HISTORIE A SOUČASNOST SOKOLA
Hodnocení - chybná odpověď /10 sekund

Která sokolská jednota vznikla jako první a kdy?
a) Sokol Pražský - 1862
b) Sokol Jaroměřský - 1862
c) Sokol Železnobrodský - 1862
2. Kdo byl Jindřich Fügner?
a) první náčelník Sokola
b) první starosta Sokola
c) podporovatel Sokola
3. Kdo byla Klemeňa Hanušová?
a) první sokolská starostka
b) první sokolská náčelnice
c) první sokolská jednatelka
4. Jaký význam měl XI. Slet v roce 1948?
a) první slet po zrušení Sokola komunistickou diktaturou
b) poslední slet před zrušením Sokola komunistickou diktaturou
c) poslední slet do roku 2000
5. Jak se nazývaly bojové útvary v I. světové válce, které významně přispěly k založení ČR?
a) čety
b) legie
c) divize
6. Která je nejvyšší činovnická funkce v ČOS a kdo ji v současné době zastává?
a) starostka - Ing. Hana Moučková
b) starosta - Ing. Mgr. Miroslav Kroc
c) jednatel - Josef Těšitel
7. Jak se jmenujezákladní právní předpis pro činnost ČOS?
a) Výbor ČOS
b) Sjezd ČOS
c) Stanovy ČOS
8. V každém roce se o Svatodušních svátcích pořádá sokolské setkání v rakouském Oetz.
Proč právě tam?
a) 10.8.1884 zde zemřel Dr. Miroslav Tyrš
b) 10.8.1884 se zde narodil Dr. Miroslav Tyrš
c) 10.8.1884 zde zemřel Jindřich Fügner
9. Kde se konaly poslední 3 přebory ČOS v Zálesáckém závodě zdatnosti?
a) Třebíč (2014), Úpice (2015), Proseč pod Ještědem (2016)
b) Proseč pod Ještědem (2014), Úpice (2015), Třebíč (2016)
c) Úpice (2014), Třebíč (2015), Úpice (2016)
10. V jaké organizační složce je členem Tělocvičná jednota Sokol a v jaké organizační složce
je členem lTělovýchovná jednota Sokol?
a) Tělocvičná jednota Sokol je organizována pod ČOS a Tělovýchovná jednota Sokol pod ČSTV.
b) Tělocvičná i tělovýchovná jednota jsou organizovány pod ČOS.
c) Tělocvičná jednota Sokol je organizována pod ČSTV a Tělovýchovná jednota Sokol pod ČOS.
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