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Plné znění zpráv
ROKYCANŠTÍ SI PŘIPOMNĚLI VZNIK STÁTU
30.10.2017

Rokycanský deník

str. 02

Region - zpravodajství

V SOBOTU DOPOLEDNE oslavili představitelé okresního města 99 let od vzniku samostatného
československého státu. U pomníku poblíž nádraží se zde s nimi shromáždili také zástupci České
obce sokolské, skautské organizace i obyvatelé Rokycan.
Starosta Václav Kočí shrnul události, které v roce 1918 přispěly k začlenění republiky do světových
map. Jednou z tehdejších vůdčích postav byl Jiří Stříbrný. Politik, který se roku 1880 narodil právě
v Rokycanech.
Region| Západní Čechy

Vzpomínková akce na Vítkově
30.10.2017
(zku)

Haló noviny

str. 12

Mozaika z regionů

Slavnostní shromáždění k 99. výročí vzniku Československé republiky se konalo v sobotu 28. října
ve Slavnostním sále Národního památníku na Vítkově.
Uspořádali ho Český svaz bojovníků za svobodu, Sdružení zahraničních vojáků druhé světové
války, Sdružení domácího odboje a partyzánů, Sdružení českého národního povstání, Sdružení
politických vězňů a pozůstalých v součinnosti s Ministerstvem obrany ČR, Generálním štábem
AČR, Národním muzeem, a dalšími odbojovými a vlasteneckými organizacemi České republiky Sdružením čs. zahraničních letců-Východ, Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí,
Společností Ludvíka Svobody, Československou obcí legionářskou, Českou obcí sokolskou,
Veleobcí sdružených obcí Baráčníků, Evropským hnutím ČR, Českým Junákem, Klubem Dr.
Milady Horákové, Konfederací politických vězňů, Masarykovým demokratickým hnutím,
Masarykovou společností, Orlem, Společností Dr. Edvarda Beneše, Společností bratří Čapků a
Společností Jana Masaryka.
ČSBS na něm ocenil válečné veterány a pamětní medaili 1. stupně udělil také ministryni pro místní
rozvoj Karle Šlechtové (ANO). »28. říjen nebude nikdy zapomenut, nesmí být. Je to věc učitelů, je
to věc výchovy dětí,« řekla ministryně.
Za mladou generaci promluvila studentka střední policejní školy Eva Neubergová. Vystoupil i
slovenský velvyslanec v ČR Peter Weiss. O příjemnou atmosféru se svým vystoupením postaral
Chlapecký pěvecký soubor BONI PUERI, se kterým se na závěr mohli účastníci vyfotit.
Foto autor| FOTO – Alena JAROLÍMKOVÁ
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Malíř z Vodňan
30.10.2017
(šram)

Strakonický deník

str. 01

Titulní strana

Vodňany - Nyní uplynulo 104 let od úmrtí rodáka z Vodňan Antonína Waldhausera. Tento český
malíř a ilustrátor se také zúčastnil návrhů na kroje pro pražské Sokoly. Narodil se 17. března
1835.
Region| Jižní Čechy

Počasí zahnalo účastníky do tělocvičny
30.10.2017

Valašský deník

str. 03

Valašsko

Valašské Meziříčí – Déšť, vítr a zima přinutily pořadatele sobotního Zborovského závodu branné
zdatnosti, jímž si meziříčští sokolové každý rok připomínají výročí vzniku samostatného
Československa, k výrazné změně.
Namísto přes kilometr dlouhého terénního běhu k soutoku Bečev a zpět čekala na jeho účastníky
mnohem kratší překážková dráha v tělocvičně, hod na cíl na pódiu a střelba ze vzduchovky v sále
místní sokolovny. S balistickou vestou na hrudi a samopalem v ruce nebo na zádech předvedlo
svou obratnost a přesnost dvanáct dětí. „Dráhu jsme postavili z tělocvičného nářadí, které bychom
jinak nepoužili, a gumové granáty jsme vyměnili za hadrové koule,“ přiblížila rozdíly pořadatelka
Jana Rosáková.
Děti přijaly změnu v poklidu. „Hod granátem je rozhodně lepší venku, ale překážková dráha se mi
více líbila uvnitř,“ prohlásil desetiletý Matyáš Vlček.
Region| Střední Morava

Otevřeli centrum i schránku
30.10.2017
(ati)

Brněnský deník

str. 02

Fotoreportáž - Městské části

Brno – Vzpomínky vryté do stěn stadionu v brněnské Kounicově ulici provázely páteční otevření
dětského centra Sokola Brno I. Zúčastnila se ho třeba olympijská vítězka Věra Růžičková či šermíř
Alexander Choupenitch. Starosta jednoty Martin Vlk navíc předal medaili za zásluhy sestře bratří
Mašínů Zdeně.
Centrum v budově Sokola opravovala stavební firma dva roky. Cílem architektů bylo zachovat
původní podobu objektu. „Je to další krok v sokolské historii. I proto jsme před otevřením vytáhli a
otevřeli schránku s dokumenty, které před devadesáti lety při založení stavby budovy uložili
zástupci Sokola k základnímu kameni,“ zmínil místostarosta Sokola Michal Doležel.
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S historií Sokola a budovy se lidé seznámili také v přízemí stadionu na výstavě, kterou připravili
studenti Vysokého učení technického v Brně. Odkazy na minulost tak při slavnostním otevření
kontrastovaly s novou podobou dětského centra, v němž si nejmenší děti zkoušely různé cviky
společně s trenéry. Patronkou centra se stala právě vyznamenaná Zdena Mašínová. „Nesmírně si
toho vážím. Je to významná součást mé rodinné tradice,“ řekla Mašínová.
Region| Jižní Morava

Připomněli si Den vzniku samostatného státu
30.10.2017
(dar)

Přerovský a hranický deník

str. 03

Přerovsko a Hranicko

Přerov – Zástupci města, členové Sokola, Svazu bojovníků za svobodu, Klubu angažovaných
nestraníků, Konfederace politických vězňů, Československé obce legionářské a zástupci dalších
spolků si společně připomněli výročí vzniku samostatného Československa. Vzpomínkové akce se
poprvé zúčastnili také skauti z Lipníku nad Bečvou. Pietní akt se konal v den výročí v Přerově hned
na dvou místech – na Masarykově náměstí a u pomníku legionáře Jana Gayera.
Jako první položili kytici k pomníku představitelé města v čele s primátorem Vladimírem
Puchalským. Ten ve svém projevu vzpomněl osobnost T. G. Masaryka, kdy parafrázoval na
současnou dobu hned několik jeho myšlenek. Jednou z nich bylo například to, že musíme politické
strany žádat, aby si do svých řad vybíraly schopné a slušné muže a ženy.
Vzpomínkové akce se zúčastnily desítky obyvatel města. Pietu svou účastí podpořili také lipničtí
junáci. „Je důležité si tato výročí připomínat, a založení republiky je velmi důležitá událost.
My se pietních akcí účastníme v Lipníku nad Bečvou, a obcí legionářskou, tak jsme se dozvěděli i
o této vzpomínkové akci, a proto jsme přijeli sem do Přerova,“ řekl Dan Machač, vedoucí Junáku –
český skaut, středisko Lipenská 2.
Ceremoniál byl zakončen českou hymnou v podání orchestru Františka Tkadlčíka ZUŠ B.
Kozánka. Následovalo kladení kytic u památníku Jana Gayera, kde na závěr piety zazněla na
památku padlých vojáků Večerka.
Region| Střední Morava

Znovu Československý rozhlas
30.10.2017 Týdeník Rozhlas
Tomáš Černý

str. 25

Rozhlasová dílna

0 půlnoci 28. října začalo vysílat další Rádio Retro. Datum vzniku samostatného státu Čechů a
Slováků napovídá, že jeho obsah reflektuje éru Československého rozhlasu od let třicátých až do
roku 1992, ale nabízí i nahrávky z pozdějších let.
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Rádio Retro má tentokrát podtitul (Ne)rozděleni a nabízí výběr dvaceti osmi hodin historických
zvukových dokumentů. Někdy nám připomenou dobu - jako třeba nahrávky proslovů při návštěvě
českých Sokolů na Slovensku v roce 1936, jindy přivedou před mikrofon osobnosti spojené s
okamžiky, kdy se Češi a Slováci rozešli - proslov Jozefa Tisa z konce roku 1938 stojí za poslech, 1
když je to svou náladou snímek spíše odpudivý.
Slovenský štát se do digitálního éteru Rádia Retro dostává skrze dokumentární písmo Zrada a pád
z roku 1964, ze stejné doby je pořad o Slovenském národním povstání Boj skončí zítra. Šedesátá
léta přinášejí vzpomínku na federalizaci. Jak se zmiňuje jeden z hostů tohoto Rádia Retro,
slovenský politik František Mikloško, bylo to téma na Slovensku v roce 1968 možná ještě
důležitější než obrodný proces. Poslechneme si i úvahy Gustáva Husáka z této doby.
Vedle zpravodajství a soudobé publicistiky však tento program nabízí i oddechové momenty, byť
spojené s československou vzájemností. Rádio Retro uvádí některé pořady z cyklu Haló PrahaBratislava z roku 1968. Přes ztenčenou česko-slovenskou hranici si povídali například Miroslav
Horníček z Prahy a Július Satinský s Milanem Lasicou z Bratislavy. Z konce československé éry
pořad připomene několik nahrávek publicistických Radiofór, kde na téma rozpadu federace často
hovořil Pavel Tigrid. Z gramofonových desek zpívají už připomenutí Lasica se Satinským, ale také
Richard Muller, Pavol Hammel nebo Peter Lipa. Do programu Rádia Retro byly začleněny též
archivní pořady z bratislavského rozhlasu, z RTVS. Poslechneme si například vzpomínky
Ladislava Chudíka, ale především několik dokumentů renomované autorky Táni Kusé a program
nevynechá ani legendární zábavný pořad Milana Markoviče Pod pyramidou, který se vysílal od
roku 1987, a je tedy zajímavé nechat zaznít jedno vydání z roku 1988 a potom další z let
bezprostředně následujících po sametové revoluci. Rádio Retro nabízí nahrávky s hosty jako
Michael Zantovský, ale také s Václavem Havlem ze 17. listopadu roku 1991.
Rádio Retro si pro toto svoje vysílání vypůjčilo několik historických rozhlasových znělek z
někdejších svých federálních okruhů Československo I a II, ze stanice Hvězda, ale také tu a tam
zazní federální znělka československé sekce Rádia Svobodná Evropa.

LIDÉ SI PŘIPOMNĚLI VZNIK REPUBLIKY
30.10.2017
(red)

Naše Valašsko - regionální týdeník

str. 09

Zprávy z Valašska

VÝZNAMNÝ SVÁTEK. Obyvatelé Valašského Meziříčí si v pátek 27. října, den před státním
svátkem, připomněli 99. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Slavnostní
shromáždění pořádalo město společně se Sokolem, Českým svazem bojovníků za svobodu a
Svazem důstojníků a praporčíků v záloze. Součástí setkání bylo položení věnců a kytic k pamětní
desce Tomáše Garrigue Masaryka na náměstí, odkud se průvod účastníků přesunul k pomníku na
ulici Sokolská a do parku Botanika. Slavnostní připomenutí 99. výročí vzniku Československa
zahájila Dechová hudba města Valašské Meziříčí. Vystoupil pěvecký soubor Basové G a Komorní
žestě. Pietním aktům přihlížely desítky lidí. Nejvýznamnější český svátek si vedle Valašského
Meziříčí připomínali pietními akty také lidé ve Vsetíně či Rožnově pod Radhoštěm.
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Uctění památky 28. října v Náchodě
29.10.2017
Redakce

nachodsky.denik.cz

str. 00

Moje Náchodsko

Náchod - Zástupci města Náchoda místostarostové Miroslav Brát, Jan Čtvrtečka a zastupitel Petr
Jirásek se zúčastnili dvou veřejných slavnostních vzpomínkových aktů, které byly vztaženy k 99.
výročí vzniku Československé republiky.
"První proběhl v prostoru u pamětní desky u objektu náchodské sokolovny, kde se vzpomínka
nesla v duchu účasti členů Sokola při snaze o sebeurčení Čechů a Slováků. Představitelé města i
zástupci České obce sokolské zdůraznili ve svých projevech důležitost sokolského odkazu i pro
dnešní dobu, ocenili rovněž nenahraditelnou úlohu členů Sokola při formování legionářských
jednotek. Druhý vzpomínkový akt proběhl v Bělovsi u památníku obětem první světové války. K
zástupcům města Náchoda se zde připojil i člen Rady Královéhradeckého kraje Pavel Hečko.
Organizačně tento vzpomínkový akt zajistili náchodští Mladí sociální demokraté (MSD). U obou
vzpomínkových akcí zazněla česká státní hymna v provedení žáků Základní umělecké školy v
Náchodě. V Bělovsi ji doplnila ještě čestná salva jednotky klubu vojenské historie v dobových
uniformách.
„V příštím roce si budeme připomínat 100. výročí vzniku Československa. Věřím, že si lidé najdou
čas na ještě hojnější účast při vzpomínce na důležitost 28. října 1918 v našich národních dějinách.
Ideály svobody a demokracie, za které bojovali naši předkové, si stojí za to stále připomínat. Děkuji
všem, kteří se vzpomínkových akcí u příležitosti státního svátku zúčastnili“, řekl místostarosta Jan
Čtvrtečka. "
URL| https://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/ucteni-pamatky-28-rijna-v-nachode-20171029.html

