy, plesy, divadelní představení a tělocvičné akademie.
Slavnostní otevření tělocvičny bylo dne 28. září 1926,
konalo se okrskové cvičení sokolů mladých i starších
za účasti velkého počtu lidí z celého okolí. Činnost Sokola
až do II. svět. války (1939-1945) byla na velmi dobré
úrovni, mnozí členové byli aktivní jak při nářaďovém
cvičení, tak i při nácviku a účasti na sletech v Praze i okolí.
Čečelský Sokol nechyběl na žádném sletu v celé historii.
Plán a historie Panského dvora s popisem Doc. Jaroše
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D) sedlák

Nově otevřená sokolovna

Za války byla jednota rozpuštěna, majetek zkonfiskován, přesto se ale bývalí členové
snažili oživit myšlenku svobodného života. Jako odpor proti fašismu uspořádali 27.6.1943
koncert Kmochovy kapely z Kolína na sokolském cvičišti, účast na něm byla považována
za vlastenecký čin. Koncert navštívilo několik set diváků.
V r. 1948 měla jednota 200 členů, pořádaly se výlety a řada dalších akcí pro upevnění
zdraví mládeže. V následujících letech došlo k transformaci Sokola do sjednocené
tělovýchovy a k odklonu od sokolské morálky. Ti, kteří s reorganizací nesouhlasili,
museli odejít. V r. 1969 se Jednota Sokol obnovila a přežívala v ČSTV. V r. 1991
se členové rozhodli pro návrat do Československé obce sokolské.

V hospodě u Majzlerů, č. p. 4 se hojně scházeli sportovci
S. K. Čečelice, kteří kromě fotbalových utkání organizovali
plesy, taneční zábavy, silvestrovské oslavy a masopustní
veselice s průvody obcí.
S.K., později T.J. Sokol byl založen roku 1922 a registrován
1926. Fotbal pro svou zábavu hráli chlapci již v roce 1912,
ale až v roce 1918 vznikla Juniorka s názvem Sportovní klub
první fotografie členů Sokola SATON. Nebyla však ještě registrována u Středočeské župy.
Fotbalisté měli řadu obtíží, především neměli hřiště, vlastnili pouze jeden míč, hráli
„Na viničce“, později „Na Ladech“. Finanční situace se začala zlepšovat od roku 1924, kdy
mladí fotbalisté pod vedením St. Urbana začali pořádat taneční zábavy a kabarety, čímž
získávali peníze. Jméno klubu SK SATON bylo změněno na Sportovní klub Čečelice.
V té době měl klub 50 členů, ale hřiště dosud chybělo. V r. 1926 se S.K. oficiálně přihlásil
k župě a tak mohli fotbalisté hrát zápasy se všemi kluby. V té době vznikly také jejich první
odznaky. V r. 1926 pronajala obec klubu na 10 let 3 dílce luk a v r. 1936 bylo vybudováno
fotbalové hřiště uprostřed obce. Kopaná získávala mnoho příznivců, klub byl velmi aktivní,
pořádaly se plesy, taneční zábavy a vedle pravidelných soutěží i přátelská a pohárová utkání,
mnohdy s atraktivními soupeři. Velmi úspěšná léta pro fotbal byly r.1958-59, kdy čečelští hráli
tzv. “Pražskou třídu“. V dalších letech se střídaly úspěšné sezony s měně úspěšnými. Během
dlouhých desítek let se vystřídaly stovky hráčů, funkcionářů a bezpočet místních příznivců.
Divadelní kroužek
Členové Sokola, kteří již nezvládli náročné cvičení, měli možnost kulturního vyžití
v divadelním kroužku. V r. 1903 byly dvě divadelní hry sehrány v hostinci U Vágnerů
a v nácviku se pokračovalo i v dalších letech. V době německé okupace a II. svět. Války
(1939-1945) byla ČOS rozpuštěna, a proto bývalí členové Sokola zahájili činnost
v divadelnictví. Dne 7. prosince se konala ustavující schůze - valná hromada čečelských
divadelních ochotníků, vznikla nová organizace. Během II. svět. války místní ochotníci sehráli
nebo zorganizovali 31 kulturních představení. Ihned po válce 1. 7. 1945 byla podepsána
smlouva mezi Sokolskou Jednotou a Kroužkem divadelních ochotníků o vzájemné pomoci
a spolupráci. Tak se v sokolovně se začalo nejen cvičit na nářadí
a soutěžit v lehké atletice, ale nacvičovaly a hrály se divadelní hry.

Naučnou stezku vybudovala obec Čečelice v roce 2019
Z archivních materiálů Doc. PhDr. Jaroslava Jaroše, CSc. Vytvořil Libor Kurzweil, kresby postaviček Markéta Masejtková

