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ALENA VOLKOVÁ

Plné znění zpráv

Sokolský zpravodaj
20. 1. 2018

ČT sport

Aktuální novinky ze sokolského hnutí a informace o přípravách na XVI. všesokolský slet.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12090743332-sokolsky-zpravodaj/

Nezapomenutelná první dáma českého automobilového sportu Eliška
Junková (†93) byla nazývána královnou volantu i Ďáblem za volantem!
21.1.2018

ahaonline.cz

str. 00

VIP svět

Když v roce 1927 vyhrála v Paříži ženský automobilový závod Coupé des Dames, bylo to něco
neuvěřitelného. Ale nebyl to první a zdaleka ani poslední úspěch Elišky Junkové (†93). Světoznámá
česká automobilová závodnice byla navíc na svou dobu opravdu mimořádná a emancipovaná žena.
Cvičila v Sokole, plavala, jezdila na kole, studovala hudbu u samotného Leoše Janáčka (†74).
Snadno se také učila jazyky, toužila cestovat a nebála se jít za svými sny…
Narodila se 16. listopadu roku 1900 v Olomouci jako Alžběta Pospíšilová v rodině obuvnického mistra,
který se ženou vychovával celkem osm dětí. Vzpomínky na dětství měla podle vlastních slov krásné,
a to i přesto, že dospělosti se dožili pouze čtyři z dětí, tedy Alžběta, její sestra a dva bratři. Běta od
dětství tíhla k jazykům a ke sportu. Již v šestnácti letech hovořila plynně anglicky a nechala se
zaměstnat jako korespondentka v nově zřízené pobočce Pražské úvěrové banky v rodné Olomouci.
Jejím šéfem se stal o 6 let starší Vincenc Junek, řečený Čeněk (†34). Přeskočila mezi nimi ona
pověstná jiskra. Proto když mladý bankéř dostal za úkol otevřít novou pobočku v Brně, bystrou
mladou korespondentku vzal sebou. Brzy se zasnoubili a společně se v posledním roce první světové
války přestěhovali do Prahy. Jejich vztah byl prý jako na houpačce, jednou spřádali smělé plány, jindy
byli na pokraji rozchodu. Možná i proto se Alžběta v roce 1918 rozhodla odjet sama do Francie, aby
se zdokonalila ve francouzštině. Nechala se zaměstnat v zahradnické firmě v Antibes a rozhodla se,
že o sobě nebude podávat žádné zprávy, dokud se neusadí. Nepsala ani Čeňkovi, ani rodičům nebo
sourozencům. Čeněk se mezi přáteli tenkrát nechal slyšet, že svou Bětu najde, i kdyby byla na konci
světa.
Do autoškoly se zapsala tajně
Z Francie odcestovala Alžběta do Švýcarska, kde studovala němčinu. Do Prahy se vrátila v roce 1921
a našla Čeňka úplně jiného než dřív. Spořádaný bankéř mezitím naprosto propadl motoristickému
sportu. Svým nadšením pro věc strhl i Bětu, která se tajně zapsala v Praze do autoškoly, kde téhož
roku získala vůdčí list, a to jako jedna z prvních českých žen. V témže roce navštívila s Čeňkem
i autosalon v Paříži, kde poprvé spatřila vůz, který se měl stát jejím osudem – Bugatti z dílny slavného
výrobce automobilů Ettore Bugattiho, zvaného Patron. Patrona Alžběta tak okouzlila, že přislíbil mladé
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dvojici dovézt do Československa dvoulitrový závoďák zvaný Doutník. 24. června 1922 se Alžběta za
Junka provdala a s příjmením si změnila i křestní jméno. Eliška si začala říkat podle toho, jak jí říkali
v zahraničí, tedy Elizabeth nebo Eliza. Už na svatební cestě, kterou byl trénink závodu lázeňských
měst Karlovy Vary – Mariánské Lázně, se po boku manžela začala aktivně věnovat motorismu,
nejprve jako Čeňkova spolujezdkyně, později sama za sebe.
Z manžela konkurent
První závodní spolujízdu ve voze Bugatti T30 absolvovala Eliška po boku manžela v dubnu roku
1923. Velký zlom pro ni nastal o rok později, tedy v září 1924, kdy se Junkovi vypravili každý ve
vlastním autě, na závod Lochotín – Třemošná. Eliška jela v jejich první bugatce T30, které říkali
Bábuška, a v kategorii cestovních vozů do dvou litrů tenkrát vyhrála. Dosáhla na tu dobu téměř
neuvěřitelné rychlosti 140 kilometrů v hodině. Možná jí k vítězství pomohlo seno pro štěstí, které si
nastrkala do kapes, nebo polštáře, na kterých seděla kvůli své malé postavě. Úspěch to byl obrovský
a další následovaly.
Na jaře 1925 se Čeněk i Eliška zúčastnili závodu do vrchu Zbraslav – Jíloviště. Diváci tenkrát Elišku
mohutně povzbuzovali po celé délce trati. Závod vyhrála a svého muže porazila o 1,3 vteřiny. Bylo to
historicky první vítězství ženy v mezinárodně uznávaném závodě a Elišku to jen povzbudilo k tvrdému
tréninku a dalším výkonům.
URL|
http://www.ahaonline.cz/clanek/142483/nezapomenutelna-prvni-dama-ceskehoautomobiloveho-sportu-eliska-junkova-93-byla-nazyvana-kralovnou-volantu-i-dablem-za-volantem

Odešel Milan Košar, kulturní pracovník, ochotník a sokol
20.1.2018 novinky.cz
Jiří Smutný

str. 00

Vaše zprávy

Tento týden se židlochovická a brněnská veřejnost rozloučila v obřadní síni Krematoria města Brna
s ing. Milanem Košarem st. ze Židlochovic, který byl z posledního pracovního místa známý jako ředitel
Okresní knihovny Brno-venkov v Židlochovicích.
Milan Košar pracoval celý život v kultuře. V osmdesátých letech řídil Park kultury a oddechu v BrněPisárkách. 1. června 1989 převzal po odcházejícím Karlu Křehlíkovi funkci ředitele Okresní knihovny
Brno-venkov v Židlochovicích.
Mnohem blíže k veřejnosti se však dostával ve své roli hlasatele, konferenciéra a moderátora
nejrůznějších koncertů, setkání s osobnostmi, přednášek, vernisáží výstav, a dokonce i rozhlasových
a televizních zpráv. Zejména židlochovický dětský pěvecký sbor Skřivánek by mohl vyprávět, kolik
koncertů s ním absolvoval.
Nejbližšího kontaktu s divákem se mu dostávalo na divadle. V devadesátých letech působil ve znovu
zprovozněném ochotnickém souboru Milana Lvovského, kde hrál snad v každém představení. Po
smrti vedoucího Lvovského přešel mezi ochotníky divadelního odboru Sokola Židlochovice, kde už
zůstal.
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Ve vzpomínkách zůstane i jako zakladatel a organizátor celé řady zajímavých koncertů v zámecké
kapli, jak z oblasti klasické hudby, tak i muzikálových vystoupení.
URL| https://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihomoravsky-kraj/brno-venkov/4862-48649-odesel-milankosar-kulturni-pracovnik-ochotnik-a-sokol.html

Sokolské i hasičské plesy rozvíří zábavu po okrese
20.1.2018
(cul)

Benešovský deník

str. 02

Benešovsko/Zpravodajství

Kulturní servis
Benešovsko – O zábavu nebude dnes nouze. Na programu je nesčetně plesů, které pořádají různé
obecní spolky jako jsou dobrovolní hasiči či Sokolové. Samozřejmostí všech veselí bude nejen živá
muzika, ale také bohatá tombola se zajímavými výhrami. Sokolský ples v Čechticích začne od 20
hodin v místní Sokolovně. Hasičský ples pořádají také hasiči ve Voticích, a to od 20 hodin ve votické
Sokolovně. Dobrovolní hasiči si zatancují také v Maršovicích od 20 hodin v místním sále. Mezi
pořadateli plesů nebudou chybět ani myslivci. Ti se při své zábavě představí od 20 hodin v sále
vranovské hospody. V neposlední řadě se nebudou nudit ani farníci, kteří se sejdou na Farním plese
v 19 hodin v týneckém Společenském centru.
Region| Střední Čechy