Hodonín připomněl státní svátek tradiční vzpomínkou a netradičním
ohňostrojem
29.10.2017

parlamentnilisty.cz

str. 00

Předvečer státního svátku vzniku republiky patří v Hodoníně už tradičně vzpomínkovému aktu a
sochy zakladatele československého státu T.G. Masaryka, lampionovému průvodu hlavní třídou a
slavnostnímu ohňostroji na zaplněném náměstí.
Páteční oslava nedožitých 99. narozenin samostatné Československé republiky připadající na
sobotu 28. října začala v Hodoníně v deštivý pátek v podvečer kladením věnců u sochy
zakladatele státu a zdejšího rodáka Tomáše Garrigue Masaryka za účasti zástupců Sokola,
Junáka, skautů, Československé obce legionářské, Stráže obrany státu, Klubu vojenské historie,
Krajského vojenského velitelství, města Hodonína, parlamentu a dalších organizací a hostů.
Křehkou úlohu demokracie v naší historii zdůraznil ve svém uvítacím proslovu starosta Hodonína
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Milan Lúčka. „Je to především postoj k životu,“ zdůraznil jeden z jejích hlavních piliřů. „Novou
republikou se splnil sen mnoha generací a náš první prezident Masaryk výrazně přispěl k tomu, že
působení československých vojenských jednotek v zahraničí přispělo k uznání nového státu,“
připomněla události roku 1918 předsedkyně Masarykovy společnosti a ředitelka Masarykova
muzea Irena Chovančíková. „Společný stát je už minulostí, ale zůstávají tady vedle sebe dva
pevné samostatné státy bez hranic,“ uvedl primátor partnerského slovenského Holíče Zdenko
Čambal. Po kladení věnců a státních hymnách se vydal průvod s hudbou a pochodněmi Národní
třídou na Masarykovo náměstí, doprovázený tisícovkami lampionů v rukou dětí od kočárku až po
dospělé, což se v Hodoníně již stalo hromadnou společenskou událostí. To si vyžádalo i dočasnou
uzavírku dopravy. Pro všechny byl pak hlavní atrakcí hudební ohňostroj na náměstí. Letos jej
pořádající dům kultury pojal choreograficky netradičně jako relativně tichý, odpalovaný na
zhasnutém náměstí z vyhlídkové věže radnice. Produkce sklidila nakonec potlesk přihlížejících. U
příležitosti státního svátku nabízí Masarykovo muzeum v Hodoníně návštěvníkům volný vstup do
expozice T. G. Masaryk a rodný kraj.
URL|
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Hodonin-pripomnel-statni-svatektradicni-vzpominkou-a-netradicnim-ohnostrojem-510153?utm_source=nm&utm_medium=xml

Přerované si připomněli Den vzniku samostatného Československa
29.10.2017 prerovsky.denik.cz
Liba Mátlová

str. 00

Moje Přerovsko

Zástupci města, členové Sokola, Svazu bojovníků za svobodu, Klubu angažovaných nestraníků,
Konfederace politických vězňů, Československé obce legionářské a zástupci dalších spolků si
společně připomněli výročí vzniku samostatného Československa.
"Vzpomínkové akce se poprvé zúčastnili také skauti z Lipníku nad Bečvou. Pietní akt se konal v
den výročí 28. října v Přerově hned na dvou místech – na Masarykově náměstí a u pomníku
legionáře Jana Gayera.
Jako první položili kytici k pomníku představitelé města v čele s primátorem Vladimírem
Puchalským. Ten ve svém projevu vzpomněl osobnost T. G. Masaryka, kdy parafrázoval na
současnou dobu hned několik jeho myšlenek. Jednou z nich bylo například to, že musíme politické
strany žádat, aby si do svých řad vybíraly schopné a slušné muže a ženy.
Vzpomínkové akce se zúčastnily desítky obyvatel města. Pietu svou účastí podpořili také lipničtí
junáci. „Je důležité si tato výročí připomínat, a založení republiky je velmi důležitá událost. My se
pietních akcí účastníme v Lipníku nad Bečvou, a protože spolupracujeme s Československou obcí
legionářskou, tak jsme se dozvěděli i o této vzpomínkové akci, a proto jsme přijeli sem do
Přerova,“ řekl Dan Machač, vedoucí Junáku - český skaut, středisko Lipnenská 2.
Ceremoniál byl zakončen českou hymnou v podání orchestru Františka Tkadlčíka ZUŠ B.
Kozánka. Následovalo kladení kytic u památníku Jana Gayera, kde na závěr piety zazněla na
památku padlých vojáků Večerka. (dar)"
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URL| https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/prerovane-si-pripomneli-den-vzniku-samostatnehoceskoslovenska-20171029.html

VIDEO: Olomouc oslavila státní svátek pochodem lampionů a
ohňostrojem
29.10.2017

olomoucky.denik.cz

str. 00

Moje Olomoucko

Slavnostní odpoledne u příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa zahájilo v
Olomouci v sobotu 28. října hudební vystoupení kapely Tradicionál Olomouc a Vojenské hudby
Olomouc na Horním náměstí. Zatímco hrála hudba, na náměstí se scházely stovky Olomoučanů,
většinou celé rodiny s dětmi, vybaveni lampiony.
"O půl šesté večer se dav pomalu vydal na trasu lampionového průvodu, který letos vedl přes
Dolní náměstí, Kateřinskou ulici a Bezručovy sady k Žižkově náměstí. Zatímco čelo průvodu
vcházelo do parku, ti na jeho konci teprve opouštěli Horní náměstí. Trasu před vstupem do sadů
zabezpečovala městská police. Během průchodu Bezručovými sady padla tma a dav lidí se
proměnil v pomalu se pohybující řadu svíticích lampionů a lucerniček. Často početné skupinky lidí i
s malými dětmi a kočárky mezi sebou bezstarostně klábosily a občas někdo musel napomenout
své neposedné dítě, které lampionem na tyčce máchalo v davu. „Přes ten park je to daleko
příjemnější. Líbí se mi to víc než minule, když se šlo přes město,“ komentoval trasu průvodu jeden
z můžu v davu.
Jak se průvod pomalu blížil cíli na Žižkově náměstí, některé skupinky si hledaly vlastní cestu jinými
ulicemi, aby získaly náskok a byly na náměstí dříve. „Letos je to podruhé, co jsme šli na průvod a
vzali jsme tady s kamarádkou děti, ať se podívají na ohňostroj. Líbí se mi to, je to příjemný způsob,
jak oslavit takový významný státní svátek. Ještě nám tu trochu chybí nějaký svařák na zahřátí,“
říká paní Monika Poledňáková, která vyrazila na průvod se svými dvěma dětmi. Při příchodu na
Žižkovo náměstí nebylo možné si nevšimnout množství policejních aut a hlídek, které zajišťovaly
bezpečný a hladký průchod davu. Před památníkem Tomáše Garriguea Masaryka se pomalu
navršovaly památeční věnce z rukou zástupců armády, města nebo Sokola. Následovalo slovo
náměstka primátora Ladislava Šnevajse, česká hymna v podání Vojenské hudby Olomouc a
pyrotechnici mohli odpálit závěrečný ohňostroj, přímo za zády sochy prvního československého
prezidenta.
URL|
https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/olomouc-oslavila-statni-svatek-pochodemlampionu-a-ohnostrojem-20171029.html
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Nadace pátrá po Stromech svobody vysazených v roce 1918 a 1919
29.10.2017
ČTK

tyden.cz

str. 00

Ostatní

Nadace Partnerství začala při příležitosti 100. výročí vzniku Československa, které připadá na
příští rok, pátrat po takzvaných Stromech svobody. Lidé je vysadili především v letech 1918 a 1919
na počest republiky a jako připomínku svobody a demokracie. Podle historických zmínek by jich
mohly být tisíce, sázely se téměř v každé obci.
Nadace Partnerství začala při příležitosti 100. výročí vzniku Československa, které připadá na
příští rok, pátrat po takzvaných Stromech svobody. Lidé je vysadili především v letech 1918 a 1919
na počest republiky a jako připomínku svobody a demokracie. Podle historických zmínek by jich
mohly být tisíce, sázely se téměř v každé obci. Nadace chce najít a zmapovat příběhy
symbolických 1918 stromů, uvedla za nadaci Adéla Mráčková.
Obce obdržely výzvu, aby u příležitosti nově nabyté svobody slavnostně vysadily Lípy svobody,
krátce po vzniku Československa. Ze záznamů v kronikách je podle nadace patrné, že se do
výsadby zapojili starostové, žáci s učiteli, členové Sokola i jiných spolků a další obyvatelé.
Stromy i místa výsadby byly většinou ozdobené praporky a vlajkami, při jejich sázení nechyběly
kroje, zpěv hymny a ukládání pamětních listů ke kořenům. Stromy svobody se sázely i v
pozdějších letech, například v letech 1928, 1945 či 1968, když si lidé opět chtěli připomenout a
oslavit význam svobody a demokracie.
"Na většinu těchto významných stromů se bohužel v průběhu doby zapomnělo, někde je dokonce
pokáceli. Je to obrovská škoda, protože se jedná o symboly, které mohou nám i budoucím
generacím připomínat historii a kořeny naší země," uvedl moderátor Vladimír Kořen, který se stal
jedním z patronů kampaně.
Objevené Stromy svobody a jejich příběhy je možné vložit na stránky www.stromysvobody.cz. Aby
zcela nezmizely z mapy i myslí obyvatel, rozhodla se nadace motivovat majitele těchto stromů k
jejich vyhlášení za památné. Zároveň jim chce prostřednictvím kampaně pomoci získat peníze na
jejich odborné ošetření plánované na jaro příštího roku. Vyvrcholením celoroční kampaně bude
hromadná celostátní výsadba lip, která je v plánu 27. října 2018.
URL|
https://www.tyden.cz/rubriky/relax/ostatni/nadace-patra-po-po-stromech-svobodyvysazenych-v-roce-1918-a-1919_452388.html

Pietního aktu na Vítkově k 99. výročí vzniku Československa se
zúčastnil Zeman i Sobotka
28.10.2017 irozhlas.cz str. 00
Členové České, Lukáš Řezník Zdroj

Lidé si připomínají vznik samostatného Československa. 99. výročí založení státu si už připomněli
u Národního památníku na pražském Vítkově špičky státu i veteráni. Pietního aktu se zúčastnil i
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prezident republiky Miloš Zeman a premiér Bohuslav Sobotka. Po přivítání vojáků a policistů
zazněla česká hymna.
Každoročně se na pražském Vítkově koná pietní akt u příležitosti výročí vzniku samostatného
československého státu. Kromě politických představitelů se ho účastní především veteráni,
armádní jednotky, sokolové i skauti.
Za zvuků chorálů byly k památníku přineseny i slavnostní prapory. Činitelé pak pod sochu Jana
Žižky položili věnce. Minutou ticha pak přítomní uctili památku.
Miloš Zeman se letos neúčastnil květnového pietního aktu u příležitosti konce druhé světové války.
Z účasti se Zeman kvůli časové tísni omluvil.
URL|
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pietniho-aktu-na-vitkove-k-99-vyroci-vznikuceskoslovenska-se-zucastnil-zeman-i_1710281000_rez

Lomničtí si připomněli 100. výročí narození letce Františka Truhláře
28.10.2017

nasejablonecko.cz

str. 00

Ostatní

Osobnost plk. Františka Truhláře, lomnického rodáka, sokola, letce RAF a válečného hrdiny, si
město Lomnice nad Popelkou připomnělo vzpomínkovou akcí nazvanou 100. výročí narození plk.
Františka Truhláře v sobotu 21. října 2017.
Kompletní článek s fotografiemi najdete na Našem Pojizeří
URL|
http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/lomnicti-si-pripomneli-100-vyrocinarozeni-letce-frantiska-truhlare/?aktualitaId=50745

28. října 1918: Střetům v ulicích zabránili hudebníci. Radnici vystavili
fakturu
28.10.2017

blesk.cz

str. 00

Praha - Volný čas

Dne 28. října 1918 se Pražané probudili do posledního dne rakousko-uherské nadvlády.
Dramatický průběh situace v ulicích metropole dokládá přítomnost vojáků monarchie na
Václavském či Malostranském náměstí, proti kterým se vyzbrojovali sokolové a čeští zběhové.
Nepokojům předešli na pokyn Národního výboru pouliční muzikanti, někteří z nich si pak neváhali
nechat za tyto služby zaplatit.
„Ještě ráno 28. října byla situace v ulicích Prahy velmi nejasná. Václavské náměstí bylo
zablokováno maďarskými vojáky pražské posádky, kteří stáli s kulomety u pomníku svatého
Václava. Vypadalo to, že by mohlo dojít i k ozbrojenému střetu, proto Národní výbor začal vytvářet
své ozbrojené síly, které se skládaly ze sokolů, kteří měli částečně vojenský výcvik. K těm se
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přidávali dobrovolníci,“ uvedl k situaci v ulicích Prahy před 99 lety emeritní ředitel Archivu hlavního
města Prahy Václav Ledvinka.
Pražská posádka se skládala zejména z maďarských vojáků právě proto, že monarchie chytře
rozmísťovala členy armády podle národnosti tak, aby je dění v dané lokalitě tolik neovlivňovalo.
Ulicemi Prahy se mezi tím začaly pohybovat stále početnější davy, které vyvrcholily své působení
strháváním rakousko-uherských symbolů, orlic a německých nápisů.
„Panovaly obavy, aby se dění v ulicích nezvrhlo. Hrozilo, že dojde k drancování, vybíjení obchodů
a protiněmeckým excesům. Národní výbor moudře rozhodl, že dá pokyn pražské radnici, aby
vyslala do ulic hudby, aby dechovky hrály a lidé se raději veselili. Skutečně už k večeru 28. října
bylo vyhlašování samostatnosti lidová veselice. Někteří kapelníci hudeb, které hrály, neopomněli
poté poslat faktury za vystoupení na pražský magistrát, aby jim bylo proplaceno,“ prozradil s
úsměvem Václav Ledvinka.
Jak to dopadlo?
Rozuzlení situace v pražských ulicích přišlo až ve večerních hodinách. Velitelé vojska, které stále
bylo věrné monarchii, se dozvěděli, že byla vyhlášena republika. Zároveň dorazily depeše, které
informovaly, že císařství se začíná hroutit také ve Vídni, Budapešti, Lublani a Záhřebu.
„Velitelé se rozhodli, že potlačovat české hnutí dál nebudou. Sdělili Národnímu výboru, že do jeho
rukou odevzdávají moc a odpovědnost za veřejný pořádek. V Praze pak pokračovaly demonstrace
statisícových davů, které od té doby bylo v takovém rozměru možné na Václavském náměstí
pozorovat pouze v letech 1968 a 1989,“ dodal k událostem historik archivu.
URL|
http://www.blesk.cz/clanek/502819/28-rijna-1918-stretum-v-ulicich-zabranili-hudebniciradnici-vystavili-fakturu

