
 
 

 

Spoštovani udeleženci sokolskega posveta, dragi bratje Sokoli. 

 

Danes sem, vaša sestra Sokolica, z vami v duhu. Ponosna sem in radostna, da ste se zbrali. Vem, da 

boste s svojim znanjem in izkušnjami pripomogli k utrditvi sokolstva v slovenski družbi. A žal brez ženske 

priče. Leta 1898 je v času našega velikana in načelnika Viktorja Murnika, ob ustanovitvi prvega 

ženskega Telovadnega odseka Ljubljanskega Sokola, delovala starostka F. Tavčar. Sokolstvo mi je še 

posebej blizu prav zato, ker smo ženske ves čas enakovredne članice. Na tem mestu naštevam 

telovadke, Slovenke le za to, da poudarim našo moč in notranje bogastvo, naravno lepoto ženskega 

pola, voljo in pripadnost. Proslavimo imena slovenskih Sokolic, ki so nekoč ponosno zastopale našo 

domovino. Pod fotografijo v knjigi Naša pot iz leta 1929 piše: »Ženska tekmovalna vrsta Ljubljanskega 

Sokola: Ada Stajer, Lojza Gmok, Dušica Šantel, Pavla Gjud, Maca Burger, Nuša Dolgan, Jeli Frelih in 

vodja vrste Stane Derganc.« 

Moj staž v sokolstvu je mlad. Pa vendar sem doživela toliko lepih snidenj. Ko se s starejšimi ljudmi 

pogovarjam o vrlih Sokolicah in Sokolih, se jim orosijo oči. Spomnijo se svojih mladih dni. Na krilih 

mladostniškega zanosa in radovanja jutrišnjega dne jim misli zaplavajo v neke druge čase. Skoraj vsaka 

Slovenka in Slovenec, s katerim sem se pogovarjala o sokolstvu pozna vsaj delček te povesti in vedno je 

ta delček pozitiven, junaški, časten, plemenit. Zaradi upov polnih, vedrih prič Slovenk in Slovencev sem 

počaščena, da sem Sokolica. 

Če bi bila z vami, bi skupaj s sestro Zdenko in sestro Katarino predstavile, kako delujemo v naših 

društvih: v  Telovadnem društvu Sokol Brežice, v Športnem društvu Sokol Bežigrad in v sokolskem Judo 

klubu Sankaku Ljubljana. Skoraj vsak dan v tednu prostovoljno stopamo skozi vrata telovadišč, se 

soočamo ena na deset do dvajset, iz oči v oči, z našimi nadobudnimi naraščajniki. Navihanci, ki nam 

zaupajo, ki od nas pričakujejo modrosti, znanje, ljubezen, potrpežljivost in humor. Povezane smo med 

seboj, pa tudi z nekaterimi drugimi brati in sestrami ter z družinami mladih telovadcev. Kot rodilje in 

matere tudi doma vzgajamo zaupane nam duše ter upamo, da jih bomo dobro pripravile na jutrišnji 

dan. Sokoli vrli, pomagajte nam! 

Zato vas danes bratje Sokoli, na daljavo, čisto po moderno budim. Izrabljam pozicijo moči ter vam kot 

mati, vaditeljica in starostka kličem: 

1. Ko boste razpravljali in razmišljali o vlogi sokolstva, pozabite nase in se osredotočite le 

na skupno dobro. 

2. Vedno znova se spomnite prvega napotka! 

Te zvijače sem se nedavno naučila od moškega predstavnika naše človeške vrste in jo tokrat prvič 

koristim. Upam, da bo učinkovita. Želim Vam uspešen sokolski posvet in vas toplo pozdravljam! 

 

Sestra Viktorija         Ljubljana, 24.3.2022 