Masaryk na jihu Čech
20.1.2018 Mladá fronta DNES
Petr Kubát

str. 18

Jižní Čechy

BOJ O HRAD 2018
Budějovice byly před sto lety prvním českým městem, které navštívil prezident Tomáš Garrigue
Masaryk. Při návratu z exilu ze zastavil i v Horním Dvořišti a v Táboře.
Jednoho mrazivého prosincového rána roku 1918 se na peronu budějovického nádraží procházel
vysoký starší muž v klobouku. Chtěl se osvěžit na čerstvém vzduchu po noci strávené v salonním
voze. Z ničeho nic k němu přistoupil jeden ze železničářů a začal ho kárat: „Vašnosti, nešpacírujou se
mi tu pořád po tom tepichu, já to nebudu dvakrát uklízet, to je tepich pro pana prezidenta!“
Ten dobrý muž v tu chvíli ještě netušil, že mluví se samotným Tomášem Garriguem Masarykem.
Několik dní prý potom kvůli tomuto trapasu nespal.
České Budějovice byly prvním velkým městem, které československý prezident navštívil po svém
návratu z exilu na konci roku 1918, a měl zde krátké veřejné vystoupení.
I když Československo bylo už mezinárodně uznáno a Masaryk byl zvolen za prezidenta
14. listopadu, trvalo ještě několik týdnů, než se z USA vrátil do vlasti. S dcerou Olgou se plavil lodí
Carmania do Británie. Potom pokračoval vlakem přes Francii a Rakousko.
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Pár dní před prezidentem dorazili na jih Čech v polovině prosince vojáci československé armády
z Itálie. Transport raněných a nemocných projel Českými Budějovicemi v pondělí 16. prosince 1918.
O den později zde obyvatelé vítali první část pluku číslo 39.
„Když konečně vlak přijel a po srdečném vítání předsedou Národního výboru nastoupili naši slavní
bratři pochod městem, nemělo jásání obyvatelstva konce. Sebevědomý, mužný klid, spojený
s vědomím vykonaných činů pro národ, jejich milé chování, vše to vzbuzovalo na první ráz na všech
stranách vřelé sympatie pro ně. Po uvítání na náměstí odebrali se vojáci do kasáren a do škol, kde
pro ně naše mládež vyzdobila třídy,“ stálo ve velké reportáži s názvem Slavné dny v tehdejším
budějovickém týdeníku Pondělí.
Všichni však s netrpělivostí hlavně sháněli zprávy o příjezdu „tatíčka národa“. Ještě než byl známý
přesný čas, začaly se do Českých Budějovic sjíždět významné osobnosti, jako básník Josef Svatopluk
Machar nebo Masarykův syn Jan.
Bylo sychravé poledne, když v pátek 20. prosince 1918 stály na železniční stanici v Horním Dvořišti
davy lidí. Na tomto místě opouštěl Masaryk přesně před čtyřmi lety svou zemi jako politický
vystěhovalec. Hodiny odbíjely třináctou hodiny, když po kolejích přijížděl speciální vlak složený
z téměř dvaceti vozů a ověnčené lokomotivy. Podle svědectví byl návrat neobyčejně působivý. „Vlak
vjíždí do stanice, v okně se objevuje šedivá hlava presidentova, vedle něho suita vojenská a ze všech
vagonů hledí čeští vojáci. Hudba hraje Kde domov můj? Pohlédněte do vlaku, oči všech jsou
zaroseny. Se zjevným vzrušením, jež bylo pozorovati na všech shromážděných, zastavuje vlak,
s jehož jednoho vagonu, osazeného československým národním vojskem, vlaje husitský rudý prapor
s černým kalichem. A po chvilce vycházejí již jednotliví účastníci ze svých vozů a jako jeden z prvních
vystupuje svižným krokem president Masaryk, naprosto nezměněný, svěží, bystrý, ani dlouhou cestou
neznavený, v kožichu, se svým typickým měkkým kloboukem na hlavě,“ popisoval reportér
v Národních listech.
Po oficiálním uvítání následovalo setkání Masaryka s dcerou Olgou s jeho synem Janem, který jim
nabídl chléb se solí. Po Masarykově poděkování, pozdravu a přehlédnutí čestné roty 39. pluku
italských legionářů pokračovala souprava do Budějovic.
Desetitisíce lidí v ulicích
Podle dobového tisku se při jízdě naskytl dojemný obraz. „Davy venkovského lidu shromažďují se
podle trati, děti i dospělí s radostným jásotem vítají presidenta. Cizí zástupci byli těmito vroucími
projevy velmi překvapeni a dojati,“ psali v Národních listech. Až k Velešínu navíc stály u trati hlídky
sokolské stráže a italských legionářů se zbraněmi. Na budějovické nádraží dorazil vlak kolem čtvrté
odpolední. I přes silnou sněhovou vánici bylo město plné lidí. Zaznělo hřmění děl a hlahol zvonů. Na
nádraží Masaryka jako první přivítal předseda Národního výboru František Zdráhal a budoucí první
český starosta města Otakar Svoboda. „Pan president hluboce procítěnou řečí Zdráhalovou dojat,
nebyl v té chvíli schopen odpovědi, než po chvíli se vzchopiv, stiskem ruky a několika slovy
poděkoval,“ vylíčil později čtenářům v knize Státní převrat v Č. Budějovicích F. M. Čapek.
Skoro už za tmy pokračoval Masaryk se svou družinou až na hlavní náměstí. „Nadšení lidu neznalo
mezí, když uzřeli jej na voze šesti koni taženém a kvítím vyzdobeném, v prostém oděvu občanském,
mile se usmívajícího a na pozdravy odpovídajícího. Žádnému panovníkovi nedostalo se skvělejšího
a srdečnějšího přijetí, než tomuto do nedávna prostému občanu, ale opravdovému demokratu. Viděli
jsme mnoho a mnoho lidí, kteří plakali radostí,“ popisoval týdeník Pondělí.