FOTO: Kolíňáci tradičně vzpomněli na odkaz Masaryka u jeho sochy
28.10.2017 kolinsky.denik.cz
Zdeněk Hejduk

str. 00

Moje Kolínsko

Kolín – V předvečer svátku vzniku republiky se v Kolíně před sochou Tomáše Garriguea Masaryka
u budovy Gymnázia uskutečnil tradiční pietní akt. Věnce a květiny tam položili starosta města Vít
Rakušan a místostarostové Michael Kašpar a Tomáš Růžička, vedoucí akci organizujícího odboru
školství, kultury a sportu městského úřadu Petr Kesner a zástupci přítomných skautů, baráčníků a
sokolů.
"Coby první řečník vystoupil David Kupr z místních skautů, který vyzdvihl nejen Masarykův odkaz
svobody, ale i povinnosti. „Povinnosti, stejně jako on, bránit naši zemi před zlým a špatným,
nemorálním a nečestným. Povinnosti budovat a pracovat dále, drobně, ale vytrvale, na demokracii.
První republika nebyla bezchybná, ale snažila se své chyby překonávat a napravovat sebe sama.
Kráčejme, prosím, nadále v jejich stopách,“ vyzval mladý skaut.
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Hana Pitelková z kolínského Sokola zavzpomínala na válečné útrapy, které vzniku republiky
předcházely. Na ně navázal i starosta města Vít Rakušan coby závěrečný řečník: „Přinesly nám
mír a takové uspořádání naší země, které nezpochybňovalo svobodu jednotlivce, ani zájmy
nejrůznějších skupin. Uspořádání země respektující, že ve volbách vítězí většina, ale zároveň
nikdy nezpochybňující, že menšina má v demokracii své místo a má právo na vyjádření názoru.
Masarykovské Československo nám odkázalo i to, co v době moderní demokratické společnosti
trochu chybí a to vizi, strategii a myšlenku, jaký ten stát má být. I ve chvíli, kdy volby dopadnou k
našemu obrovskému a velkému zklamání, tak to přeci neznamená nenávist a nepřátelství k těm,
kteří volili jinak, než my. Musíme se naučit hledat pochopení důvodů a příčin toho, proč jsou mnozí
lidé vedle nás nespokojeni a pomalu a jistě vnášet do našeho života změnu,“ zareagoval Vít
Rakušan i na současnou povolební náladu v republice a zároveň varoval i před plíživou ztrátou
svobody.
Celý zhruba půlhodinový akt ukončila státní hymna a téměř kolínská hymna Kolíne, Kolíne zahrané
hudebníky Městské hudby Františka Kmocha řízené Miloslavem Bulínem. Po oficialitách ještě
první muž města pozval přítomné na sobotní slavnostní koncert v chrámu svatého Bartoloměje a
hlavně na velké kolínské oslavy stoletého výročí vzniku republiky v příštím roce.
URL| https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/foto-kolinaci-tradicne-vzpomneli-na-odkaz-masarykau-jeho-sochy-20171028.html

Kovář z Koutů zanechal unikátní svědectví o životě v legiích i doma
28.10.2017 boleslavsky.denik.cz
Ivana Šmejdová

str. 00

Z regionu

Kouty – Bohuslav Suchánek (1888 – 1975) byl po většinu svého života kovářem v polabské vísce,
přitom také sedlačil, zkrátka žil život obyčejného venkovana začátku 20. století. Až na čtyři bouřlivé
roky, které strávil v Rusku jako legionář. Nejen však ty, ale celý svůj život počínaje dětstvím barvitě
vylíčil ve svých pamětech, které právě vydalo nymburské nakladatelství Vega-L. Komentovaný
přepis z pera historika Františka Dudka je nadmíru zajímavou publikací, v níž se zájemce o naše
novodobé dějiny dozví, na rozdíl od učebnicových příběhů, o pohnutém dějinném období z
pohledu životního pěšáka.
Knížka má název Životní příběh kováře a legionáře Bohuslava Suchánka, podtitul napoví ještě
více: Proměny českého venkova v minulém století a osudy československých legionářů v Rusku v
podání kováře a rolníka z obce Kouty u Poděbrad.
„Suchánkovy paměti jsou jedinečné v tom, že zachycují celý dlouhý život člověka, který se narodil
do posledních let habsburské monarchie, zažil první světovou válku včetně zajetí i života
československých legionářů přes odboj za druhé větové války, nástup komunismu až po Husákovu
normalizaci,“ vysvětluje editor knížky František Dudek.
Bohuslav Suchánek měl jen základní vzdělání, ale na prostého venkovana byl nevšedně zvídavý,
sečtělý a jako sokol od mládí vlastenecky orientovaný. Z toho pramenila jeho potřeba bojovat za
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svůj národ. Jeho svědectví o významných meznících naší a evropské historie je originální v tom,
že je zachycuje očima obyčejného venkovského kováře, svobodomyslného furianta, který se nikdy
nechtěl stát hrdinou a místo střílení do nepřátel raději koval v legii koně. S úsměvem dokázal
například přiznat, že jízda na koni mu činila problémy, že měl potíže s plaváním a strach z výšek.
Autorovy komentáře konkrétních situací jsou leckdy vtipné a přispívají ke čtivosti textu. Knížka má
šanci zaujmout nejen odborníky, ale čtenáře z řad široké laické veřejnosti. Koneckonců právě těm
je publikace, která vychází ke stému výročí bitvy u Zborova a vzniku čs. státu, určena.

Vyznamenání, historická schránka a vzpomínky. Sokolové otevřeli
dětské centrum
27.10.2017 brnensky.denik.cz
Anna Tišnovská

str. 00

Moje Brněnsko

Brno /FOTOGALERIE, VIDEO/ - Vzpomínky vryté do stěn Stadionu v brněnské Kounicově ulici
provázely páteční otevření dětského centra Sokola Brno I. Zúčastnily se jej významné osobnosti
sokolské historie i současnosti a sportovci. Pásku přestřihla olympijská vítězka Věra Růžičková
společně s šermířem Alexanderem Choupenitchem. Starosta jednoty Martin Vlk také předal
medaili za zásluhy Zdeně Mašínové, mladší sestře odbojářů bratří Mašínů.
"Centrum v budově Sokola rekonstruovala stavební firma déle než dva roky. Cílem architektů totiž
bylo zachovat původní podobu budovy. „Je to další významný krok v sokolské historii. I proto jsme
před otevřením vytáhli a otevřeli schránku s dokumenty, které před devadesáti lety při založení
Sokola Brno I a stavbě Stadionu uložili zástupci k základnímu kameni," zmínil místostarosta
Sokola Michal Doležel.
S historií Sokola a budovy se navíc lidé seznámili i kvůli výstavě v přízemí Stadionu, kterou
připravili studenti brněnského Vysokého učení technického. Odkazy na minulost tak při
slavnostním otevření kontrastovaly s novou podobou dětského centra, v němž si nejmenší děti
zkoušely cviky společně s trenéry.
Patronkou centra se stala právě vyznamenaná Zdena Mašínová. „Nesmírně si toho vážím. Páteční
den je pro mě zážitek, protože je to pokračování mé rodinné tradice. Jsem překvapená, ale i
šťastná, že je mezi námi mnoho mladých lidí," řekla Mašínová.
Starosta městské části Brno-střed Martin Landa předal při slavnostním přestřihávání pásky své
nůžky malým členům tělovýchovného spolku. „Pokud jim tedy rodiče dovolí vzít do ruky nůžky,
chci, aby centrum otevřely i děti, které jej budou využívat," vysvětlil Landa.
Návštěvníci si po slavnostním ceremoniálu také prohlédli rekonstruované centrum i s doprovodným
výkladem architektů. Na závěr oslav také zástupci Sokola Brno I opět uložili k základnímu kameni
schránku, do které vložili dokumenty a fotografie ze současnosti brněnské jednoty.
URL|
https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/vyznamenani-historicka-schranka-a-vzpominkysokolove-otevreli-detske-centrum-20171027.html
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SKAUTI UCTILI VZNIK STÁTU
27.10.2017
(hak)

Šumperský a jesenický deník

str. 03

Šumpersko

PŘIPOMENULI ČESKOU SAMOSTATNOST. Devětadevadesáté výročí vzniku samostatného
československého státu si město Šumperk připomnělo vzpomínkovým setkáním u pamětní desky
T. G. Masaryka a slavnostním koncertem Moravské filharmonie Olomouc.
Pietní akt se u busty státníka před šumperským gymnáziem konal v úterý 24. října. Květiny k
pomníku položili kromě představitelů města také členové Svazu bojovníků za svobodu a České
obce sokolské.

František Truhlář má pamětní desku na lomnické sokolovně
27.10.2017

genusplus.cz

str. 00

Semilsko

Osobnost plk. Františka Truhláře, lomnického rodáka, sokola, letce RAF a válečného hrdiny, si
město Lomnice nad Popelkou připomnělo vzpomínkovou akcí „100. výročí narození plk. Františka
Truhláře“ v sobotu 21. října 2017. Celodenní program na lomnickém zámku byl zahájen vernisáží
výstavy „František Truhlář – Muž tří tváří“.
S úvodním slovem vystoupil kurátor výstavy Miloš Podzimek ml., předseda Okrašlovacího spolku
vojenské historie Lomnice nad Popelkou. V hudební části programu se s písněmi Jaroslava Ježka
a Osvobozeného divadla představili ředitel lomnické ZUŠ Martin Vencl a jeho žák Jan Hejduk.
Výstava mapující životní osudy Františka Truhláře v prostorách zámecké minigalerie nabízí až do
22. listopadu ke zhlédnutí jak trojrozměrné exponáty (např. výstroj čs. ozbrojených složek a
letectva období první republiky i britského Královského letectva – RAF), tak fotografie a
dokumenty, ale i fragmenty britského stíhacího stroje Spitfire, ve kterém ve svém rodném městě v
roce 1946 František zahynul.
Zámecké nádvoří po celý den zdobila maketa válečného letounu Spitfire ve skutečné velikosti,
nechyběl ani dobový tábor RAF s ukázkami uniforem a letecké výstroje Czech Spitfire Clubu a
prezentace historické techniky Československé samostatné obrněné brigády Roty Nazdar. V
zámeckém sklepení připravilo Středisko volného času Sluníčko pro děti dílničky a v Tylově divadle
se promítal dokumentární film o Františku Truhlářovi – Nepřítelem osudu.
Vyvrcholením vzpomínkové akce byl pietní akt u památníku plk. Františka Truhláře za hodné účasti
nejen místního obyvatelstva. Průvodního slova se ujal vojenský kaplan kpt. Petr Šabaka,
následoval nástup čestné stráže 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce se
státní vlajkou. Trubač Ústřední hudby Armády ČR zahájil samotný pietní akt. Významné osobnosti
armády, spolků i okolních měst v čele s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou, který
převzal nad akcí osobní záštitu, a starostou města Lomnice nad Popelkou Josefem Šimkem
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položili věnce a květiny k památníku Františka Truhláře, a to za průletu dvou stíhacích letounů
JAS-39 Gripen Vzdušných sil Armády České republiky. Poté se svým projevem vystoupili starosta
města Josef Šimek a vojenský historik plk. Eduard Stehlík. Závěr pietního aktu patřil britské a
české státní hymně a čestné salvě.
Vzpomínková akce pokračovala odhalení pamětní desky plk. Františku Truhlářovi na lomnické
sokolovně, na místě, kde před 71 lety tragicky zahynul při letecké havárii. Čestnou stráž drželi
místní sokolové, členové Czech Spitfire Clubu a Roty Nazdar. Po úvodních proslovech
místostarosty lomnického Sokola Josefa Vilimovského a Miloše Podzimka st. z OSVH Lomnice
nad Popelkou starostka Sokola Lívia Wimmerová odhalila pamětní desku, které požehnal
vojenský kaplan kpt. Petr Šabaka. Oba vzpomínkové akty doprovodil svým zpěvem Smíšený
pěvecký sbor Bořivoj pod vedením Petry Lukavcové.
Zájemci o vojenskou historii se po odhalení pamětní desky sešli v Tylově divadle na přednášce plk.
Eduarda Stehlíka, který poutavě vyprávěl o zahraničním i domácím odboji za druhé světové války.
Večerním vystoupením smyčcového souboru Martinů Strings Prague pod vedením lomnického
rodáka, houslového virtuosa Jaroslava Šonského byla slavnostně zakončena vzpomínková akce
na plk. Františka Truhláře.
Město Lomnice nad Popelkou je právem hrdé na svého rodáka, válečného letce plk. Františka
Truhláře, jehož krátký život byl naplněn odvahou, statečností, hrdinstvím a obětavostí.
URL|
sokolovne

http://www.genusplus.cz/semilsko1/frantisek-truhlar-ma-pametni-desku-na-lomnicke-

