
   

 

 

 

Za bratrem Břetislavem Kumpánem starším 

 

 

V sobotu 02.03.2016 se bzenecká veřejnost a řady sokolstva naposledy rozloučili 

s bratrem Břetislavem Kumpánem starším. 

Bratr Kumpán se narodil 20.07.1927 manželům Terezii a Josefu Kumpánovým. 

Oba jeho rodiče byli Sokoly tělem i duší, význační činovníci Sokola Bzenec. Jeho 

cesta tak byla předurčena. Od raného dětství byl v bzenecké sokolovně jako doma, 

cvičil zde jako člen Sokola od 7 let. Jeho maminka hrávala v ochotnickém divadle, 

a když bylo třeba obsadit dětské role, využívala syna Břeťu. Po okupaci ČSR 

hitlerovským Německem byl Sokol zakázán a rozpuštěn. Ani v této době 

jmenovaný nezahálel a sportoval v S.K.Slovan Bzenec, za který hrál fotbal a lední 

hokej. Ihned po osvobození a obnově Sokola začíná cvičit za muže. V té době je 

vynikající cvičenec – „nářaďovec“, chce své zkušenosti předat dalším zájemcům, 

proto se snaží si osvojit i tělocvičné odborné vzdělání. Postupně absolvoval 

pomahatelskou a cvičitelskou župní školu a cvičitelskou školu ČOS v Praze. Nově 

získané poznatky a vlastní zkušenosti uplatňoval při cvičení dorostenců. Sám se 

v té době tvrdě připravoval, byl členem reprezentace družstva mužů župy 

Komenského v gymnastice.  

V r.1948 absolvoval sletové přebory v gymnastice jako jediný vybraný gymnasta 

z župy. ve stejném roce byl na XI. Všesokolském sletu zástupcem vedoucího 

dorostenců Sokola Bzenec, sám cvičil mužské prostná a zúčastnil se slavného 

sletového průvodu. Po návratu ze sletu však nastalo rozčarování. Na udání 

jednoho bzeneckého občana (rovněž účastníka sletu) bylo Akčním výborem 

Národní fronty (vznikl z příkazu KSČ a byl jím řízen) vyloučeno 19 členů 

bzeneckého Sokola, Břeťa Kumpán i jeho maminka byli mezi nimi, se zákazem 

jakékoliv sportovní činnosti. 

 Teprve v roce 1953 se mohl přihlásit do trenérské školy v Praze. Byl přijat. Po 

příjezdu do Prahy a následně do školy mu bylo oznámeno, že na zásah Krajského 

výboru KSČ z tehdejšího Gottwaldova (nyní Zlína) nesmí do školy nastoupit. 

Talentovaný cvičenec i trenér toto rozhodnutí dlouho těžce nesl.  



Přišel rok 1968 a s ním i obnova Sokola ve Bzenci. Do této obnovy se zapojila 

většina bývalých Sokolů. Bratr Kumpán vedl s bratrem Vráblíkem cvičení žáků. 

V roce 1970 však na zásah KSČ prostřednictvím Národní fronty Sokol opět 

zaniká. 

Po politických změnách na konci roku 1989, byl 7. ledna 1990 svolán do Prahy 

ustavující sjezd Sokola. Mezi účastníky sjezdu byli i manželé Kumpánovi. 

Následně pak 1. března 1990, po předchozích přípravných jednání, byla obnovena 

Tělocvičná jednota Sokol Bzenec. Starostou jednoty byl zvolen Břeťa Kumpán. 

Nastala náročná a vysilující práce. Zahájení činnosti, vrácení majetku a oprava 

v té době zanedbané sokolovny. Po obnovení župy Komenského se Břeťa stává 

členem předsednictva, později je také členem předsednictva župy Slovácké (po 

administrativním přeřazení jednoty Sokol Bzenec v rámci kraje). V počátcích 

obnovy Sokola nebyl žádný materiál ke školení cvičitelů, bratr Kumpán jej proto 

sám připravil. Pod jeho vedením se rozvíjela činnost bzeneckého Sokola. Pořádala 

se veřejná cvičení, výlety, nacvičovalo se na nadcházející slety, rovněž se 

připravovaly zájezdy na sokolské akce do zahraničí. Všeho se bratr Kumpán 

aktivně zúčastňoval, také jako cvičenec na sletech. Naposledy cvičil na XIV. 

Všesokolském sletu v r. 2006. V pořadí XV. slet sledoval již jen jako divák na 

tribuně, protože mu to nedovoloval zdravotní stav. I přesto, že se zdravotní stav 

nadále zhoršoval, jeho zájem o činnost Sokola neustával. Zemřel 25.03.2016. Do 

rakve byl na své přání uložen v sokolském kroji. 

Co říci závěrem? Z našich řad odešel dobrý člověk, ke kterému se život choval 

velmi tvrdě, a přesto nezatrpkl. Celý život byl Sokolem tělem i duší. Myšlenky 

Sokola nejen hlásal, ale hlavně po celou dobu svého života i dodržoval. 

 

Čest jeho památce 

 

za výbor T.J. Sokol Bzenec 

Josef Ženata 