Stránka 7 z 46

Město, které bylo donedávna v německé správě, tehdy nemělo starostu. Proto Masaryka přivítal před
radnicí August Zátka jako předseda městské správní komise a vůdce budějovických Čechů. Ruku si
s Masarykem podal i biskup Josef Antonín Hůlka. Potom, co desetitisíce lidí zazpívali Kde domov
můj?, odebral se Masaryk zpět na nádraží, kde přenocoval v salonním voze.
„Tato Masarykova budějovická návštěva měla ve 30. letech ještě zajímavou dohru. Řešilo se, kam
umístit pamětní desku na radnici. Tam, co je dnes, to je nečestnější místo budovy. Ve hře byl i krajní
pilíř na rohu ulice, což není tak okaté a čestné, ale zase je to autentické místo, kde byl Zátkou
opravdu uvítaný,“ říká Daniel Kovář, ředitel Státního okresního archivu v Českých Budějovicích.
Potom, co se Masaryk v sobotu 21. prosince ráno osvěžil na čerstvém vzduchu a dostal zmíněné
kárání od železničáře, vyrazila souprava směrem ku Praze. Nejprve se vlak zastavil ve stanici VeselíMezimostí, kde Masaryk vystoupil z vagonu a uvítal se se shromážděnými davy.
Sokolové hlídali pořádek
Potom si přál ještě zastavit v Táboře, k jehož husitskému odkazu se hlásil. „Obecenstvo jásá
a provolává slávu presidentovi. Po proslovu starosty zpívá sbor husitskou Ktož jsú boží bojovníci.
Poté za zvuků slovenské hymny Nad Tatrou sa blýská kráčí president špalírem dam v národních
krojích na peron a společně se zástupci dohodových mocností, kteří ho doprovázejí, zapisuje se do
pamětní knihy. V 11.15 vlak vyráží směrem ku Praze. Za zvuků marseillasy a střelby z hmoždířů. Při
tomto slavnostním aktu udržovali místní sokolové vzorný pořádek,“ psaly Národní listy.
Pro většinu Jihočechů byly tyto chvíle jedním z největších zážitků, na který celý život vzpomínali
a vyprávěli o něm svým potomkům. „Byly to chvíle nezapomenutelné, neboť celé uvítání bylo tehdy
projevem jedné vůle, jedné mysli a jednoho ducha, snoubících se v jeden ozvuk,“ shrnul Čapek.
„Tatíček“ Masaryk se do Českých Budějovic vrátil ještě jednou. V červnu 1924 byl pozvaný na
sokolský slet, který se odehrál na nově zřízeném stadionu na Sokolském ostrově. Návštěva byla
spojená i s oslavami desátého výročí 1. pěšího pluku M. J. Husi.
Historie Návštěvy prezidentů v Českých Budějovicích Tomáš Garrigue Masaryk
Prosinec 1918 Červen 1924 Edvard Beneš Květen 1937 Antonín Novotný Květen 1965 Ludvík
Svoboda Červen 1968 Duben 1969 Václav Havel Květen 1990 Duben 2000 Václav Klaus Březen
2003 Srpen 2005 Miloš Zeman Únor 2014 Červen 2016 Červen 2017
Žádnému panovníkovi nedostalo se srdečnějšího přijetí.
O autorovi| Petr Kubát, redaktor MF DNES
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - jižní Čechy
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Raškovky i síťovky. Češi fasují kolekci pro olympiádu
20.1.2018
(maj)

Pražský deník

str. 01

Titulní strana

Praha – Olympiáda už začala.
Nevěříte? Češi zahájili svou pouť do Pchjongčchangu včera v Michnově paláci. Kousek od Vltavy
v sídle Sokola se totiž začala rozdávat oficiální kolekce.
Bundy, tepláky, ponožky. Ale také unikátní hodinky či síťovky. Pozor, nemyslete si, že také ulovíte
nějakou tu čepici v národních barvách.
Zmíněné slovo rozdávat berte s rezervou. Funkcionáři vybaví pouze ty, kdo budou reprezentovat
Česko na únorovém svátku pod pěti kruhy.
„Tímhle okamžikem začíná olympiáda. Myslím, že se všichni těšíme. A tohle nás na ni naladí,“
prohlásil šéf tuzemské výpravy a ředitel olympijského výboru Martin Doktor. Jako první si pro výbavu
přišly dvě ženy – lyžařka Martina Dubovská (na snímku) a skikrosařka Nikol Kučerová.
„Užily jsme si to,“ řekly shodně brunetka s blondýnkou poté, co zapózovaly fotografům.
V dalších dnech a týdnech si pro oficiální kolekci přijdou také hokejisté a další sportovci. více na
straně 15
Region| Střední Čechy

Sokolovna bude hostit velký dětský karneval
19.1.2018
(hak)

Kutnohorský deník

str. 02

Kutnohorsko

Kulturní servis
Kutná Hora – Karnevalovou sezonu pomyslně odstartuje dětský karneval, který bude tradičně pod
taktovkou místní organizace Sokola. Děti si v maskách mohou přijít do sokolovny v Sokolské ulici
zařádit v sobotu 20. ledna. Od 15 hodin O zábavný program se jako obvykle postarají cvičitelé
všestrannosti Sokola, ale kupříkladu také Divadélko Kůzle.
Region| Střední Čechy
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Skikrosařka se slalomářkou si první vyzvedly olympijské oblečení
19.1.2018

isport.cz

str. 00

Sport

Slalomářka Martina Dubovská, skikrosařka Nikol Kučerová a sáňkaři si jako první vyzvedli kolekci
oblečení pro olympijské hry v Pchjongčchangu. Z Michnova paláce v Praze si každý odvážel
napěchovanou tašku.
"Tady si to užijte a na olympiádě předveďte maximální výkony a pak řekněte, že to bylo dobrý,
skvělý," nabádal sportovce šéf české výpravy Martin Doktor.
Každý reprezentant dostane plnou tašku věcí se jménem, které má i na hodinkách. Pro muže je
připraveno celkem 31 položek, ženy mají navíc bílou čelenku. Mezi věcmi najdou například i devět
párů ponožek, dvoje podkolenky a funkční prádlo.
Výrazná je oboustranná péřová bunda se zlatou podšívkou inspirovanou snowboardcrossařkou Evou
Samkovou, která po zisku zlata v Soči bundu otočila. Čepice "Raškovka" je zase podobná té, v níž
závodil skokan na lyžích Jiří Raška a v roce 1968 v ní získal v Grenoblu první českou zlatou medaili
ze zimní olympiády. A motivem kolekce je také číslovka 100 připomínající sté výročí založení
republiky.
V momentu převzetí oblečení se ze sportovců stávají olympionici. "Říkám si, tak já tam jako opravdu
jedu, dobrý!" přikývla Kučerová, jež byla čtyřiadvacátá před čtyřmi lety v Soči. Ale dodala: "Dokud
nesedím v letadle a neletím, tak se nechci těšit. V našem sportu se může stát cokoli."
Zkoušení si sportovkyně užily. "Měnila jsem pár kousků za menší, protože bunda byla větší, ale jinak
super," přiznala Kučerová poté, co vyšla s taškou a oblečená v soupravě v převažujících modro-bílých
barvách. "Strašně se mi líbí teplákovka. Všechno, co jsme s Martinou v kabince probíraly, je dobré,"
chválila.
"Je to super," culila se slalomářka Dubovská a slastné pocity zažívala sáňkařka Tereza Nosková,
i když přišla o berlích se sádrou na kotníku. "Do tepláků jsem se dostala, mají rozepínání až nahoru.
Fasuju poprvé a je to krásný," zářila Nosková a doufala, že příští týden sádru sundá a zvládne
s ortézou závodit.
Popáté v historii vytvořila olympijskou kolekci firma Alpine Pro a poprvé se na jejím vzniku přímo
podíleli i sportovci. "Je o něco dál než ta do Soči. Funkční věci jsou dovychytanější a je to
domyšlený," hodnotila Kučerová. Oblečení pomáhali dotvářet skifař Ondřej Synek, běžkyně Kateřina
Neumannové a skikrosař Tomáš Kraus.
Při vstupu do Michnova paláce, který patří České obci sokolské, vítá sportovce obří fotka prvního
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. V odpočinkové místnosti je fotka Rašky a při čekání na
oblečení si můžou zahrát ve stolním hokeji "Turnaj století". V prvním utkání porazil Doktor těsně
Raškova vnuka Jana Mazocha.
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Celkem si kolekci vyzvedne 85 sportovců a 104 členů doprovodu, které ve čtvrtek večer schválilo
plénum ČOV. Nebudou mezi nimi chybět hlavní medailové naděje snowboardistka Ester Ledecká
nebo rychlobruslařka Martina Sáblíková.