Od narození Rokycana uběhne 620 let, připomene ho výstava
27.10.2017
ČTK

tyden.cz

str. 00

Umění

Muzeum v Rokycanech připravilo výstavu věnovanou nejslavnějšímu rodákovi a prvnímu
nekanonicky volenému kališnickému arcibiskupovi pražskému Janu Rokycanovi. Od narození
husitského teologa uplynulo 620 let.
Muzeum v Rokycanech připravilo výstavu věnovanou nejslavnějšímu rodákovi a prvnímu
nekanonicky volenému kališnickému arcibiskupovi pražskému Janu Rokycanovi. Od narození
husitského teologa uplynulo 620 let. Víc než teologickému hodnocení nebo osobě kněze se
výstava věnuje vztahu rokycanské veřejnosti k Rokycanově odkazu a osobnosti, řekla autorka
výstavy Radka Červená Křížková.
Kromě části, která podává základní informace o středověkém kazateli, je hlavní jádro expozice
založeno právě na vztahu veřejnosti k němu. "Výstava zabírá dobu od druhé poloviny 19. století do
současnosti a je zaměřena na reflexi jeho osobnosti, odkaz, který si z něj společnost v různých
dobách brala," řekla autorka. Postavu Jana Rokycany podle ní rehabilitoval právě až v druhé
polovině 19. století František Palacký. "Označil ho jako nejvíce haněnou postavu 15. století,

Stránka 18 z 38

protože kritiků Rokycany bylo z různých stran mnoho," uvedla. Od té doby podle ní společnost
interpretovala Rokycanu spíš jako určitý symbol své doby než jako konkrétní osobnost. Jednou byl
vnímám jako buditel, jindy jako kazatel. A právě na to se výstava zaměřuje.
"Například oslava v roce 1898, na které bylo v Rokycanech údajně přes 15 tisíc lidí, byla
manifestací češství a přihlášení se k češství a Rokycanově odkazu," uvedla Červená Křížková.
Výstava zachycuje i další dobové události, například když sokolové v roce 1869 z Rokycan s
velkou slávou na voze taženém šestispřežím vezli kámen z kazatelova rodného města na stavbu
Žižkova pomníku v Přibyslavi. "Poslední obrovská akce byla v roce 1947, kdy se pohled na
Rokycanu zase mění a je zmiňován jako lidový kazatel," řekla autorka. Výstava se obsáhleji věnuje
také Rokycanově rodnému domu. Dříve hojně vyobrazované místo bylo v roce 1984 zdemolováno,
aby ustoupilo socialistické výstavbě.
Expozice, která vznikla ve spolupráci muzeí v Rokycanech a Blovicích a Státního okresního
archivu v Rokycanech, zmiňuje také spolky či místa, které v Rokycanech teologovo jméno nesly
nebo nesou. Výstava bude přístupná do 22. února 2018.

FOTO: Vznik samostatného Československa si připomněli také v Kladně
27.10.2017 kladensky.denik.cz
Jan Brabec

str. 00

Moje Kladensko

Kladno - Devětadevadesáté výročí vzniku samostatného Československa si připomněli lidé v pátek
dopoledne také u pomníku 344 kladenských obětí 1. světové války na náměstí Svobody v Kladně.
Věnec k pomníku položili jak zástupci kladenského magistrátu, tak Sokolské župy Budečské,
Spolku pro zachování odkazu českého odboje či Československé obce legionářské.
"Vzpomínka k 99. výročí vzniku republiky na náměstí Svobody se uskutečnila u pomníku obětí 1.
světové války za účasti zástupců Sokola, členů ČsOL Kladno, Spolku pro zachování odkazu
českého odboje a 3. MO SDČR.
Přítomné přivítala Gabriela Havlůjová, zástupce Magistrátu města Kladna, omluvila nepřítomnost
pana primátora, který se musel zúčastnit neodkladného jednání. Připomněla význam tohoto výročí
a přítomným předala vstupenky na divadelní představení do kladenského divadla na 3. 12. 2017
jako poděkování pana primátora.
Předběžně nastínila program akcí k 100. výročí vzniku republiky. Následovalo položení věnců, za
Magistrát věnec položila Gabriela Havlůjová, za ČsOL Kladno Vladimír Carvan a za Spolek pro
zachování odkazu českého odboje David Makara. Na závěr zazněla česká státní hymna. Poté se
část přítomných odebrala na kladenské hřbitovy, kde byly rovněž položeny věnce.
URL|
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/foto-vznik-samostatneho-ceskoslovenska-sipripomneli-take-v-kladne-20171027.html
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Přerované si připomenou významné okamžiky dějin
27.10.2017

Nové Přerovsko

str. 08

Zpravodajství

Přerov – Významné mezníky našich dějin si připomenou v říjnu a listopadu zástupci vedení města,
Svazu bojovníků za svobodu, členové Sokola a dalších organizací v Přerově. Jako první se
uskuteční v sobotu 28. října v 10 hodin na náměstí T. G. Masaryka pietní akt k uctění Dne vzniku
samostatného Československa, který přiblíží také významné osobnosti odboje na Přerovsku.
„Den válečných veteránů se bude již tradičně slavit 11. listopadu. Místem konání pietního aktu se
ale tentokrát nestane náměstí Františka Rasche, které nyní prochází rekonstrukcí, ale přerovský
hřbitov. Vzpomínkové shromáždění se uskuteční v 11 hodin u pomníku obětem první světové
války,“ shrnula mluvčí magistrátu Lenka Chalupová. Přerované budou vzpomínat také na události
spojené se 17. listopadem – Dnem boje za svobodu a demokracii. Vzpomínkové shromáždění se
uskuteční v pátek 17. listopadu v 17 hodin na Masarykově náměstí a o půl hodiny později
proběhne v kostele svatého Vavřince ekumenická bohoslužba.

Hoteliér ve službách odboje
27.10.2017 Lidové noviny
TOMÁŠ JAKL

str. 20

Poslední strana

Po nacistické okupaci českých zemí se v dubnu 1939 Jan Sýkora zapojil do svého již druhého
odboje. Zorganizoval na Plzeňsku odbočku ilegální organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme,
která distribuovala ilegální časopis „Vboj!“ a zajišťovala předávání zpravodajských informací z
Plzeňska do pražského ústředí. V květnu 1940 jej pro tuto činnost zatklo gestapo. Legionáře a
bojovníka dvou odbojů Jana Sýkoru nacisté popravili 16. listopadu 1942.
KALENDÁŘ HRDINŮ OSUDY, KTERÉ INSPIRUJÍ
Jan Sýkora se narodil 25. srpna 1876 v Komornu u Blovic. Vyučil se truhlářem a jako mnoho jiných
Čechů té doby hledal své uplatnění v zahraničí. Od roku 1901 působil jako restauratér v Londýně.
Jeho hotel a restaurace Český dům na Gloucester Road č. 26 se staly záhy centrem
společenského života české krajanské kolonie. Když byla v roce 1903 založena jednota Sokola
Londýn, stal se Jan Sýkora jejím knihovníkem a působil také v krajanském spolku Žižka.
Již 3. srpna 1914, tedy den před vstupem Spojeného království Velké Británie a Irska do války
manifestovali londýnští Češi a Slováci v Hyde Parku své protirakouské smýšlení. Česká kolonie v
Londýně ustavila na podzim 1914 Londýnský český výbor a legii pro britskou službu (London
Bohemian /Czech/ Committee and Legion for British Service), v jehož čele Jan Sýkora stanul.
Rakousko-uherští státní příslušníci byli jako občané nepřátelského státu na podzim 1914 ve
Spojeném království internováni. Londýnskému českému výboru se díky pomoci britských
žurnalistů Wickhama Steeda a Roberta Williama Seton-Watsona podařilo vyjmout Čechy z
působnosti tohoto opaření. Výbor dále působil ve prospěch československého boje za
samostatnost a po příjezdu T. G. Masaryka do Londýna v roce 1915 jej všestranně podporoval.
Jan Sýkora též podepsal prohlášení čs. nezávislosti ze 14. listopadu 1915. V roce 1916 britská
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vláda povolila službu Čechů a Slováků v britské armádě. Do konce války do ní vstoupily na tři
stovky krajanů, tedy celá třetina jejich celkového počtu včetně žen a dětí. Jan Sýkora, přes svůj
tehdy již pro armádu vysoký věk, narukoval 29. května 1917 k Army Service Corps, kde sloužil až
do 6. února 1919.
Do vlasti se Jan Sýkora vrátil v roce 1923. Usadil se jako restauratér v Plzni, později působil jako
majitel tabákového skladu. V domovině ale nezemřel, popraven byl v Berlíně.

Muž, který sbírá příběhy z popela
27.10.2017 ego! str. 24 Portrét
Vladimír Ševela Matej Slávik

