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     Vážený pane místopředsedo, vážená členko výkonného výboru,   

děkuji Vám za Váš dopis. Tak silnému myšlenkovému oslovení jsem nebyl vystaven jistě 

více jak 30 let. Věřte, že po přečtení jsem měl stejný pocit, jako tenkrát, když jsem dostal 

povolávací rozkaz k dvouleté službě vlasti. Již jsem myslel, že takový pocit již nikdy nemohu 

zažít. Jak hluboce jsem se zmýlil. Děkuji Vám, že jsem ten pocit mohl ještě jednou prožít. 

Úžasné!  Bohužel, ve Vašem dopise není uvedená žádná adresa. Vyhledaná Internetová 

stránky TJ SOKOL Branov tuto adresu také neuvádí a jak jsem si všiml, již téměř 4 roky jsou 

tyto stránky zcela bez života a bez jakékoliv aktuální informace o Sokolu Branov. Samo o 

sobě to svědčí o mimořádně odpovědné práci činovníků VV!  Proto se nedivte, že v mé 

snaze Vám na Váš dopis odpovědět, využívám v zoufalé situaci poslední možnost, 

odpovědět aspoň prostřednictvím hojně navštěvovaných internetových stránek jiného v obci 

působícího úspěšného  spolku -  „ Za společný Branov “, který se v obci Branov těší mezi 

občany mimořádné významné obliby a vážnosti a jeho stránky jsou na rozdíl od stránek TJ 

Sokol Branov skutečně živé. Za laskavé pochopení spolku a jeho pomoc zprostředkování 

této mé odpovědi mu takto děkuji. Věřím, že se má odpověď k Vám dozajista dostane.   

     Obsah dopisu je překvapující, teď v červnu 2018 řeší členové VV okolnosti k plesu, který 

se konal 24. 2. 2018. Opravdu obdivuji Vaší příkladnou starostlivost o věc tam, kde dnes 

zjevně o nic nejde. Ale konkrétně. Ano, pokud se týká uvedeného možného počtu 

návštěvníků plesu, pak počet jsem převzal od všech těch, kteří o věci spravovali, bylo jich 

opravdu mnoho a s odstupem času nevím, kdo byl první, ale i u nich šlo zřejmě jen o 

nadsázku. I já to tak chápal.   

     „Kauza sele“. Tato věc se z pohledu času zdá jako poněkud „obnošená vesta“, ale jak 
vidno, jde asi o ústřední problém současného života činovníků TJ Sokol Branov. K dané věci 
jsem ve své době obdržel dopis zástupce společnosti, která dar poskytla. K věci jsem se 
srozumitelně a dostatečně veřejně vyjádřil na stránkách Občanského spolku „ Za společný 
Branov „ dne 13. Května 2018. Četlo to cca 199 lidí, dá se předpokládat, že i někteří členové 
výkonného výboru. Chápaví a každý rozumný mé vyjádření určitě pochopil. Pokud se týká 
Vašeho vyjádření, že se kolegové výkonného výboru cítí být dost uražení tím, že Vás vlastně 
všechny obviňuji z krádeže, pak při vší úctě opravdu nevím, jak se tento pocit vůbec mohl do 
vážených a jinak jistě starostlivých hlav členů výkonného výboru vůbec dostat, když o 
žádném z členů výkonného výboru, natož o Sokolu Branov v této souvislosti nikdy nic 
nezaznělo a nebylo napsáno. Promiňte, ale při veškeré mé úporné snaze zachovat k věci 
vážnost si nemohu nevzpomenout na ono staré české a životem nesčetněkrát potvrzené 
přísloví, že „ Potrefená husa se vždycky ozve! „ a i to píši s určitou nadsázkou, byť 
v daném okamžiku se pocitově spíše jeví, jako životem potvrzené.  Samozřejmě, plně chápu 
závažnost okamžiku a sílu objeveného poznání a přesvědčení členů VV.  Pokud se 
rozhodnete podat na tento „zločin“ trestní oznámení za křivé obvinění, pak se Vám takto 

předem kajícně přiznávám, že silou lví a vzletem sokolím jsem připraven se k tomu postavit 

čelem. 

https://plzen.rozhlas.cz/silou-lvi-vzletem-sokolim-155-vyroci-sokolske-jednoty-v-plzni-7200974


 

      K poslední části Vašeho dopisu Vám děkuji za informační odkazy, znám je. Snad na 
vysvětlenou bych jen dodal, že pokud jsem se kdy zmínil o něčem v kontextu neznalosti 
některých běžných informací k subjektu, jako například Sokol Branov, pak ano, ale nikdy mi 
nešlo o to hledat přehled o tom kdo je členem Vašeho sportovního spolku.  

      Fakt, to vědět nepotřebuji. Mnohé členy TJ Sokol Branov dnes totiž znám, ale nevím, 
proč mám pocit, že VV nezná mnohé své členy a mnohdy ani ty zasloužilé. Snad by 
příkladně starostlivým členům VV TJ SOKOL Branov více slušelo pátrat po poznání toho, 
proč například mají vlastní členové staré fotbalové gardy, kteří dříve jistě mnoho let šířili 
dobré jméno svého klubu – TJ Sokol Branov, platit poplatky o 5 000 Kč za to, že si „začutají“ 
na svém domácím hřišti, postaveném z veřejných prostředků. Na Vašem spolku jsou mnohé 
jiné i zajímavější okolnosti, přesněji, některé činnosti, které pod hlavičkou spolku někdo 
realizoval. Ale to je jiný příběh…  

      Závěrem bych k Váženým členům výkonného výboru podotkl, že informace k plesu mi 

sdělilo mnoho lidí v obci, mnoho z nich mi sdělilo, že jsou také členy TJ Sokol Branov a řada 

z nich s dovětkem, že je nikdo již několik let nezve na výroční volební jednání, co by členy TJ 

Sokol Branov. Jak se mi svěřili, mnozí z nich vůbec ani neví nic o tom, že by snad své 

členství ukončili nebo neměli být členy. Tito lidé by se také mohli „ cítit se dost uraženi “ tímto 

stavem. Nevím, nebylo by snad vhodnější přemýšlet o takových jevech?  Proto se nezlobte a 

mějte pochopení, že já, nestaraná osoba, mám určité pochybnosti o úplné a čisté legálnosti 

uvedených funkcí v dopise, připojených k Vašim jménům a podpisu. Neřeším to, jen si 

myslím své. 

     Nakonec si takto dovolím u příležitosti své odpovědi na Váš závažný a myšlenkově 

hluboký a zásadní dopis popřát mnoho sportovních úspěchů všem členům  TJ Sokol Branov 

včetně těch „přehlédnutých“.  Držím Vám palce a ať se Vám daří!  Se sokolským pozdravem  

„Tužme se ! “   

Miloslav Č a p í k 