URL| https://isport.blesk.cz/clanek/324185/skikrosarka-se-slalomarkou-si-prvni-vyzvedly-olympijskeobleceni

ČECHY POD KOSÍŘEM
19.1.2018

Prostějovský deník

str. 04

JAK JSME ŽILI v Československu
První písemná zmínka o obci pochází ze 12. století.
Samotné Čechypod Kosířem byly založeny nejpozději
v roce 1131. Ve 14. století vzniklo ve vsi první panské
sídlo – tvrz. Od poloviny 18. století se pak obec stala
majetkem rodu portugalských hrabat Silva-Tarouců.
Ti se velmi výrazně zapsali do vzhledu Čech pod
Kosířem a jejich rozvoje. Z tvrze se stal zámek,
několikrát stavebně upravovaný, u kterého nechali
příslušníci
rodu
vysázet
anglický
park.
Z dendrologického hlediska je nyní brán jako srovnatelný
s jiným skvostem, parkem v Průhonicích. Obec je
neodmyslitelně spojena také s malířem Josefem
Mánesem, který na zámku i v okolí tvořil, také však
s výrobou hasicí techniky. Za Rakouska-Uherska zde
byly vyráběny ve Smékalově továrně stříkačky, nyní
výrobu připomíná expozice sousedící s pozoruhodným
Muzeem historických kočárů. V současné době má obec
necelých 1100 obyvatel. Funguje zde základní
a mateřská škola, pošta, ordinuje lékař. Spolky pak
zastupují například sokolové, dobrovolní hasiči, činný je
zde taktéž Junák. Široká veřejnost má 7 let k dispozici
moderní sportovní a společenské centrum.
Další díl již v pátek 26. ledna z Tištína
Foto autor| Foto: archiv Zdeňka Madera
Foto popis| OTEVÍRÁME. Dva umělci získali v padesátých letech na Prostějovsku pamětní síň.
Prvním byl básník Petr Bezruč, kterého připomínala půlstoletí expozice v Kostelci na Hané. Dne
14. července 1957 otevřeli pamětní síň i na počest malíře Josefa Mánesa, tentokrát v Čechách pod
Kosířem.
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Foto popis| IDYLKA NA ZÁMKU. Čechy pod Kosířem byly centrem velkého panství portugalských
hrabat Silva-Tarouců. V roce 1943 však poslední majitel zámku zemřel. A tak služebnictvo (zde na
snímku z roku 1929) zůstalo na zámku a dále zde hospodařilo, než připadl státu.
Foto popis| ZA MÁNESA. Josef Mánes, to je v Čechách pod Kosířem dodnes pojem. Malíř zde
vytvořil na panství hrabat Silva-Tarouců řadu svých děl. A v obci na tuto skutečnost nezapomněli. Na
snímku jízda sedláků obcí oslavující malíře z roku 1932. Nyní ho připomíná expozice na zámku.
Foto popis| VŠE JE MOŽNÉ. Sokolové v Čechách pod Kosířem byli a stále jsou jedním
z nejaktivnějších spolků. Taková sestava už se ale nevidí. Na fotce se nacházejí sokolští dorostenci
z roku 1960. Nyní je Sokol známý především svou činností ve fotbale, ale také pořádáním dalších
akcí v obci.
Foto popis| POHYBU SE NEBOJÍME. A ještě jednou Sokol, tentokrát na snímku z roku 1933. Až do
roku 2010 se musel spokojit se skromným zázemím. Právě od roku 2010 však sportovci po létech
příprav mohou využívat multifunkční budovu pro kulturu a sport.
Region| Střední Morava

Zima nám nebyla ani při dvacetistupňových mrazech, vzpomíná bývalá
novoměstská závodnice
19.1.2018 ČRo - vysocina.cz
Dáša Kubíková

str. 00

toulky

Lyžování jako sport, ale také lyžařská móda a výbava pro lyžaře za posledních sto let je k vidění
v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě. V čem se jezdilo, závodilo i reprezentovalo na bílých
svazích, ukazují figuríny oblečené především do exponátů posbíraných od skutečných lyžařů.
Na šedesát závodníků, reprezentantů, ale především místních nadšenců do běžeckého sportu
darovalo své oblečení, lyže, boty, hůlky, fotografie i trofeje.„Tohle jsem já,“ směje u figuríny oblečené
komplet do jejího oblečení se bývalá závodnice Marie Holíková rozená Ondráčková. Narodila se
v roce 1941 a o deset let později začala závodit. „Já jsem se na lyže bála, ale měli jsme ve škole
párkové závody, a kdybych se do nich nepřihlásila, dostala bych dvojku z tělocviku. Tak jsem to
zkusila, hned jsem vyhrála a další rok už jsem jela na okresní závody.“Polovinu platu dala za ručně
šité lyžařské boty Marie Holíková věnovala muzeu svou bundu, kalhoty, šátek, čepici, boty i lyže. „Ty
rukavice, to jsem si pletla, ponožky jsme si pletli, podkolenky, všechno. Tohleto jsou moje boty,“
ukazuje pevnou černou kvalitní botu upnutou v lyži. „To mi celé ručně šil pan Sláma z Jiříkovic, je to
celé ručně šité, vypodsazené, tehdy stály 320 korun. Když jsem nastoupila do OÚNZu, měla jsem
nástupní plat 620 korun. Rodiče mě museli živit a já jsem si z mého platu koupila ty boty,“ usmívá se
lyžařka.Dříve se lyžovalo velmi nalehko: „Já jsem jezdila v těch tenkých kalhotách a pod tím jsem
neměla nic. Všichni se divili, říkali, že mi lezou holá kolena, ale nám to nevadilo, my jsme byli
z tréninku uhonění, i když bylo dvacet stupňů mrazu.“Dnes už by ve starším oblečení nikdo
nejezdilLehké oblečení z materiálů bez termo vlastností ještě pamatuje i generace paní Marcely
Dudové, jejíž dcera závodila v sedmdesátých a osmdesátých letech. „Divím se, že nám v tom nebyla
zima, dnes už by v tom nikdo nejezdil,“ říká. Také její kompletní vybavení teď vlastní muzeum –
čepice, rukavice, svetr, šponky, boty. „Věnovala jsem plnou kárku věcí, protože jsme dělali doma
čistku. Škoda, že jsem to nevěděla dřív, mívala jsem i lyže po sobě, když jsem byla malá a lyžovala
jsem v Jihlavě U křížku s takovou kuličkou na špičce, ale ty už jsou dávno vyhozené,“ lituje paní
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Marcela.Předchůdce biatlonu znají sokolovéNa fotografiích v Horáckém muzeu je vidět, že na
Novoměstsku lyžovaly vždy celé generace rodin. Na lyže se dalo ve zdejších zimách stoupnout hned
u dveří domu, a ve školách závodily téměř celé třídy. Historie lyžování dokládá i závody se střelbou,
i když se tenkrát zdaleka nejmenovaly biatlon. „Jmenovalo se to Sokolovský závod branné zdatnosti,
ten jsem jezdila. My jsme taky měli flintu na zádech,“ vzpomíná Marie Holíková s úsměvem.Svým
způsobem závodí lyžařka do dneška. „My vždycky v lednu soupeříme, kdo bude první na lyžích. Letos
mě ani Jarka Kopřivová mladší nepředstihla, ani holky Stehlíkovy. Aglája je pětatřicátý ročník, Nina
osmatřicátý, a taky pořád jezdí, občas se potkáváme. Ale letos mi dcera půjčila lyže a vyrazila jsem už
druhého ledna,“ směje se Marie Holíková.
URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1781806

Recese, debužírování, sport i vzdělání. Takové byly spolky
19.1.2018 5plus2 str. 02
MIROSLAVA STRNADOVÁ