Mělo se na ně zapomenout. Před 75 lety bylo ve stejný den zavražděno 262 pomocníků
parašutistů, kteří zabili Heydricha. Podnikatel Karel Polata pátrá po jejich osudech a umísťuje
cedule na domy, kde neznámí hrdinové bydleli.
Řekli jim, že jdou na lékařskou prohlídku. V místnosti se museli postavit zády k výškoměru u zdi.
Ve stěně se ale nacházel i otvor, kterým byli střeleni do týla. Dopoledne nacisti zavraždili ženy
včetně 14leté dívky Jindřišky Novákové a 15leté Evy Faltové. Poté co se naobědvali, likvidovali
muže. Smrti neunikli ani dva 15letí chlapci Miroslav Piskáček a Karel Svěrák. Celkem šlo o 262
lidí.
Za devět hodin bylo během dne 24. října 1942 v koncentračním táboře Mauthausen hotovo. Těla
zavražděných Němci spálili a popel rozmetali na smetišti. Dalších 31 Čechů v souvislosti s
atentátem na říšského protektora popravili 26. ledna 1943.
Nacisté kladli důraz na to, aby se o hrdinství lidí, již s nasazením života pomáhali parašutistům
vyslaným z Velké Británie zpět do vlasti, nikdy nikdo nedozvěděl.
Výsadkáři, kteří plnili svůj vojenský úkol, jímž bylo odstranění kata Čechů a iniciátora holokaustu,
znamenali pro okupanty smrtelné nebezpečí. Ti měli ovšem možná ještě větší hrůzu z obyčejných
lidí, kteří, přestože mohli pomoc budoucím atentátníkům bez následků odmítnout, otevřeli jim
dveře svých bytů nebo jinak pomohli. Museli tušit, co je čeká. Bez nich by Jozef Gabčík s Janem
Kubišem svého záměru těžko dosáhli. Kolik z nás by se v podobné situaci takhle zachovalo?
Několik desek na památku do té doby bezejmenných hrdinů vyvěsili do roku 1948 zejména sokoli.
Komunisté pak ale nekomunistický odboj připomínat nechtěli, jeho aktéry dokonce sami věznili a
popravovali, takže pár dalších cedulí se objevilo v ulicích až ke konci 60. let. Po roce 1989 se doba
protektorátu zdála příliš vzdálená, navíc památníčky z domů spíše mizely – například kvůli
zlodějům kovů. Dlouho neměl nikdo energii dávné události více připomínat.
Zbělely jí vlasy
V přízemí činžáku na pražském Žižkově nedaleko rodného domu básníka Jaroslava Seiferta drnčí
jeden telefon za druhým. Šestapadesátiletý Karel Polata vyřizuje záležitosti kolem oprav v jednom
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z 15 domů, které vlastní firma Real, v níž je jednatelem. V jeho kanceláři to přitom vypadá spíš
jako v muzeu. Na stěnách visí plakáty filmů o druhé světové válce nebo přímo autentické cedule z
protektorátní doby. Třeba ta v němčině s nápisem Politické hovory zakázány nebo v angličtině s
karikaturou německého, italského a japonského vůdce s textem „Nepřítel naslouchá“. Je tu i kopie
aktovky, z níž Kubiš vytáhl granát, jejž pak vrhl na nenáviděného Heydricha, a imitace samopalu
Sten, který v Gabčíkových rukou chvíli předtím selhal.
„Když jsem si v létě 2014 pročítal Průvodce protektorátní Prahou od Jiřího Padevěta, zjistil jsem,
že v jednom domě naší firmy, v Pivovarnické 15, bydleli spolupracovníci výsadku Anthropoid,
manželé Strnadovi. Od dětství se zajímám o tuto část naší historie, doma jsme měli spoustu
knížek o té době, které vyšly před únorem 48 nebo na konci 60. let, takže mě to ihned zaujalo,“
vypráví pan Polata, štíhlý černovlasý muž v brýlích. Říká, že i jeho vzdálený prastrýc, Karel Vlášek,
zemřel ve svých 18 letech v německé věznici. Stalo se to v Terezíně, kam se dostal v roce 1944
kvůli udání, že chtěl odjet na Slovensko pomoct tamnímu povstání. Pan Polata pátral po
dostupných informacích o rodině Strnadových. Zjistil, že Bohuslav Strnad byl náčelníkem Sokola v
Libni a s ženou Marií vychovávali dceru Janu. Pan Strnad od ledna 1942 sháněl mezi sokoly pro
parašutisty peníze a potravinové lístky. Zatčen byl i se ženou až téměř měsíc a půl po květnovém
atentátu na zahrádce nedaleko svého bytu. Přes kruté mučení on ani jeho žena, které podle
svědků během několika dnů výslechů zbělely vlasy, neprozradili nacistům žádné další odbojáře a
spoustu životů tak zachránili. Třiačtyřicetiletá Marie Strnadová byla v Mauthausenu zastřelena 24.
října 1942 v 9.10 ráno, její o šest let mladší muž podle precizních německých záznamů ve 14.16.
Karel Polata se rozhodl, že jejich hrdinství na domě připomene pamětní deskou. „Záměrně jsem
pominul městskou část i ostatní orgány, to by bylo na měsíce,“ říká absolvent strojnické fakulty,
který se věnoval tiskařině a od roku 2005 podniká v realitách. Sám zadal výrobu cedule, pozval lidi,
o kterých věděl, že se o téma zajímají, a třetí říjnovou sobotu 2014 uspořádal slavnostní odhalení
pamětní desky.
Při něm se seznámil s historikem Jaroslavem Čvančarou a badatelem Vlastislavem Janíkem, kteří
se heydrichiádou dlouhodobě zabývají, a také třeba s nadšenci z Československé obce
legionářské. „Polata je vášnivý znalec historie. Když jsme dělali vycházky po stopách Anthropoidu,
vždycky se rozčiloval, že v těch ulicích nejsou žádné desky. Začal tedy tím, že ji dal na svůj dům,“
říká Vlastislav Janík.
Podnikatel se tedy stal hnacím motorem nové neformální iniciativy, jejímž přičiněním se za dva
roky objevilo na domech v Praze a Plzni už celkem 14 cedulí připomínajících heroické i tragické
osudy občanů pomáhajících skupinám Anthropoid, Out Distance nebo Silver A. Do chodeb domů
Polata a spol. dávají také informační tabule s fotografiemi zavražděných a s jejich příběhem.
Náklady platí sám nebo s přispěním majitelů domů, radnic či okruhu zájemců.
„Pouze v jednom případě se nám stalo, že majitel domu si desku nepřál. Říkal, že se nechce do
minulosti vracet,“ podotýká Polata. „Jinak se dobýváme spíše do otevřených dveří,“ dodává. Jsem
na ně hrdý „Nebýt aktivit pana Polaty, možná by se dnes o manželích Bradáčových nevědělo,“
prohlásila před dvěma týdny při odhalení další pamětní desky, tentokrát na domě v Záhřebské
ulici, starostka Prahy 2 Jana Černochová. Vedle ní v té chvíli stál před hloučkem přihlížejících a
čestné stráže z legionářské obce nejen Karel Polata, ale i vnuk popravených Miloslav Kubrycht.
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„Jsem na ně hrdý,“ řekl o svých prarodičích 57letý zedník z Hostomic pod Brdy, odkud pocházela
také jeho nacisty zavražděná babička. Adolf Bradáč byl zatčen ve své krejčovské dílně v
Záhřebské ulici 22. června 1942. Pro jeho ženu Marii si gestapo přišlo ve chvíli, kdy prala.
Bradáčovi ve svém bytě dva týdny ukrývali Adolfa Opálku z paraskupiny Out Distance. Krejčí ze
Záhřebské se znal také s pravoslavnými duchovními Vladimírem Petřekem a Václavem Čiklem,
kteří poskytli vojákům z Anglie útočiště v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.
Čtyři měsíce a dva dny po zatčení byli Bradáčovi popraveni v Mauthausenu. Šestatřicetiletá Marie
v 8.40 ráno, její 41letý manžel zemřel v 17.34.
Jejich 17letá dcera Jarmila měla navzdory tragédii rodiny vlastně štěstí. Ještě před zatčením ji
rodiče poslali k babičce do Hostomic a tam ušla pozornosti Němců až do listopadu téhož roku. Jiné
děti odbojářů pozatýkané rovnou s rodiči i někteří její vrstevníci zahynuli v Mauthausenu. Už
zmíněná Jindřiška Nováková například proto, že ukryla kolo, na němž prchal Jan Kubiš.
Jarmila Bradáčová byla na konci roku nacisty vypátrána a poslána za zbylými dětmi zatčených do
internace v zámečku Jenerálka v Šáreckém údolí, poté do Svatobořic a pak do Plané nad Lužnicí,
kde se děti, jejichž poprava byla odložena až do doby po skončení „vítězné války“, dočkaly míru.
Jarmila Bradáčová, později provdaná Kubrychtová, se po válce vyučila kadeřnicí a v Hostomicích
žila až do roku 2015. Odhalení pamětní desky jejím rodičům se tedy dožil už jen její syn.
Není pozdě
Při návštěvách domů s protektorátními příběhy Karel Polata někdy narazí na další neznámé osudy
nebo objeví fotografie odbojářů, kteří byli v historických sbornících dosud vyobrazeni jen černou
siluetou. „Ve Vysočanech mi jeden pán řekl: Moje teta byla taky popravená za heydrichiády.“
Ukázalo se, že šlo o Marii Sobkovou, která zemřela se svým mužem rovněž 24. října 1942 v
Mauthausenu, protože její manžel, lékař Soběslav Sobek, mimo jiné zprostředkoval ošetření Jana
Kubiše, zraněného střepinou granátu.
Deska manželům Sobkovým byla odhalena letos v dubnu v Italské ulici.
Kromě již jmenovaných pan Polata a přátelé uctili pamětními deskami rodinu Piskáčkových a Annu
Hruškovou, rodinu Khodlových, Smržových, Králových, Hrdličkových, Kučerových, manžele
Bergauerovy, Bejblovy, Ryšavé, Loudovy a Zdeňku Pakovou.
„Radnice jsou většinou překvapené, že po nich nechceme žádné peníze,“ podotýká Polata, mimo
jiné místopředseda Občanského sdružení majitelů domů. Podnikatelského ducha osvědčil při
přípravě putovní výstavy k 75. výročí operace Anthropoid, kterou navrhl a vytvořil s obcí legionářů.
„Jedna firma půjčovala magistrátu výstavní panely na půl roku za 600 tisíc korun, my zakoupili
vlastní, upravili je a i s vytištěním a umístěním fotografií a textů v češtině a angličtině to přišlo na
třetinu,“ přibližuje Karel Polata výstavu, která prošla různými místy v Praze a v současné době je k
vidění v Kostelci nad Labem. Polata a spol. nyní domlouvají umístění této výstavy také v
Mauthausenu.
„Někdo může říct, že po 75 letech se s tím přichází pozdě. Ale zaplaťpánbůh za to. Pan Polata si
zasluhuje obdiv,“ říká historik Jaroslav Čvančara. „Ti zavraždění byli vysokoškoláci i sotva vyučení
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nebo mámy od plotny. Byli to ale zcela výjimeční lidé, ne šedá masa, kterou chtěli z Čechů mít
nacisté.“

Kovář zanechal unikátní svědectví o životě v legiích
27.10.2017 Mělnický deník
IVANA ŠMEJDOVÁ

str. 02

Mělnicko

Bohuslav Suchánek (1888 – 1975) byl po většinu svého života kovářem v polabské vísce Kouty,
přitom také sedlačil. Žil život obyčejného venkovana začátku 20. století. Až na čtyři bouřlivé roky,
které strávil v Rusku jako legionář. Nejen tuto dobu, ale celý svůj život barvitě vylíčil ve svých
pamětech, které právě vydalo nymburské nakladatelství. Komentovaný přepis z pera historika
Františka Dudka je zajímavou publikací o pohnutém dějinném období z pohledu životního pěšáka.
Knížka má název Životní příběh kováře a legionáře Bohuslava Suchánka, podtitul napoví ještě
více, Proměny českého venkova v minulém století a osudy československých legionářů v Rusku v
podání kováře a rolníka z obce Kouty u Poděbrad.
„Suchánkovy paměti zachycují celý dlouhý život člověka, který se narodil do posledních let
habsburské monarchie, zažil první světovou válku včetně zajetí i života československých
legionářů přes odboj za druhé větové války, nástup komunismu až po Husákovu normalizaci,“
vysvětluje editor knížky František Dudek.
Bohuslav Suchánek měl jen základní vzdělání, ale na prostého venkovana byl nevšedně zvídavý,
sečtělý a jako sokol od mládí vlastenecky orientovaný. Z toho pramenila jeho potřeba bojovat za
svůj národ. Jeho svědectví o významných meznících naší a evropské historie je originální v tom,
že je zachycuje právě očima obyčejného venkovského kováře, svobodomyslného furianta, který se
nikdy nechtěl stát hrdinou a místo střílení do nepřátel raději koval v legii koně. Autorovy komentáře
konkrétních situací jsou leckdy vtipné a přispívají ke čtivosti textu. Knížka má šanci zaujmout nejen
odborníky, ale i ostatní čtenáře. Ostatně právě těm je publikace, která vychází ke stému výročí
bitvy u Zborova a vzniku československého státu, určena.
Region| Střední Čechy

Sportovní svazy ztrácí moc nad penězi od státu
26.10.2017 Hospodářské noviny
Jan Prokeš

str. 04

Události

Kvůli pozastavení dotací ze strany státu se české sportovní svazy dostaly do ekonomické krize.
Pro údajné manipulace při rozdělování státních peněz vyšetřuje policie Miroslava Janstu a jeho
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Českou unii sportu i dřívějšího šéfa Fotbalové asociace ČR Miroslava Peltu. Stát výrazně mění
způsob, jakým sportovcům ročně posílá stamiliony korun. Díky změně zákona získává větší
kontrolu nad tím, kam peníze míří. Velké sportovní svazy naopak o vliv na tyto peníze přijdou.
Dosud mohl stát posílat dotace zastřešujícím organizacím, tedy České unii sportu (ČUS) nebo
svazům, ty je dál přeposílaly svým členským klubům. Podle zákona o rozpočtových pravidlech,
který v úterý podepsal prezident Miloš Zeman, musí ministerstva posílat dotace přímo tomu, kdo je
utratí. Zákon bude platit od ledna příštího roku.
Prvním příkladem je dotační program, pomocí kterého se rozděluje zhruba 250 milionů korun na
údržbu sportovních zařízení. Z těchto peněz kluby platí například účty za topení nebo elektřinu.
Podle dosavadních pravidel je dostávaly přes nadřízené svazy. Ty je sice mohou přijmout i podle
nových pravidel, nesmí je už ale poslat dál. Ministerstvo navíc dalo i další podmínku, žadatelé o
dotaci musí mít celostátní působnost. To ovšem kluby nemají, a na tyto peníze vůbec nedosáhnou.
„Řešení, které navrhla ČUS, tedy přeposílat část dotace dalším příjemcům, by pro stát znamenalo
vzdát se možnosti účinně kontrolovat využití poskytnutých prostředků u koncového příjemce,“
prohlašuje náměstek pro sport na ministerstvu školství Karel Kovář.
Zabránit chce situacím, kdy například Fotbalová asociace ČR pošle dotační peníze fotbalovému
družstvu a to je zpronevěří. Pak by ministerstvo nemohlo dotaci oddílu sebrat. Porušení
rozpočtové kázně se podle nového zákona vztahuje pouze na peníze ze státního rozpočtu, nikoliv
na ty přeposlané z rozpočtu spolku.
Změnu už letos pocítí tisíce sportovních klubů. „Nastavené podmínky ukazují fatální neznalost
praktického života ve sportovních spolcích, potřeb sportovního prostředí a nechuť hledat cestu k
řešení,“ myslí si Marek Hájek, místopředseda ČUS.
„Ministerstvo nás dostalo do velmi nepříjemné situace. Peníze, které bychom za normálních
podmínek dali na sport, budeme muset použít na dofinancování údržby sportovních areálů a
energii,“ tvrdí František Hadaš, předseda sportovního klubu Start Praha.
Ministerstvo školství nehodlá už pro letošní rok podmínky dotace měnit. V příštím roce však
plánuje peníze na údržbu a provoz přesunout do jiného dotačního programu, kam mají přístup
právě jen sportovní kluby a tělovýchovné jednoty.
Podmínky pro získání financí na zaplacení účtů za energie naopak splňuje Česká obec sokolská,
která sdružuje více než 1100 jednot se statusem pobočných spolků. „Jednoty jsou samostatné
právní subjekty, s omezenou možností nakládání s nemovitým majetkem. Právě to, že máme
vazbu k nemovitému majetku tělocvičných jednot, umožňuje ministerstvu účinně vymáhat náhrady
za porušení rozpočtové kázně,“ říká starostka Sokola Hana Moučková. Pro letošní rok chtějí
sokolové z dotačního programu asi 45 milionů korun.
Celkem v letošním roce do sportu zamířilo 3,7 miliardy korun, dotace na údržbu sportovišť
představují necelých sedm procent. Vyplácení této dotace pozdržela na jaře tehdejší ministryně
Kateřina Valachová (ČSSD), poté co policie začala řešit údajné machinace se státními penězi na
svazech.
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3,7 miliardy korun dostal sport loni ze státního rozpočtu. Dalších 650 milionů získali sportovci z
loterijních výnosů. 5,6 miliardy korun by do sportu mělo zamířit letos. V této sumě jsou peníze z
rozpočtu i z loterií. Zatím bylo vyplaceno 3,7 miliardy.
O autorovi| Jan Prokeš, jan.prokes@economia.cz

