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Již po čtyřicáté se setkali sokolové v Oetzu – v místě skonu zakladatele Sokola  dr. Miroslava Tyrše 
(+1884). V organizování  Tyršova Oetzu se pravidelně střídají Sokol Mnichov (BRD), župa Rakouská a 
župa Švýcarská . 
Letos byla organizátorem jednota, která byla u zrodu této tradice před čtyřiceti léty – TV Sokol 
Mnichov. 
Program setkání byl bohatý, kromě tradičního volejbalového turnaje a běhu kolem Piburského jezera 
byly i nejrůznější závody a sportovní atrakce pro děti a po dva večery čekalo účastníky posezení u 
táboráku, přátelská setkání, opékání buřtů a zpěv. 
Tentokrát to byl folklorní soubor ODRA TJ Sokola Vítkovice s doprovodem cimbálové muziky ZUŠ Háj 
ve Slezsku, kteří po oba večery měli příležitost hrát a zpívat u táborového ohně pro všechny přítomné 
účastníky a zapojit je do zpěvu. Naši muzikanti a zpěváci dovedli společnou zábavu rozproudit tak, že 
se poprvé u ohně i tancovaly polky, valčíky a dokonce i čardáše! To prý tam ještě nebylo. Hrálo a 
tancovalo se do pozdních večerních hodin, kdy jsme zvláště druhý večer museli naše muzicírování  
ukončit, neboť poslední den – na svatodušní pondělí, které je v Rakousku dnem svátečním –nás čekal 
náš hlavní program: účast a hraní během zádušní mše za dr. Miroslava Tyrše. Muzika m.j. hrála písně 
Ach, synku, synku, Lásko bože, lásko a U panského dvora  doplněné náboženským textem ke mši. 
Naše hlavní vystoupení byl hodinový program písní a tanců z Lašska a Slezska z repertoáru souboru 
ODRA. V programu byly uvedeny i tři tance, které byly součástí sletových folklorních skladeb 
z minulých všesokolských sletů jako Šaroš, Kalamajka a Šotyška z Lyžbic. 
Před zahájením našeho vystoupení byl organizátorům předán jako dar Sokola Pankrác putovní 
sokolský prapor, který převzal bratr Trunčík ze Sokola Mnichov. Tento prapor bude vždy u příležitosti 
setkání v Oetzu předáván do rukou další pořádající sokolské organizace. 
Setkání bylo jako vždy zakončeno průvodem všech účastníků kolem divoké řeky Aachy k pamětnímu 
místu skonu dr.Miroslava Tyrše, kde na kameni jsou umístěny pamětní desky. Zde všichni účastníci 
zazpívali českou a slovenskou hymnu, která se mísila s burácením divoké řeky, která se zde prodírá 
přes obrovské balvany. 
ODRA si pokládá za čest, že mohla přispět k obohacení programu tohoto setkání. 
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