Propagátorka ženské cyklistiky, obdoba fotbalového utkání s obřím míčem. I o tom pojednává kniha
mapující spolkový život v Lounech.
5plus2 ROZHOVOR LOUNY / Druhá polovina 19. a počátek 20. století byly zlatou dobou spolkového
života v Lounech. Být členem spolku znamenalo určitou prestiž. „Spolkový život dění ve městě velmi
výrazně ovlivňoval, byl to způsob života tehdejších obyvatel. Ještě v polovině 19. století tu existoval
jen jediný spolek a po padesáti letech jich bylo přes sedmdesát,“ upozornil historik lounského muzea
Martin Vostřel. Spolky představuje ve své nové knize Spolkový život v Lounech v letech 1860-1914.
* Zaměřil jste se na spolkový život v letech 1860-1914. Proč právě toto období?
Je to období, které mě hodně zajímá a zároveň není z velké části zpracované. Bohatý spolkový život
odrážel způsob života tehdejších obyvatel. Zajímavé je, že ještě v polovině 19. století existoval jen
jediný spolek a po padesáti letech jich bylo 76 s různým zaměřením - od hudebních a divadelních,
vzdělávacích přes sportovní, turistické až po recesistické. Pro Louny bylo specifické, že se staly
i jakousi „baštou češství“, kdy podporovaly menšiny v okolních převážně německých obcích. Město
v té době leželo na česko-německé jazykové hranici.
* Co způsobilo takový rozmach?
Před rokem 1860 nebyla vhodná situace k zakládání spolků. Rozmach nastal po vydání liberálního
spolkového zákona v roce 1867, který otevřel úplně nové možnosti. Další výrazný vliv měl nárůst
počtu obyvatel. Zpočátku sledovaného období žilo v Lounech zhruba 3300 obyvatel, ke konci to bylo
11 500 obyvatel.
* Které spolky byly v té době nejprestižnější?
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Nejdůležitější spolky vznikaly už v počátcích sledovaného období a jejich dlouhá životnost
zvýrazňovala jejich význam. Mezi nejvýznamnější patřil například Sokol, Řemeslnicko-dělnická
beseda, Veslařský klub, Sbor dobrovolných hasičů, ale také dobročinný spolek sv. Ludmily, Národní
jednota severočeská. Mezi elitářské a velmi zajímavé spolky patřila i stolní společnost Obec
Chroustovice, která měla jen třicet členů.
* Zastavme se u recesistického spolku Obec Chroustovice. Kdo byli jeho členy?
Členy byli regionální politici, vlivné osobnosti a také předsedové či místopředsedové jiných spolků.
Vznikl v roce 1892 a scházel se v domě Sokolů z Mor, tedy v dnešní budově muzea. Díky zachované
kronice toho o něm víme dost. Byla to opravdu pozoruhodná společnost. Kromě veřejného veselí její
členové rádi tropili veřejný rozruch. Ovšem nevěnovali se jen bohapustému hodování a pití, ale
blahopřáli si i latinsky a vydávali svůj vlastní časopis. Navzájem se členové hostili, například jeden
pozval všech 29 kolegů na hon, další zakoupil metrovou jitrnici a hektolitr plzeňského piva, což nebyly
vůbec levné záležitosti. Už proto nemohl b ý t členem každý. Oficiálně ukončili činnost v roce 1914.
* Kde se členové spolků scházeli?
Scházeli se v hospodách, kterých tu byla celá řada, u dobrého piva. Pokud bych měl vyjmenovat
nejvýznamnější místa, tak to byl Drtinův hotel, později nazývaný Občanská záložna, který se nacházel
v místě dnešního divadla. Dále hotel Koruna na náměstí, hotel Union, dům Sokolů z Mor či hostinec
„Krýzlák“, který byl zbořen s celou čtvrtí v 70. letech minulého století.
* Vlastní klubovny či spolkové domy si nestavěli?
V Lounech to nebylo běžné. Výjimkou jsou turisté, kteří si postavili po několika letech úsilí v roce 1911
„horskou chatu“ nedaleko Loun. Označení horská chata zní trochu paradoxně, vzhledem k tomu, že
stojí na Červeném vrchu, který je vysoký necelých 300 metrů. Nicméně to byl velký počin, je to
nejstarší česká turistická chata v Ústeckém kraji. Je obdivuhodné, že se jim to nakonec podařilo,
vzhledem k tomu, že můžeme dohledat v dobovém tisku postesky čelních představitelů klubu na malý
zájem členů o turistiku. Přitom kolem roku 1910 měl lounský turistický spolek přes 200 členů, ale jen
zlomek jich byl aktivní.
* V knize mě zaujala zmínka o emancipované dámě, baronce Boženě Audrické. Byla zřejmě první,
kdo ve městě jezdil na bicyklu. To musela budit velký rozruch.
S určitostí se to už nikdy nepotvrdí, ani nevyvrátí, ale skutečně se traduje, že byla první v Lounech,
kdo vlastnil jízdní kolo. Ve své době vzbuzovala velkou pozornost a působila dosti výstředně. Jezdila
v upnutých šatech a navíc na pánském kole. Ale vzhledem k tomu, že byla členkou místní honorace,
společnost její chování víceméně tolerovala. Máme její fotografii s bicyklem z roku 1890 a první
spolek velocipedistů vznikl teprve o rok později.
* Vybral byste ještě další „perličku“ z této doby?
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Velký divácký ohlas vzbudil na podzim roku 1910 zápas v pushballu, což byl sport, který se
v 90. letech 19. století objevil v Americe. Pravidla byla podobná fotbalu, na hřišti proti sobě stála dvě
mužstva po jedenácti hráčích. Ovšem hrálo se s velemíčem, který měřil přes 1,8 metru a vážil 25
kilogramů. Jediný zápas v Lounech sehráli hráči fotbalové Čechie a výsledek skončil 0:0.
* Jaký vliv měla na s p o l k y 1. světová válka?
Záměrně končím svoji knihu rokem 1914, kdy vypukla 1. světová válka. Řada mužů musela na frontu
a nastala ekonomická recese. Znamenalo to konec zlaté éry českého spolkového života.
Regionalni mutace| 5plus2 - Chomutovsko

Šel příkladem svou odvahou
19.1.2018 Lidové noviny
ZDENĚK ŠPITÁLNÍK

str. 20

Poslední strana

V Sezemicích u Pardubic stojí dvě sochy místních hrdinů. Dnes možná známější Alfred Bartoš,
odvážný velitel parašutistů z výsadku Silver A, má svou sochu před školou. Druhým mužem byl
o generaci starší Karel Bezdíček, který je zachycen na pomníku padlým v první světové válce. Je
zajímavé, že se oba muži narodili ve Vídni a do Sezemic se přestěhovali. Dnes se zaměříme na Karla
Bezdíčka, hrdinu prvního odboje, který se narodil 27. ledna 1888.
Po absolvování tříleté vojenské služby v rakousko-uherské armádě odešel na zkušenou do Paříže.
Zde se ihned zapojil do krajanské spolkové činnosti a stal se činovníkem pařížského Sokola. Získal
rovněž privilegium být jeho praporečníkem. Po vypuknutí války se v červenci 1914 několik stovek
Čechů rozhodlo vstoupit do řad cizinecké legie. Právě pod sokolským praporem opouštěli čeští
dobrovolníci pařížské nádraží Porte d’Ivry na cestě do jihofrancouzského města Bayonne.
Po výcviku v kasárnách cizinecké legie se 12. října 1914 naměstském cvičišti konala slavnostní
přísaha. Bayonnské dámy vyšily českým dobrovolníkům praporec, který jim byl v tento den předán.
Praporečníkem byl jednohlasně zvolen Karel Bezdíček. V dopisech uváděl: „Máme prapor… chtějí,
abych ho nesl. Chodilo se na něj dívat mnoho lidí. Náš kapitán se usmíval, když ho viděl…“
Po slavnostním předání byl praporec uložena měl být znovu rozvinut až před odchodem na frontu.
Když přišel den odjezdu, 23. října, praporečník Karel Bezdíček v doprovodu četařů Štafla a Svobody
pochodoval s praporcem za zpěvu písně Kde domov můj na nádraží. Na frontě v Champagni pak vlál
praporec u stanoviště velitele roty, kapitána Sallého. Byl svědkem prvních ztrát, ale i přesunu
k prvnímu velkému útoku roty. Cílem úderu marocké divize, kam spadal i prapor C 2. pochodového
pluku cizinecké legie a jeho 1. rota, složená z českých dobrovolníků, se měla stát německá postavení
na kótě 140 a pozice u vesnic La Targette a Neuville St. Vaast.
Během útoku 9. května 1915 měl Karel Bezdíček uložen prapor v ochranném obalu ve stanovém dílci
v bandalíru křížem přes tělo. Praporečník byl svou odvahou příkladem ostatním. Při bodákovém útoku
do německého zákopu byl raněn či zabit. Zákop záhy zničilo a zasypalo německé dělostřelectvo.
Karla Bezdíčka ani český praporec již nikdo nespatřil...
Seriál vzniká ve spolupráci s VHÚ Praha, vychází každý pátek
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Dva klauni se pokusí zachránit tělocvičnu
19.1.2018 Vyškovský deník
ELIŠKA KOUKALOVÁ