Centrum Prahy má nové Daily Fitness
26.10.2017

prazskypatriot.cz

str. 00

Pražský sport

Od pondělí 16. října mohou milovníci fitness využívat nové centrum s názvem „Daily Fitness“, které
má vchod z ulice Na příkopě 17 a jehož odbornou garantkou je známá cvičitelka Olga Šípková.
Ve třech patrech o celkové výměře zhruba 2500 m2 se tam nachází vše, co současné špičkové
fitness centrum může nabídnout.
„Jsem rád, že v samotném středu města vzniklo špičkové centrum, které přispěje ke zdraví a
kondici obyvatel, což vítám jako starosta Prahy 1 i jako místostarosta České obce sokolské,“ řekl
starosta městské části Praha 1 Oldřich Lomecký, který se zúčastnil slavnostního otevření.
Spolu s ním se slavnosti zúčastnili také Wayne Gordon a Jenny Pacey, známé postavy fitness a
oficiální tváře společnosti Star Trac, jež centrum vybavila svými stroji, kteří vybavení hned
vyzkoušeli.
URL| http://www.prazskypatriot.cz/centrum-prahy-ma-nove-daily-fitness/

Rádio Retro tentokrát s podtitulem „(Ne)rozdělení“, odstartuje 28. října
26.10.2017 ČRo - digitalniradio.cz
Tomáš Černý,Lukáš Polák

str. 00

digital

Z konce československé éry si budeme moci připomenout ducha doby díky několika nahrávkám
publicistických Radiofór. Z gramofonových desek budou zpívat také Richard Müller, Pavol Hammel
nebo Peter Lipa.
Od půlnoci 28. října bude možné poslouchat opět Rádio Retro, tentokrát s programem věnovaným
nahrávkám z archivu Českého i Slovenského rozhlasu. Obsah bude reflektovat éru
Československého rozhlasu od let třicátých až do roku 1992, ale nabídne i nahrávky z pozdějších
let. Stanici je možné naladit v rozhlasových multiplexech včetně sítě ČRo DAB+, v nabídce
kabelového operátora UPC a také na internetu.Rádio Retro má tentokrát podtitul „(Ne)rozděleni“ a
nabízí výběr 28 hodin historických zvukových dokumentů. Připomenou nám mimo jiné nahrávky
proslovů při návštěvě českých Sokolů na Slovensku v roce 1936, jindy přivedou před mikrofon
osobnosti spojené s okamžiky, kdy se Češi a Slováci rozešli – proslov Josefa Tisa z konce roku
1938. Slovenský štát se do digitálního éteru Rádia Retro dostává skrze dokumentární pásmo
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Zrada a pád z roku 1964.Ze stejné doby je pořad Boj skončí zítra o Slovenském národním
povstání. Šedesátá léta pak přinášejí vzpomínku na federalizaci. Jak se zmiňuje jeden z hostů
tohoto Rádia Retro, slovenský politik František Mikloško, bylo to téma na Slovensku v roce 1968
možná ještě důležitější než obrodný proces. Poslechneme si i úvahy Gustáva Husáka z této doby.
Vedle zpravodajství a soudobé publicistiky tento program nabízí také oddechové momenty, byť
spojené s československou vzájemností.Chybět nebudou ani některé pořady z cyklu Haló PrahaBratislava, kde v roce 1968 po rozhlasové lince rozmlouvaly různé osobnosti. Přes ztenčenou
česko-slovenskou hranici si takto povídali například Miroslav Horníček z Prahy a Julius Satinský s
Milanem Lasicou z Bratislavy. O rok později v seriálu Dialogy rozmlouvali malíři Jaroslav
Otčenášek (známý v té době ze Sedmilhářů Dity Skálové) a Ján Želibský. Z konce československé
éry si budeme moci připomenout ducha doby díky několika nahrávkám publicistických Radiofór. Z
gramofonových desek budou zpívat také Richard Müller, Pavol Hammel nebo Peter Lipa.Archivní
pořady Rozhlasu a televize Slovenska nabídnou například vzpomínky Ladislava Chudíka, ale
především několik dokumentů renomované autorky Táni Kusé, například o odlévání zvonů, o
neslyšících nebo o záchraně Kartuziánského kláštera. Chybět nebude ani legendární zábavný
pořad Milana Markoviče Pod pyramidou, který se vysílal od roku 1987. Chybět nebudou nahrávky
s hosty jako Michael Žantovský nebo Václav Havel ze 17. Listopadu 1991. Ve vysílání se tentokrát
ozvou historické rozhlasové znělky federálních okruhů Československo I a II, ze stanice Hvězda,
ale také nebude chybět znělka československé sekce Rádia Svobodná Evropa.Program s
Masarykem skončil, Rádio Retro nabídne od soboty nový obsah
URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1764610

Zapomenutý hrdina
26.10.2017 Mladá fronta DNES
Mirka Salavová

str. 06

Z domova

Václav Sedláček byl 28. října 1939 první obětí nacistů.
Nacisté střílí a snaží se rozehnat dav Čechů shromážděných v pražských ulicích. Lidé slaví 28.
října 1939 výročí vzniku Československé republiky. Demonstrací proti okupaci. V Žitné ulici kulky
smrtelně zraní dva muže – studenta medicíny Jana Opletala, jenž se stal symbolem
protiněmeckého odporu a dělníka Václava Sedláčka z Ústí nad Labem. Příběh prvního zná ze
školy každý, příběh druhého do učebnic nepronikl, přestože se stal první obětí nacistické zlovůle v
protektorátu Čechy a Morava.
Z pekárny proti Němcům „V Ústí nad Labem se Václav Sedláček živil jako pekařský pomocník. Od
září roku 1932 do dubna roku 1938 bydlel v pronájmu. Pak se přestěhoval do Předlic k rodičům,“
přibližuje ředitel ústeckého městského archivu Petr Karlíček. Jeho krátký život s tragickým koncem
začal paradoxně v německém městě Recklinghausen v Porýní-Vestfálsku. V dubnu 1917 se jako
druhé dítě narodil do rodiny českého horníka. Navštěvoval německé školy a měl následovat otce
do dolů. Avšak hospodářská krize v třicátých letech 20. století a sílící nacionalismus Němců
přiměly rodinu vrátit se zpátky domů.
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„V době nástupu nacismu Sedláčkovi přesídlili na sever Čech. Václavův otec se živil jako horník
nedaleko Ústí nad Labem v chabařovické uhelné pánvi. V letech 1932 až 1934 bydleli ve Vaňově.
Následně se přestěhovali do Předlic,“ nastiňuje Petr Karlíček.
Ještě v Německu se tehdy patnáctiletý Václav učil havířině. Pokračoval i v Ústí nad Labem,
zároveň se však začal učit pekařem. Nakonec se stal pekařským pomocníkem a nastoupil do
pekárny Karoliny Watzeové. „V září 1938 byla vyhlášena mobilizace a Václav narukoval do
československé armády. Po podepsání mnichovské dohody se už do Ústí nevrátil,“ popisuje
Karlíček. Odešel i se svým bratrem Karlem do Prahy. Oba našli práci v pekárnách. Ale i tady na ně
dolehla německá okupace, proti které se chtěli oba rázně vymezit.
Kulka do srdce
Příležitost dostali brzo. Už v půlce září 1939 se totiž objevily ve velkých městech letáky, které
vyzývaly k projevům nesouhlasu s německým záborem země. V sobotu 28. října měli lidé vyjít s
trikolorou připnutou v klopě do ulic.
V onen osudný den se pražské Václavské náměstí naplnilo lidmi. Studenti zpívali českou hymnu i s
její slovenskou částí, což bylo tehdy zakázané.
Shromáždění provolávali hesla: „Pryč s okupanty“, „Ať žije Beneš“ nebo dokonce „My chceme
Stalina“. Policejní složky se několikrát pokusily náměstí vyklidit, ale v ulicích došlo k potyčkám
mezi Němci a Čechy. Nejtvrdší zákrok nacistických ozbrojenců proti protestujícím proběhl na
křižovatce ulic Žitná a Ve Smečkách. Někdo tu začal střílet do davu – možná česká policie,
provokatéři gestapa nebo němečtí policisté.
„Václava Sedláčka trefila kulka přímo do srdce a skácel se k zemi. Smrti odolával přibližně 5 minut.
Poté jej naložili na policejní auto a odvezli do nemocnice. V ten smutný den 28. října 1939 to byl
jediný mrtvý,“ píše historik Jozef Leikert v knize Ráno přišla noc.
Později na svá zranění zemřel i student Jan Opletal, jehož pohřeb se stal symbolem odporu proti
nacistickým okupantům.
Sedláčkův pohřeb byl mnohem menší. Konal se o týden později na hřbitově v Braníku. Rakev nesli
čtyři členové Sokola. Kromě příbuzných se ho zúčastnila i řada Pražanů a příslušníci gestapa v
civilu.
Příběh jeho hrobu dokresluje Sedláčkův osud. Během války se o něj nikdo nestaral, proto byl na
jejím konci zrušen. „Necelé tři roky po záboru Sudet se Sedláčkovi přestěhovali do Prahy. V
přihlašovací kartě z roku 1942 už nechali kolonku ‚děti‘ nevyplněnou,“ uzavírá Petr Karlíček.
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Ve Vídni se slavilo a byl k tomu důvod. Vyvrcholily tam oslavy 150 let
vídeňského Sokola
25.10.2017

sportovnilisty.cz

str. 00

O víkendu 20.–22. října 2017 vyvrcholily ve Vídni oslavy 150. výročí vzniku první sokolské jednoty
v Rakousku, Sokola Vídeňského.
Bohatého programu oslav se zúčastnili starostka České obce sokolské a Světového svazu
sokolstva Hana Moučková a představitelé členských organizací Světového svazu sokolstva,
velvyslanec ČR v Rakousku Jan Sechter a další významní hosté. Členy Světového svazu
sokolstva přivítal podle zprávy na webu ČOV na radnici v první den oslav starosta Vídně Michael
Häupl, který také poskytl záštitu sobotnímu gala večeru.
Oslavy významného jubilea rakouského sokolstva zahájila v pátek 20. října 2017 v podvečer mše
svatá v křížovnickém kostele Karlskirche, na níž ve 20.00 hodin navázal hudební večer v Komorní
opeře. Na něm vedle řady sólistů vystoupil také Symfonický orchestr Sokola Brno I či vídeňský
pěvecký sbor Lumír. Oslavy následný den zahájilo veřejné vystoupení cvičebních a tanečních
složek v Union Sport Zentrum Hietzing – diváci zde zhlédli ukázková cvičení žactva a dorostu,
ukázky z činnosti Vlastenecké omladiny, vystoupení sester z Trenčína a souboru Marjánka,
ukázkové tréninky volejbalu, florbalu, stolního tenisu a fitness, cvičení staršího členstva. Veřejné
vystoupení uzavřela Show dance. Od 18.30 hodin byla na vídeňské radnici vernisáž sokolské
výstavy.
Víkendové oslavy vyvrcholily v sobotu 21. října 2017 Gala večerem, který se od 20.00 hodin konal
v budově vídeňské radnice. V jeho úvodu vystoupili se stručnými zdravicemi zástupci města Vídně,
Ministerstva zahraničí ČR, Senátu PČR a starostka České obce sokolské a Světového svazu
sokolstva sestra Hana Moučková, která v úvodu blahopřála vídeňským sokolům k významnému a
úctyhodnému jubileu jejich spolku.
"Rakouské sokolstvo si nesporně zaslouží úctu – obdobně jako v českých zemích i ono prošlo
řadou obtížných historických období, kdy čelilo zákazům a pronásledování, aby vždy opět
povstalo, obnovilo svoji činnost. Ať již to bylo v době 1. světové války a při následném rozpadu
Rakouska-Uherska, nebo v době obsazení Rakouska nacistickým Německem, či po skončení 2.
světové války," řekla Hana Moučková. "Sokol v Rakousku ale musel řešit specifické situace, které
žádné jednoty v jiných zemích v podstatě neznaly – odliv a příliv členů do nebo ze staré vlasti, z
Československa. Nebyly to jistě situace lehké, ale rakouské sokolstvo se s nimi vypořádalo,
překonalo obtíže s tím spojené. I to potvrzuje sílu sokolského ducha, který v sobě máte." Poté
vystoupil starosta Sokolské župy rakouské Thomas Frey-Materna, který všechny přítomné přivítal
na oslavách 150. výročí vzniku Sokola Vídeňského.
Oslavy 150. výročí založení Sokola Vídeňského se rovněž staly důstojnou příležitostí k zasedání
rady Světového svazu sokolstva, které se konalo ve Vídni v neděli 22. října 2017.
(ps, Česká obec sokolská, SportovniListy.cz, foto: Česká obec sokolská)
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URL| http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/ve-vidni-se-slavilo-a-byl-k-tomu-duvod-vyvrcholilytam-oslavy-150-let-videnskeho-sokola/

