
Sestra Jiřina Jurásková DEVADESÁTNICÍ 
 
 Dne 7. ledna tohoto roku se v obdivuhodné duševní i fyzické kondici dožila devadesáti 
let místonáčelnice T. J. Sokol v Hodoníně sestra Jiřina Jurásková. 
 Narodila se v roce 1926 ve Šlapanicích. Do sokolských řad vstoupila roku 1933 
v Čelechovicích na Hané. Vedle cílevědomého pěstování fyzické zdatnosti (v duchu Tyršova 
hesla V zdravém těle zdravý duch) uvědoměle přijímala také sokolskou výchovu 
k vlastenectví, jímž byl zvlášť silně prodchnut X. všesokolský slet roku 1938 v Praze, kde 
poprvé účinkovala na strahovském stadionu. Podbarvovala jej atmosféra odhodlání k boji na 
obranu republiky, ohrožené agresivitou hitlerovského Německa. 
 Po osvobození z nacistické poroby roku 1945 se stala příslušnicí reaktivované T. J. 
Sokol v Čelechovicích na Hané, kde se od počátku projevovala jako pilná cvičitelka. Tělocviku 
zůstala věrna i v obdobích, kdy ČOS byla úředně odkázána k nucené odmlce. 
Roku 1990 po sametové revoluci, ihned nabídla svoje síly zdejší obnovené sokolské jednotě. 
Vzhledem k perfektnímu plnění svých úkolů a mnohostranné iniciativě byla roku 1993 
zvolena její náčelnicí a o dva roky později do téže funkce v rámci Sokolské župy Slovácké. 
S elánem se vždy zapojovala do regionálních příprav na župní i všesokolské slety nebo lokální 
akce, zejména Akademií k  významným sokolským výročí. Mimo jiné v 71 letech vystupovala 
např. v ladných prostných cvičeních roku 1997 na dvoře hodonínského zámečku, která 
poutavě obohacovala vernisáž výstavy k 125. Výročí založení Sokola v Hodoníně, instalované  
tam v prostorách Masarykova muzea. 
 Ochotně vždy pomáhala radou, kromě jiného třeba vzdělavateli dokonalým 
přehledem o činnosti i časech cvičení jednotlivých oddílů, k nimž byly připojovány 
vzdělavatelské desetiminutovky. Do roku 2004 zastávala navíc ještě odpovědnou úlohu 
sokolnice. 
 V roce 1994 nechyběla mezi cvičenci po pětačtyřicetileté pauze opět konaného XII. 
Všesokolského sletu v Praze. 

Za své zásluhy obdržela roku 1998 Pamětní medaili Za věrnost Sokolu a v roce 2006 
bronzovou medaili ČOS. Nyní je navrhována k udělení stříbrné medaile ČOS. 
 Přejeme jí ještě dlouhá léta spokojeného života a radostné seberealizace v sokolení, 
jak říkával nejproslulejší hodonínský rodák. 
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