str. 13

Kultura

Premiéru projektu Letem sokolím uvedou v brněnském Divadle Bolka Polívky. Účinkující klauni tak
oživují opomíjený divadelní žánr.
Brno – Lhát se nemá, ani když víte, že máte pravdu.
Takové poselství přináší představení autorské klaunérie Letem sokolím, které uvidí diváci 26. ledna.
Premiéra bude v brněnském Divadle Bolka Polívky.
Charakteristické červené nosy, spor o starou tělocvičnu, humor i společenská témata se prolnou
v inscenaci, kterou chtějí tvůrci oživit opomíjený žánr klaunérie. Příběh Čeňka a Břéti oživuje také
myšlenky sokolů. „Sokolské téma jsme použili už v jednom z předchozích skečů v Re-Kabaretu.
Znovu jsme se jím začali zabývat při psaní scénáře.
Naše představení má diváky hlavně pobavit, vyjadřujeme se ale také k tomuto tématu,“ upřesnil
účinkující Ondřej Klíč.
Klaunští kamarádi Čeněk a Břéťa jsou zároveň členy dvoučlenné jednoty Župa 48, kterou se snaží
zachránit před zrušením. Symbolem jejich spolku je omšelá tělocvična, za kterou také bojují.
Uznání jejich župy je pro ně přes všechna úskalí vytouženým přáním. Pocit sounáležitosti se
zakladatelem tělovýchovného spolku a potřeba pokračovat v jeho stopách přivede dva klauny málem
až do životu nebezpečné situace.
Klaunský divadelní projekt vzešel ze spolupráce Michala Chovance a Ondřeje Klíče, kteří chtěli
vytvořit celovečerní představení.
„Mám radost, když se prostřednictvím otevřené a lidem blízké bytosti, jako je klaun, podaří publikum
rozesmát,“ řekl k představení Chovanec. Dvojice protagonistů čerpala zkušenosti na zahraničních
kurzech předních osobností oboru klaunství a grotesky.
Na tvorbu dohlíží Bolek Polívka, autoři spolupracují také s Vojtěchem Fatkou a režisérem Petrem
Jarčevským.
Za lístek na premiéru, jejíž součástí je i občerstvení, zaplatí zájemci pět set korun. Za ostatní
představení přibližně čtyři sta.
Neobvyklý žánr vedení brněnského divadla dlouhodobě uvádí a podporuje. „Dnes lehce opomíjená
klauniáda má právě v Brně nepopíratelnou tradici,“ uvedl ředitel divadla Ondřej Chalupský.
Dvojici, která ztvární oba klauny, mohou diváci znát z představení Šašek a syn nebo z posledních
dvou Manéží, kde vystřídali dvojici Barin a Fretti. Stála také u zrodu Re-Kabaretu.

Klauniáda
• premiéra bude v Divadle Bolka Polívky 26. ledna v 19 hodin • vstupenky na premiéru stojí pět set
korun • první repríza čeká diváky 27. ledna
Stejná zpráva vyšla také v dalších 5 titulech.
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Tipy na víkend. Výroba dráčků či fotosprint
19.1.2018
(psv)

Mladá fronta DNES

str. 12

Střední Čechy

Na zámku se zrodí draci
Tvořivé odpoledne především pro rodiny s dětmi pořádá v neděli muzeum hraček, které sídlí
v dobříšském zámku. Na akci budou účastníci vyrábět kouzelné draky „chrlící“ oheň. Akce se koná od
12.30 do 16 hodin. Vstupné je pro dospělého 30 korun, za dítě zaplatíte 20 korun. Pořadatelé
upozorňují, že materiál na výrobu draků je zahrnutý v ceně vstupného. (cov)
2 Promluví ženy Antonína Dvořáka
Divadelní hru o milostném trojúhelníku hudebního skladatele Antonína Dvořáka a jeho osudových žen
představí v neděli v kině v Čerčanech na Benešovsku. Fiktivní dialog milující a milované ženy
o milujícím a milovaném muži s názvem Jedna a jedna jsou tři začíná v 19 hodin. Hrají Kateřina
Seidlová, Lucie Kožinová a Zuzana Kožinová. Vstupné je 330 korun. (buš)
3 Na pohádku O statečném kováři
Pohádkovou klasiku O statečném kováři Mikešovi zahraje dětem zítra odpoledne Libor Jeník a další
profesionální herci v hořovickém Společenském domě. Představení začíná od 16 hodin. Vstupenky
stojí 99 korun. (jak)
Děti půjdou na karneval
Na první letošní dětský karneval v Kutné Hoře se můžete vydat zítra do tamní sokolovny. Vystoupí
divadélko Kůzle s hudebně pohybovým představením, děti čeká i opičí dráha, především sportovní
stanoviště pod vedením cvičitelů Sokola. Karneval potrvá od 15 do 17 hodin a vstupné na karneval je
dobrovolné. (buš)
5 V Kladně se uskuteční fotosprint
Celosvětově oblíbená fotografická soutěž míří opět do Kladna. Úkolem soutěžících je během pěti
hodin nafotit pět témat v zadaném pořadí. Fotoklání začíná zítra v klubu Ateliér v kladenské Trojanově
ulici ve 13 hodin, kdy si účastníci vylosují témata. Start samotné soutěže je o půl hodiny později, tedy
ve 13.30. Zúčastnit se může každý, kdo si alespoň trochu rozumí s digitálním fotoaparátem. Vstupné
je 50 korun. (paf)
6 Otužilci budou závodit v ledové Jizeře
Poprvé od roku 1992 se do Mladé Boleslavi vrací otužilecké závody. Pořádá je Česká otužilecká unie
v lokalitě nad Vaňkovým jezem, tedy na Krásné louce nedaleko lávky přes Jizeru k technologickému
centru Škodovky. Sraz milovníků plavání v ledové vodě je v sobotu kolem 12. hodiny, první závod
odstartuje ve 13 hodin. „Poslední takové závody se v Mladé Boleslavi uskutečnily v roce 1992, kdy se
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tato tradice po deseti konaných ročnících najednou přetrhla,“ prohlásil aktivní otužilec dálkového
a zimního plavání z Mladé Boleslavi Jiří Škvrna. Pro amatéry bude připraven závod na 100 metrů,
měřené závody budou na 250 až 1 000 metrů. Na „nultém“ ročníku se očekává kolem 80 závodníků.
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - střední Čechy