Zbirožští musí plesat u sousedů
25.10.2017 Rokycanský deník
BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ

str. 03

Region/Zpravodajství

Zavřená sokolovna trápí i Rokycanské.
Rokycansko – O svá kulturní zařízení se obce Rokycanska zpravidla dobře starají. Třeba v Týčku,
Těních, Plískově a Strašicích prošla rekonstrukcí, opravovali i Cheznovičtí. V Bušovicích mají sál
provázaný s fungováním hospody, a tak před časem řešili kvůli obojímu i provozovatele. Kulturní
dům funguje také ve Volduchách a akce v něm pořádají i přespolní.
Spousta koncertů, plesů, akademií a dokonce i sportovních klání (např. tuto neděli krajský přebor
ve stolním tenisu mužů) se odehrává také ve známém hrádeckém zařízení. Smůlu tak mají
paradoxně obyvatelé dvou největších měst okresu – ve Zbiroze a Rokycanech.
Zbirožská sokolovna je pořád ještě v rekonstrukci, takže vyhlášené plesy a zábavy se v místě
nekonají a zájemci musí využívat třeba sál pohostinství v Plískově. Pro menší akce slouží nová
víceúčelová zasedací místnost městského úřadu, pro koncerty a divadla pak sál někdejšího kina.
U sokolovny byla zbourána část přístavby, aby se vzhled budovy přiblížil někdejší podobě. Zbytek
přistavené části má novou střechu a nová okna. Sál a ostatní části jsou před rekonstrukcí.
Skromný odhad nákladů se pohybuje někde v rozmezí 12 milionů. Nyní město doufá, že by mu
mohla vyjít žádost o dotaci na vzduchotechniku.
Ani nadcházející plesová sezona tedy nebude pro Zbiroh nijak slavná. „Zastupitelé by rádi se
sokolovnou něco udělali do nejdříve. Zároveň se ale ukazuje, že opravit zařízení jen kvůli třem
čtyřem plesům ročně by byla nevratná investice. Zvažuje se proto i budoucí pronájem budovy, aby
sloužila celoročně,“ konstatoval tajemník Pavel Vlček.
Větší problémy s pořádáním kulturního dění mají už druhým rokem také v okresním městě. Chybí
jim dům kultury – Sokolovna Rokycany. Už od loňského září je zavřená kvůli havarijnímu stavu.
Nefungují tamní klubovny ani sál a zavřela i hospoda. Lidé tam nechodili, protože se domnívali, že
není v provozu.
Sokolové celý objekt i s pozemky nabídli k odkoupení městu. Důvodem jsou také splátky půjčky,
kterou od Rokycan dostali na umoření dluhů vzniklých v dřívějším období. Zastupitelé by měli v
záležitosti rozhodnout. Verdikt se od léta oddaluje, protože město čekalo na vypracování vlastních
expertiz, které pro porovnání těch poskytnutých sokoly zastupitelé požadovali. Listopadové
zasedání by snad mělo vnést do případu jasno.
Region| Západní Čechy
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Obce se starají o kulturní domy. Získávají i nové využití
25.10.2017 domazlicky.denik.cz
Josef Babor

str. 00

Moje Domažlicko

Domažlicko – Kulturní domy s restaurací nebo alespoň pořádným výčepem. Ty ve větších obcích
na venkově fungovaly několik desítek let. V některých místech se o ně dokázali postarat vzorově,
jinde zápasí s nedostatkem peněz.
"Vyhlášený sál U nádraží v Postřekově, který proslul např. při masopustních nebo pouťových
oslavách, již delší dobu chátrá. Postřekovští bojují za jeho záchranu. „Vzhledem k tomu, že je to
jediné místo v obci, ve kterém je možné konat kulturní akce, se zastupitelé rozhodli nemovitost od
soukromého majitele koupit a převést do majetku obce,“ popisuje postřekovský starosta Jan
Kreuz.„V tuto chvíli dochází ke zpracování studie, která by měla vyčíslit celkové náklady spojené s
rekonstrukcí stavby, případně vyčíslit cenu, za kterou by se sál postavil znovu na zelené louce,“
shrnul aktuální stav starosta Kreuz.
Osud kulturního domu dlouho řešili v Újezdě. Tamní kulturák se po revoluci dostal do soukromého
vlastnictví, dlouhá léta v něm fungovala diskotéka a night klub.
Bývalý majitel o objekt přišel kvůli dluhům a Újezdští je poté mohli zakoupit od insolvenčního
správce. Poté, co obec před zhruba čtyřmi lety získala do svého vlastnictví, nastoupili místní hasiči
a sokolové, aby při brigádách v objektu vyřezali rezavé radiátory ústředního topení, prasklé
rozvody vody i oloupanou malbu. Nepříjemné pro ně bylo vyklizení roky uzavřeného nočního klubu
se zatuchlým čalouněným nábytkem.
Odborné firmy pak provedly zateplení objektu včetně výměny oken, zrenovovaly podlahy a další
součásti stavby. Letos v létě se do renovace kulturního domu a přiléhající hospody ve Starém
Klíčově pustil mrákovský obecní úřad.
„Kromě zateplení se udělala i nová fasáda,“ připomněl mrákovský starosta Josef Janeček.
„Hlavním přínosem budou energetické úspory. Před začátkem renovace musel být vypracován
energetický audit, na jehož základě jsou udělovány dotace,“ připomněl starosta. Mrákovští dostali
40% dotaci z titulu Zelená úsporám. Celkové náklady činily 3 miliony korun.
Velkou přestavbou prošel před třemi lety kulturní dům v Zahořanech. Stalo se z něj multifunkční
zařízení. Rozsáhlá oprava byla hotová během tří měsíců, později Zahořanští vybudovali v patře
kuželkárnu. V rámci zateplení získal jejich kulturní dům i novou barevnou fasádu. „Byla vyměněna
okna, dveře a nové je i vytápění celého objektu,“ shrnul nejdůležitejší práce při obnově objektu
starosta Zahořan Miroslav Jandečka.
„Využili jsme toho a při akci jsme v interiéru i vybílili sál a provedli generální údržbu parket,“ dodal
Jandečka. V sále působí i místní sportovci. „Hraje se zde, kromě fotbalu, který by nám to tu
devastoval, odbíjená, nohejbal a florbal. Proto jsme při renovaci nechali parkety i nově nalajnovat,“
zmínil starosta.
Nového zázemí v patře se pak před rokem a půl dočkali kuželkáři. Dvě dráhy vznikly na jednom z
balkonů. „Náklady na stavební práce a technologické vybavení činily 1 830 000 korun,“ vyčíslil
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Jandečka. Kromě nového kuželníku získali sportovci v patře i nové zázemí včetně šaten a
sociálního zařízení."
URL|
https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/obce-se-staraji-o-kulturni-domy-ziskavaji-i-novevyuziti-20171025.html

Sexy krásky ze Sněmovny: Blesk vybral ze 44 poslankyň 11 nejhezčích
25.10.2017

blesk.cz

str. 00

Volby 2017

8.Zuzana Majerová-Zahradníková (45, ODS): Inspirace dědečkem

Absolventka dějin výtvarného umění pochází z Olomouce, kde také žije. Ráda cestuje, má dva
syny, tři kocoury a psa. Do ODS vstoupila v roce 2009. Velkou inspirací byl pro ni dědeček
František Dvořák, zanícený sokol, náčelník Smrčkovy župy sokolské v Olomouci.
URL| http://www.blesk.cz/clanek/501804/sexy-krasky-ze-snemovny-blesk-vybral-ze-44-poslankyn11-nejhezcich

CO SKRÝVAL železný trezor
25.10.2017

Chvilka pro tebe

str. 54

Váš příběh

Psala se sedmdesátá léta, kdy se naše čtyřčlenná rodina konečně stěhovala z těsného
jednopokojového přízemního bytu. Dlouhé roky bylo naše jméno v pořadníku OPBH, až konečně
přišla řada i na nás. Dvě velké místnosti, velkorysá předsíň a prostorná kuchyň s balkonem – to
všechno vypadalo jako sen.
Ze zdi jedné z místností na nás hleděl starý trezor. Jeho železná dvířka byla ale zamčená. Léta
nás nenapadlo je otevřít. Byli jsme přesvědčeni, že se do jeho útrob už dávno někdo podíval.
Vždyť dům patřil před válkou židovské rodině, o které se říkalo, že všichni její členové za války
zahynuli v koncentračním táboře.
TAJEMSTVÍ VE ZDI
Jejich nádherný byt, tehdy desetipokojový, záhy získal vysoký důstojník gestapa. Po válce, jak
bývalo zvykem, prošla většina velkých továrnických a „buržoazních“ bytů necitlivými stavebními
úpravami. Zkrátka se „rozporcovaly“ na několik menších. Stejný osud potkal i ten náš. Uprostřed
haly s krbem, obložené až ke stropu ořechovým dřevem stála zděná příčka, hned za ní začínal byt
sousedů. Trezor jsme dlouhá léta míjeli, byl součástí našeho domova, vymýšleli jsme si o něm jen
tak pro zábavu různé příběhy, ale nikdy nás nenapadlo podívat se dovnitř.
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Proč taky? Buď to udělali nacisté, nebo po válce komunisti, a pokud tam kdy něco bylo, je to už
dávno pryč. A roky běžely.
„A to vás opravdu nikdy nenapadlo zkusit trezor otevřít?“ ptal se manžel mé nejmladší sestry.
Zavrtěli jsme hlavou. „A nebude vám vadit, když se o to pokusím?“ Jeho nápad nás nadchl. S
pečlivostí sobě vlastní hledal firmu, která dokáže co nejcitlivěji dvířka otevřít, aniž je zásadně
poškodí. Podařilo se. Byla to chvíle velkého napětí, ani jsme nedýchali. A pak trezor po desetiletích
vydal své neveselé tajemství.
NĚMÁ VÝPOVĚĎ
V přihrádkách ležely pečlivě srovnané pasy skoro celé rodiny. Z fotek se na nás díval otec
Zikmund Kraus, majitel továrny na železné potrubí, jeho žena a syn s dcerou. Byly tu i směnky,
jelikož bohatý Zikmund Kraus půjčoval peníze – a nemalé částky.
Seděli jsme nad hromádkami dokumentů a lejster a z těchto střípků se pomalu pokoušeli skládat
historii jedné židovské rodiny, do jejíhož osudu krutě zasáhla druhá světová válka. Byly momenty,
kdy se nám nahrnuly slzy do očí.
Tak málo zbylo z jejich snů a plánů, které neměli šanci nikdy uskutečnit.
Staré medaile vypovídaly o tom, že Zikmud statečně bojoval v rakouskouherské armádě. Plnil tak
vojenskou povinnost. Ale jak prozrazovaly další nálezy z trezoru, byl i velkým vlastencem. V úctě
choval T. G. Masaryka, podporoval i Československý hasičský sbor a byl činný v Sokole, o čemž
vypovídaly i pamětní sokolské mince.
Na dně ležela i dojemná šňůrka skleněných perel, z některých už perleť oprýskala, snad památka
na zesnulou příbuznou? Byly tu i vkladní knížky, které rodina vybrala těsně před transportem v
naději, že jim na novém místě peníze pomohou. Snad věřili, že si koupí svobodu nebo aspoň
slušné zacházení. Byla to ale iluze.
Přestože měla rodina příbuzné v Americe, o útěk se nepokusila. Proč, to se můžeme jen
dohadovat. Šlo o váženou rodinu, byli vlastenci, měli majetek a možná doufali, že je právě on
ochrání.
Jenže se osudově zmýlili. Nakonec si i oni museli přišít na kabáty žlutou Davidovu hvězdu. Chodili
po ulicích s tímto stigmatem a čelili opovržlivým pohledům a často i urážkám lidí, kteří je ještě
nedávno uctivě zdravili. Přesto pořád doufali, že se situace změní.
Nikdo tenkrát nevěřil, jaká zvěrstva Hitler a jeho přisluhovači chystají. Zdi koncentráků byly
neprodyšné, ještě nepropustily děsivá a zrůdná tajemství. Kdo by tenkrát tušil, co za hrůzy je
čeká? Propaganda byla dokonalá, a tak lidé dobrovolně nastupovali do vlaků, které je vezly na
smrt. Věřili, že se vrátí. Klíče na rozkaz nacistů nechali stejně jako ostatní deportovaní Židé v
zámku. To aby měli gestapáci a esesáci ještě jednodušší přístup k jejich majetku.
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CESTA SMRTI
Dvacátého července 1942 odjeli i Zikmund, Marie a jejich děti Nela a René transportem do
Terezína. Z Terezína pak všechny čekala strastiplná cesta do koncentračního tábora AuschwitzBirkenau. Konečnou stanicí, a to doslova, byla pro oba rodiče Treblinka. Tam v říjnu téhož roku
zahynuli.
Z transportu AA, č. 438, přežilo koncentráky a hrůzné zacházení dozorců pouhých pětatřicet lidí.
Mezi nimi René a Nela. Ta ovšem krátce po osvobození zemřela v pouhých osmnácti letech na
následky mučení.
Smutným svědkem té doby je například Reného propouštěcí knížka z koncentračního tábora v
Osterode vydaná dvanáctého června roku 1945. „Tímto průkazem se hlaste u repatriačních
orgánů. V zájmu bezpečného návratu do domova pečlivě uchovejte,“ stojí na něm.
René po válce zůstal úplně sám. V ruce měl jenom pár korun a taky patnáct cigaret, které dostal
na cestu domů.
ÚTĚK ZA MOŘE
Ještě v dokladech z roku 1945 měl René v kolonce „povolání“ napsáno „továrník“. Ale pak přišel
rok 1948 a s ním komunistický převrat. Přišel o dům i o továrnu. Byl Žid a navrch „buržoazní
vykořisťovatel“. Dobře věděl, že v atmosféře znárodňování a takzvaného třídního boje ho ve vlasti
čeká jen to nejhorší. Bez prostředků a bez střechy nad hlavou se pokusil uplatnit životní pojistku
sestry, ale z pojišťovny Generali mu odepsali lakonicky: „Na válku se pojistka nevztahuje.“
Tentokrát využil rodinných i přátelských vazeb v Americe a pár měsíců po převratu emigroval.
Oženil se, ale jeho manželství bylo bezdětné. Do své vlasti se už nikdy nepodíval.
Doma jsme nakonec zase hromádky lejster, dokumenty, mince i medaile poskládali zpátky do
trezoru. Přesně tak, jak je tam uložila rodina, která tu bydlela před námi – než nastoupila cestu, na
jejímž konci čekala smrt. * Lenka N., Brno

