V. období (1948 – 1989)
A začalo další období - 41. let komunistické diktatury. Samozvané panstvo nemohlo
Sokol, který hlásal naprosto odlišný žebříček hodnot, ve svém programu potřebovat. Stovky
významných členů Sokola, z nichž mnozí přežili nacistické koncentráky, skončili
v komunistických kriminálech. Tělovýchova začala sloužit propagandě socializmu, slety se
změnily na megalomanské spartakiády, kde se důvěřiví účastníci s údivem dozvídali, že
svým cvičením ve skutečnosti projevují lásku ke komunistické straně a Sovětskému svazu.
V roce 1968 se celá naše veřejnost probudila v očekávání změn, které bohužel netrvaly
příliš dlouho. Nicméně v tomto roce si Sokolové v Lysé stačili připomenout významné
výročí, 100 let od založení naší tělocvičné jednoty. Zachovala se nám série pohlednice
k tomuto výročí. Byla to doba naděje, která předznamenala další období tvrdé „normalizace“
autoritářského systému. Toto období bylo v naší sokolovně dobou činnosti odboru ZRTV TJ
Slovan. Pro většinu z nás, kteří toto období aktivně prožili, to byla doba zástupné činnosti
Sokola. Ostatně děti i dospělí vždy říkali „chodím do sokola“.
V roce 1974 skupina mladíků s jádrem z bratří Jirsů, V.Černohorským a J.Černíkem založila
nový oddíl pod TJ Slovan Lysá nad Labem. V Lysé se hrál stolní tenis do té doby s různými
přestávkami většinou neorganizovaně. S nadšením se oddíl prokousával okresními
soutěžemi a brzy se pustil do stavby herny, kterou si svépomocí zbudoval jako přístavbu
stávající sokolovny. V té době už působila v oddíle legenda klubu Standa Šáňa Bílek, který
byl tahounem jak stavby, tak sportovních výsledků.
Vztah tehdejších mocipánů k tělovýchově a k těm, kteří se aktivně podíleli na výchově
mládeže, dokumentuje tato příhoda. Jedním z těch, kteří se věnovali cvičení žactva byl Josef
Křena obětavý cvičitel, který vychoval nejednoho zdatného gymnastu. Byl proto navržen na
udělení vyznamenání za zásluhy v tělovýchově. Ovšem soudruzi z městského výboru KSČ
tento návrh striktně zamítli z toho důvodu, že jmenovaný neprošel prověrkami po roce 1968.
Nesouhlasil totiž s okupací Československa spojeneckými vojsky. Taková to byla doba a
taková byla kritéria pro hodnocení lidí.
Rok 1989 přinesl do našich životů zásadní změnu. Postupně se začala uvolňovat
„pevnost“ socialistického tábora. Symbol rozděleného světa – Berlínská zeď, oficiálně padl
9. listopadu a pak především události v Praze 17. listopadu, kdy policie na Národní třídě
tvrdě zakročila proti poklidné demonstraci studentů, odstartovaly řadu událostí, které vedly
k rychlému pádu komunistického režimu. Již č dny po oněch událostech v Praze, vydal
odbor ZRTV prohlášení, které zveřejnil, odsuzující zákrok policie proti studentům a pod
který se podepsali všichni členové výboru!
V Lysé nad Labem pak začaly přípravy směřující k obnovení činnosti sokolské jednoty.
Jak se později ukázalo, byly jsme první znovuobnovenou jednotou v Nymburském okresu. A
tak v Nymburských listech mohla vyjít na konci zprávy o této události věta: „A protože
sokolská jednota v Lysé nad Labem je vlastně první v nymburském okrese, klade si za svoji
povinnost pomoci ostatním, jakkoli to bude v jejích silách“.