JAK JSME ŽILI v Československu
19.1.2018

Domažlický deník

str. 04

DEník

CHODOV
V druhém retrospektivním dílu popisující život na
Domažlicku v letech 1918 – 1992 nahlédneme do
minulosti lyžařského oddílu Tatran Chodov.
Jeho založení se datuje k 7. lednu 1952. Mezi první
průkopníky chodovského běžeckého lyžování se dají
zařadit Jiří a Josef Kobesovi, Josef Kapic, Boža
Váchal, Karel Konopík, Míra Knopp, Václav Vágner,
Tonda Kobes, Karel Vaňek či Vašek Mleziva.
Po počátečním rozjedu oddílu začali závodníci
reprezentující tehdy ještě Sokol Chodov sbírat
úspěchy nejen v regionálních a krajských soutěžích,
ale neztratili se ani v celorepublikové konkurenci.
Díky dobovým fotkám se podíváme na účastníky
akce otevření lyžařské chaty v zimním středisku
Capartice či na výroční schůzi z roku 1982.
Snímky nám poskytla současná předsedkyně oddílu
Hana Váchalová, která tuto funkci vykonává od roku
2012. Před ní v čele oddílu stáli postupně Jiří Kobes,
Bohumil Váchal, Antonín Kobes, Josef Veber, Jan
Ledvina, znovu Antonín Kobes a Tomáš Veber.
Pokud máte vlastní dobové snímky ze svých obcí,
pošlete je na Ondrej. Vachal@denik.cz.
Rádi je do seriálu zařadíme!
Další díl již 26. ledna z Horšovského Týna
Foto popis| OSOBNOSTI LYŽOVÁNÍ NA CHODSKU. Snímek pořízený z roku 1989 zachycuje zleva:
Tomšů Anderle, Bohumil Váchal, Antonín Veber, Jan Svatoš a Gáby Koubek.
Foto popis| ÚČASTNÍCI AKCE – OTEVŘENÍ LYŽARSKÉ CHATY V CAPARTICÍCH. Na snímku
z roku 1974 zleva stojící: V. Cedidla,?,?, Jana Tothová, Václav Ludvík, Bohumil Ledvina, Bohumil
Váchal, Jan Svatoš, Josef Hána. Zleva klečící: Antonín Kobes, Jaroslav Soukup, Jiří Batko, Josef
Kapic st. a Josef Kapic mladší.
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Foto popis| LYŽAŘI TATRANU CHODOV. Zleva nahoře: Oldřich Kovařík, Jan Ledvina, Hana
Váchalová, Alois Velecký, Jiří Ledvina, Marie Smazalová. Zleva dole: Jiří Sokol, Antonín Kobes
a Bohumil Váchal.
Foto popis| ZE SLAVNOSTNÍ AKCE k 30. VÝROČÍ VZNIKU ODDÍLU . V roce 1982 se akce zúčastnili
i úspěšní reprezentanti lyžařského oddílu v Chodově. Na snímku zleva: Jan Ledvina, Jiří Kobes, Marie
Smazalová, Jiří Sokol a Hana Váchalová.
Region| Západní Čechy

JAK JSME ŽILI v Československu
19.1.2018

Plzeňský deník

str. 04

DEník

TLUČNÁ
Vážení čtenáři, seriál Deníku Jak jsme žili
v Československu, který bude po celý letošní rok
osmičkových výročí nahlížet do kronik obcí a měst
z Plzeňska, pokračuje druhým dílem.
Po Přešticích jsme navštívili Tlučnou. Obec byla vždy
známá bohatým kulturním životem, působily v ní snad
všechny spolky, které působit mohly, a k její historii
neodmyslitelně patří také horníci z dolu Krimich II.
Jak v Tlučné vypadal vznik Československa? Učitel
Jan Würfl v obecní kronice vzpomíná, že lidé „jásali,
chodili v průvodě obcí se zapálenými lampióny
a zpívali. Každý byl druhému bratrem a mnohý
velikou radostí slzel. Každý se radoval z toho, že
konec je útrapám válečným, hladu a bídě.“ Za
spolupráci při přípravě této strany děkujeme obci
Tlučná a kronikářce Michale Mathauserové.
Další díl již v pátek 26. ledna z Vrčeně.
Foto autor| Snímky na straně: archiv OÚ Tlučná
Foto popis| SOKOLOVÉ. Sokolské slety v Tlučné
byly velkou podívanou. Sportovci vždy zaplnili plochu
stadionu Dělnické tělocvičné jednoty zvaného Za
Václavojc a místní, kteří obdivovali jejich dovednosti,
zase dokonale obsadili jeho okolí. Snímek pochází z roku 1933.
Foto popis| NA ZDRAVÍ, MÁJOVNÍCI. Staročeské máje patří k těm tradicím, které z Tlučné ostatně
jako z mnohých dalších obci severního a jižního Plzeňska už vymizely. Dokud je ale místní drželi,
bavily veselé krojované průvody putující od domu k domu celou vesnici. Snímek vznikl 1. května
1964.
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Foto popis| BÖHMOVCI PO KONCERTU. Na dnešní poměry rozhodně nebývale početná kapela
R. Böhma patřila k těm nejoblíbenějším v Tlučné. Když zrovna nehráli Böhmovci, mohli místní slyšet
jiné muzikanty vedené kapelníkem Antonínem Staškem. Jak se lze dočíst i na bubnu, snímek vznikl
9. května 1920.
Foto popis| SÍDLIŠTĚ? BUDE. Na této fotografii se píše rok 1957. Dva zedníci před jednašedesáti lety
v Tlučné pracovali na stavbě nového sídliště, z něhož na snímku vidíte několik domů před
dokončením. Dnes je najdete v ulici V Rybníčkách, ale místní jim pořád neřeknou jinak než Sídliště.
Foto popis| UXŮV DŮL. Horníci k Tlučné patřili od roku 1932, kdy se začalo těžit v dole Krimich II.
Tato fotografie pochází z roku 1975 – tehdy se jméno změnilo na Důl Antonín Uxa (revolucionář
a socialistický funkcionář, který mezi horníky na Nýřansku zakládal dělnické spolky).
Region| Západní Čechy

JAK JSME ŽILI v Československu
19.1.2018

Rakovnický deník

str. 04

Lubná
Obec Lubná se nachází necelé čtyři kilometry jihozápadně
od města Rakovník. Žije zde přibližně tisíc obyvatel. První
záznam o obci Lubná se objevil již v roce 1057 v zakládací
listině litoměřické kapituly. Ves po dlouhou dobu náležela ke
královskému panství křivoklátskému. V letech 1583, kdy ke
křivoklátskému panství byli přikoupeny Krušovice, byla dále
vedena v rámci panství krušovického. Za třicetileté války
Lubná naprosto zpustla. Poté se vzmáhala jen velmi těžce.
Významný rozvoj přišel v 19. století, v době, kdy se zde
začalo těžit černé uhlí, později i lupek, který se používal jako
surovina pro výrobu dlaždiček. Posledním otevřeným dolem
byl Důl 1. máj v roce 1952. O 28 let později byla
severozápadně od obce vystavěna a zprovozněna velká
továrna na výrobu obkladových dlaždic Rako III.
Foto popis| SUŠÁRNA CHMELE V 60. LETECH.
Zaměstnanci stojící před budovou sušárny. Chmel se zde
pouze sušil a šlapal do dvoumetrových žoků. Budova stále
stojí.
Foto popis| SVATBA ZA PRVNÍ REPUBLIKY. Fotografie,
kde můžete vidět důstojníky. Svědci společně s ženichem a nevěstou.
Foto popis| KOLEDNÍCI o Velikonocích 1958. Mladí společně tvořili skupinky a obcházeli po obci.
Foto popis| ČLENOVÉ SOKOLA v roce 1938. Cvičilo se na velkémprostoru před budovou školy.
Foto popis| HASIČSKÝ SBOR byl založen roku 1884. Fotografie z chvíle cvičení a kontroly techniky.
Region| Střední Čechy
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STARÉ MĚSTO
19.1.2018