Nejstarší plavecký bazén v Praze je v Tyršově domě
24.10.2017 ČRo - regina.cz
Jolana Nováková

str. 00

prahoukrizemkrazem

Tyršův dům, komplex několika budov, z nichž nejvýraznější je Michnův palác a v roce 1925
přistavěná tělocvična, stojí na Malé Straně. Najdete tu nejstarší plavecký bazén v Praze, plněný
pramenitou vodou z Petřína.
Na konci 13. století, kdy na Pražském hradě ještě sídlili Přemyslovci a Újezd ležel za hradbami
pražských měst, tady stávalo několik kostelíků. Později byl v těchto místech zřízen klášter
dominikánek u svaté Anny, v raném novověku tu stávala šlechtická stavení, už ne za hradbami,
protože Pražská města se za Karla IV. rozrostla. Pavel Michna z Vacínova okolo roku 1630
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plánoval přeměnit zdejší dvůr v palác se zahradami. Velkolepost jeho plánů je nesporná, ale
nedokončená. Palác zůstal v majetku rodu jen necelých padesát let. Skvostem ale zůstává
dodnes. V roce 1767 se majitelem paláce stal c. k. rakouský erár, vystavěl tu zbrojnici, palác
přeměnil na sklad a výrobnu střelných zbraní. V devastovaném stavu v roce 1921 palác koupila
Československá obec sokolská. Slavnostní otevření Tyršova domu po rozsáhlé rekonstrukci se
konalo v květnu 1925. Účastnil se ho i prezident Masaryk.Za druhé světové války byla z nařízení
říšského protektora zakázána veškerá sokolská činnost. Areál Tyršova domu přešel pod říšskou
správu. Po válce v Michnově paláci působila Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, sídlilo tu
Muzeum tělesné výchovy a sportu nebo pobočka Národního muzea. V roce 1990 byl areál v
restituci navrácen České obci sokolské. Ta organizuje prohlídky Tyršova domu, do bazénu mají
přístup nejen Sokolové a studenti FTVS, ale i veřejnost.
URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1763955

Podívejte se na pražské veletrhy, kde ze sportovaly a hrály si děti...
24.10.2017

sportovnilisty.cz

str. 00

Na veletrhu jste si mohli i zatančit podle figurky na obrazovce
Výstaviště v Praze v Letňanech od 19. do 22. října 2017 obsadily veletrhy mířící exponáty a
zbožím ve výstavních stáncích na děti a jejich rodiče i prarodiče. Není divu, že mezi návštěvníky
byli zástupci tří generací častokrát v ruku v ruce procházející se v uličkách výstavních hal a mezi
stánky nabízející potřeby, zboží i služby pro děti od kojenců až po dorost. Jaké byly osmé ročníky
veletrhů FOR TOYS, FOR BABIES i veletrhu FOR GAMES 2017 a ještě jednoho veletrhu, který se
konal na stejném výstavišti, ale organizovaný byl jinými pořadateli a to byl veletrh Model hobby.
SportovníListy.cz byly na místě děje...
Veletrh FOR GAMES přinesl pestrou nabídku herního hardwaru, softwaru a bohatý doprovodný
program. Veletrh Model hobby zase stovky modelů od letadel a dalších vznášejících se modelů
včetně dronů, před lokomotivy a vogony včetně kolejšť až po modely lodí, které byly k vidění na
hladině velkého bazénu zvlášť pro veletrh nachystaného.
V rámci veletrhu FOR TOYS návštěvníci měli možnost zhlédnout řadu zábavných pódiových
vystoupení, mohli se zapojit do řady soutěží během veletrhu i v rámci expozic samotných
vystavovatelů. Velký zájem zde byl o cvičení na kobercích se sportovními potřebami a s nářadím,
které obsluhovali sportovci a cvičitelé Sokola. Expozice České obce sokolské prostě nešla
přehlédnout.
URL| http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/podivejte-se-na-prazske-veletrhy-kde-ze-sportovalya-hraly-si-deti/
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Šumperk si připomene vznik Československa
24.10.2017

Právo

str. 11

Střední Morava - Olomoucký kraj, Zlínský kraj

Vzpomínkovým setkáním u pamětní desky T. G. Masaryka koncertem Moravské filharmonie
Olomouc (MFO) si dnes připomenou v Šumperku 99. výročí vzniku samostatného
Československého státu.
Setkání organizují město Šumperk, Svaz bojovníků za svobodu a Česká obec sokolská.
„Vzpomínková akce se uskuteční ve 14 hodin. Hudební doprovod obstarají hudebníci ze Základní
umělecké školy Šumperk,“ řekla mluvčí šumperské radnice Olga Hajduková.
Regionalni mutace| Právo - střední a východní Morava

ARCHITEKTURA: Vojtěch Ignác Ullmann (a Psí vycházka)
24.10.2017 neviditelnypes.cz str. 00
Neviditelný pes, Zdeněk Lukeš

Neviditelný pes / Architektura

Architektuře historismu bohužel moc pozornosti nevěnujeme, možná nám připadá málo nápaditá a
ne tak efektní jako třeba secese, kubismus nebo avantgarda meziválečného období. Je to možná
škoda, protože i ve druhé polovině XIX. století vznikla zajímavá díla.
Architektuře historismu bohužel moc pozornosti nevěnujeme, možná nám připadá málo nápaditá a
ne tak efektní jako třeba secese, kubismus nebo avantgarda meziválečného období. Je to možná
škoda, protože i ve druhé polovině XIX. století vznikla zajímavá díla. Jedním z hlavních
představitelů historismu – především neorenesance – byl Vojtěch Ignác Ullmann, architekt, od
jehož narození letos uplynulo 195 a od úmrtí 120 let.
Pražský rodák Ullmann byl absolventem techniky, studoval však také na prestižní vídeňské
umělecké akademii, kde byl žákem profesorů Augusta Siccarda von Siccardsburga a Eduarda van
der Nülla, tedy tvůrců vídeňské opery a řady dalších významných staveb v okolí Ringstrasse.
Následovala tehdy takřka povinná studijní cesta do Itálie, kde se tehdejší adepti seznámili s
antickými památkami i stavbami renesančními a barokními. Cestovali s notesem v ruce a skicovali
vše, co je zaujalo. Domů si pak vozili řadu knih s detaily památek, které pak tvůrčím způsobem
aplikovali na svých dílech.
Po návratu do české metropole si Ullmann založil vlastní praxi a v následujících dekádách provedl
dle vlastního návrhu řadu prominentních staveb. Některé z nich projektoval ve spolupráci se svým
švagrem Antonínem Barvitiem, absolventem stejných škol. K Ullmannovým významným projektům
v centru Prahy patří palác Lažanských na nároží Národní třídy a Masarykova nábřeží, budova
České spořitelny v jejím sousedství na Národní třídě (dnes v ní sídlí prezidium Akademie věd),
palác Buštěhradské dráhy a sousední Šebkův palác v ulici
Politických vězňů nebo budova pražské techniky na nároží Karlova náměstí a Resslovy ulice. Jde
zpravidla o stavby ve stylu ušlechtilé italské renesance. Jeho dílem je také v Sokolské ulici první
budova Sokola, která mimochodem dodnes slouží svému původnímu účelu.
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Na Ullmannově objektu Vyšší dívčí školy ve Vodičkově ulici se objevuje motiv sgrafita (vytvořil je
malíř Josef Scheiwl), které známe z řady českých renesančních budov. Starobylá technologie
proškrabované svrchní vrstvy mokré omítky pak zaujala zejména Ullmannova mladšího kolegu
Antonína Wiehla, který ji dále rozvíjel na svých stavbách ve stylu tzv. české neorenesance.
Ullmann se věnoval rovněž projektu Prozatímního divadla na nábřeží Vltavy. Tuto budovu později
nahradila definitivní stavba Národního divadla od Josefa Zítka a Josefa Schulze – mimochodem
dalších Siccardových a van der Nüllových žáků z vídeňské akademie. Část Ullmannovy stavby
však oba architekti integrovali do své budovy.
Lippmannova a Lannova vila vyrostly naproti sobě v Bubenči – tehdejším pražském satelitu. Obě
byly samozřejmě inspirovány italskými renesančními rezidencemi. Zatímco Lannova vila je dnes
kvalitně opravená a slouží jako rezidenční objekt Akademie věd, o něco starší Lippmannova vila už
dnes neexistuje. Zbourali ji – navzdory památkové ochraně – v 70. letech a nahradili nevzhledným
panelákem kontrarozvědné služby ministerstva vnitra (stojí totiž nedaleko americké a čínské
ambasády). Nádherný objekt tak dnes můžeme obdivovat jen na architektonickém plánu. Oba
sešvagření projektanti vytvořili i velkorysou budovu nádraží Františka Josefa I. na pomezí
Královských Vinohrad a Nového Města, zakončenou dvěma štíhlými věžemi. Nešlo o malý objekt,
přesto brzy přestal kapacitně stačit a po roce 1901 byl nahrazen secesní budovou architekta
Josefa Fanty.
K dalším Ullmannovým známým stavbám patří i tzv. Letenský zámeček – dodnes oblíbená výletní
restaurace v Letenských sadech, odkud později – v roce 1891 – vedl František Křižík první trať
elektrické dráhy k nově založenému Výstavišti na okraji Královské obory. Ullmann byl rovněž
autorem Španělské synagogy v oblasti býv. židovského ghetta s prvky maurské architektury na
průčelí. Postavil i hlavní karlínský chrám Cyrila a Metoděje, v tomto případě ale dle projektu
významného vídeňského architekta a odborníka na středověké stavby Carla Roesnera.
Ullmann samozřejmě nestavěl jen v Praze. Jeho budovy najdeme i v Pelhřimově, Příbrami nebo
Českých Budějovicích. Byl rovněž tvůrcem architektonického návrhu vysokých pecí na Kladně (tzv.
Vojtěšská huť, založená Vojtěchem rytířem Lannou). Vojtěch Ignác Ullmann zemřel v září roku
1897 v Příbrami.
LN, 21. 10. 2017
URL|
http://neviditelnypes.lidovky.cz/architektura-vojtech-ignac-ullmann-a-psi-vychazka-fvv/p_architekt.aspx?c=A171022_225616_p_architekt_wag

Gestapo je zatklo a hromadně zavraždilo. V Kostelci nad Labem
vzpomínali na hrdinné odbojáře
23.10.2017

nasregion.cz

str. 00

V parku na náměstí Komenského v Kostelci nad Labem je veřejnosti přístupná výstava Anthropoid
– 75 let od atentátu na Heydricha…
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Vzpomínka na atentát
Po vernisáži se uskutečnila beseda s autorem výstavy, historikem Vlastislavem Janíkem na téma
Zahraniční a domácí odboj za 2. světové války. Akce byla věnovaná vzpomínce na kostelecké
občany, kteří byli umučeni a popraveni v koncentračních táborech před 75 lety.
„Hlavní důvod, proč jsme sem putovní výstavu chtěli dostat, byl ten, že místní odbojová skupina,
která tady působila za války, byla napojena na Anthtropoid, na výsadkáře. Gestapo je zatklo,
většina z nich byla v rámci hromadné popravy českých odbojářů popravena 24. října v
Mauthausenu. Na tyto místní sokol, učitele a další nikdy nezapomeneme,“ uvedl pro Náš REGION
místostarosta Kostelce nad Labem Vladimír Těšínský. Výstava bude instalována do pondělí 23.
října.
Čest padlým
„Vernisáže se zúčastnila i paní Pečová-Vančurová, dcera jednoho z umučených odbojářů,“ dodal.
Jejím otcem byl Jaroslav Vančura, který byl zavražděn již 3. dubna 1942 v Osvětimi. Přítomní dále
vzpomněli na Jaroslava Lafka (6. 3. 1942 Osvětim), Raymunda Hrubého (5. 4. 1942 Mladá
Boleslav), Antonína Křováka (24. 10. 1942 Mauthausen), Marii Křovákovou (24. 10. 1942
Mauthausen), Josefa Nitku (24. 10. 1942 Mauthausen), Annu Nitkovou (24. 10. 1942 Mauthausen),
Annu Stehlíkovou (24. 10. 1942 Mauthausen), Františka Zeyvala (24. 10. 1942 Mauthausen) a
Boženu Zeyvalovou (24. 10. 1942 Mauthausen).
„Odvaha, čest, odhodlání, statečnost, láska k vlasti, hrdinství a obětavost, to všechno jsou
vlastnosti, kterými se mohli chlubit členové Sokola, učitelé, úředníci, dělníci ale i prostí a obyčejní
občané našeho města umučení a popravení před 75 lety,“ uvedl Těšínský. S tím, že výstava je
věnována nejen událostem kolem atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, ale také
jeho následkům v podobě stanného práva, zatýkání, vraždění a poprav skutečné elity.
Příběhy psal sám život
„Příběh cukrovarského úředníka Václava Tremla, který napsal pan Jaroslav Kotlaba, pěkně
zapadá k životním osudům ostatních odbojářů. Pro mě osobně má navíc tento příběh nečekaně
silné osobní pouto, protože paní Marie Palečková, která byla autorkou jednoho z děkovných
dopisů, byla mojí babičkou. Příběhy, které píše sám život, jsou často velmi zvláštní a zajímavé,”
uzavřel Těšínský.
URL|
http://nasregion.cz/sever/gestapo-je-zatklo-a-hromadne-zavrazdilo-v-kostelci-nad-labemvzpominali-na-hrdinne-odbojare
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