Slovácký deník

str. 04

JAK JSME ŽILI v Československu
Stránka pro pamětníky
Vnašem vzpomínkovém seriálu k výročí sta let od založení
Českovýročí slovenska si představíme na historii bohaté
Staré Město. První písemná zmínka o obci pochází už
z 12. století. Ve fotografiích se však vrátíme k nedávné
minulosti a k oblíbeným sokolským cvičením, důležitým
stavbám, jakou ve Starém Městě byla například budova
radnice, ale i ke známým archeologickým vykopávkám či
oblíbeným sportovním klubům, které ve Starém Městě
s většími či menšími úspěchy působily.
Foto popis| ^HODY S PRÁVEM. Michalské hody jsou dodnes
ve Starém Městě populární. Na fotce z roku 1984 je vidět
stárka Věra Špačková a stárek Josef Trubačík.
Foto popis| ^ ARCHEOLOGICKÉ VYKOPÁVKY. Vilém
Hrubý, Antonín Zelnitius a Emanuel Lepka uprostřed
pracovního kolektivu v roce 1955.
Foto
popis|
^
SPORTOVNÍ
SPOLKY.
Jedním
z neúspěšnějších sportovních klubů byl ve Starém Městě ten
hokejový. Na fotografii je družstvo z 50. let 20. století.
Foto popis| ^ RADNICE VE STARÉM MĚSTĚ. Nová budova
radnice, tak jak ji známe dneska, byla vystavěna na začátku 20. století. Konkrétně v letech 1907–
1909, kdy si obec na její dokončení vypůjčila 170 tisíc korun. Ze začátku byly v jejím přízemí zřízené
například byty nebo také obecní hostinec. Radnice se po svém vystavění stala jedním ze středobodů
kulturního života. V roce 1927 se do jejího velkého sálu přemístil biograf, po druhé světové válce až
do konce osmdesátých let pak byla využívána jako Dům pionýrů a mládeže, zvláště poté, co zanikl
místní národní výbor. Jako zázemí pro mládež sloužila radnice až do roku 1991, kdy přešla pod
správu obecního úřadu, který v ní působí dodnes.
Foto popis| ^ SLET SOKOLŮ. Nemalé oblibě mezi aktivitami ve Starém Městě se vždy těšily
sportovní spolky. Jako jeden z prvních mezi nimi začal působit Sokol, který byl založen roku 1914
v tělocvičně „Na Lapači“. Prvním starostou Sokola byl Vratislav Schilder. Sokol poté přerušil svoji
činnost po dobu první světové války. Tu však po jejím skončení obnovil a působil až do roku 1935
v prostorách hostince Na Špici. Z nich se pak přemístil do moderní budovy bývalého hřebčince. Jeho
činnost byla znovu přerušena roku 1941 na příkaz říšského protektora. I proto se početná
protifašistická skupina ve Starém Městě rekrutovala převážně z členů Sokola či taktéž zakázaného
Orla. V jeho prostorách se také roku 1945 poprvé schází veřejnost, aby převzala správu obce do
svých rukou. Po druhé světové válce opět obnovuje činnost a čítá až 250 členů. Od roku 1948 však
začal platit opětovný zákaz sokolské činnosti, která se v plné síle naposledy obnovuje až po revoluci
roku 1989.
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JAK JSME ŽILI v Československu
19.1.2018 Brněnský deník
Kateřina Beranová

str. 04

Doubravník

Foto autor| FOTO: archiv obyvatelů Doubravníka
a obecní kronika.
Foto popis| POSTAVILI SOKOLOVNU. Doubravnickým
sokolům chyběla tělocvična. Proto v roce 1921, víc
než dvacet let po vzniku spolku, začali vybírat peníze
na sokolovnu. Dostavět se ji podařilo o deset let
později. Sokolové i místní tak získali místo, kde
dodnes mohou pořádat plesy, zábavy nebo přednášky.
Foto popis| JEZDILI DO OKOLNÍCH VESNIC.
Pamětníci vzpomínají na divadelní představení, která
hrál doubravnický ochotnický spolek v místní
sokolovně. Ochotníci hráli veselohry i dramata, mezi
nimi například hru Lucerna, Na tý louce zelený nebo
Teta z Bruselu. S představeními jezdili také do blízkých
vesnic.
Foto popis| PŘIJEL MASARYK. První československý
prezident Tomáš Garrigue Masaryk při své cestě 17.
června 1928 na hrad Pernštejn navštívil také
Doubravník. Na náměstí ho přivítalo množství místních.
Dostal od nich na památku obrázkové album obce
a okolí. Na Pernštejně prezidenta později přivítal
tehdejší majitel hradu Vladimír Mitrovský se svou
rodinou. Masaryk si tam prohlédl rytířskou síň
i obrazárnu pánů z Pernštejna a zapsal se do pamětní knihy.
Foto popis| CHOVALI KOZY. Založit spolek chovatelů koz chtěli místní už na začátku dvacátého
století. V roce 1906 získali povolení zřídit plemennou stanici sánských bílých bezrohých koz. V roce
1956, kdy spolek slavil padesáté výročí svého vzniku, bylo v Doubravníku pětašedesát registrovaných
chovatelů se sto patnácti zvířaty. Při oslavách výročí uspořádali chovatelé také výstavu koz, kde
vybrali nejlepších pět (na fotografii). V šedesátých letech začal chov postupně upadat kvůli
kolektivizaci a zvyšující se životní úrovni. Mladí už se o chov těchto zvířat tolik nezajímali.
Foto popis| PONOCNÝ ROZSVĚCOVAL LAMPY. Dvanáct petrolejových lamp v obci denně
rozsvěcoval a zhášel až do roku 1948 ponocný Antonín Mazáč. Místní švec takto obci sloužil
dvaadvacet let. Někdy při jedné službě vyškrtal také dvě krabičky sirek. Po němuž funkci ponocného
nikdo nepřevzal.
Foto popis| SKÁLU ODSTŘELILI KVŮLI CESTĚ. Romantické zákoutí, kde se dřív scházela
doubravnická mládež, skálu Malé Brdo, odstranili dělníci v roce 1966 kvůli stavbě nové cesty a mostu.
Odstřelovat je začali v polovině ledna. Malé Brdo přitom vzniklo až na počátku dvacátého století.
Stránka 22 z 46

Železničáři tehdy prorazili skálu nazývanou Brdo kvůli stavbě trati. Na fotografii z roku 1920 je vidět,
jak mezi Malým a Velkým Brdem projíždí vlak.
Foto popis| FOTBALISTÉ HRÁLI KRAJSKOU SOUTĚŽ. Na špičkovou úroveň se doubravničtí
fotbalisté dostali na začátku sedmdesátých let minulého století, kdy postoupili do první A třídy krajské
soutěže. Fotbal však má v Doubravníku mnohem delší historii. První oddíl tam vznikl už v roce 1925.
Sportovní klub založili místní fotbalisté o šestnáct let později a za další tři roky už hráli zápasy na hřišti
Za Mlýnem, kam chodí diváci za fotbalem dodnes.
Foto popis| VE MLÝNĚ ŘEZALI DŘEVO. Historie místního mlýna sahá nejméně do osmnáctého
století. Na počátku dvacátého století se stala jeho součástí pila. Tehdejší majitel Vincenc Sýs tam
postavil také nový jez. Pozdější majitel Oldřich Musil postavil ve mlýně v roce 1941 turbínu, která je
dodnes funkční. V současné době je mlýn památkově chráněný.
Region| Jižní Morava

JAK JSME ŽILI v Československu
19.1.2018

Rokycanský deník

str. 04

Deník

ZBIROH
Další díl již v pátek 26. ledna z Kamenného Újezda
Foto popis| ZBIROH A SOKOL. Plné změn byly roky
spjaté s érou Československa také pro malebný Zbiroh.
Města s dávnou a slavnou historií, na nějž shlíží zámek
´tří císařů´ s prastarou hradní věž. Místa, kde nechyběl
průmysl ani zemědělství a dlouho v něm pobývala
armáda. S počátky vzniku nového státu je v městě spjatá
i historie Sokola. Sokolovna, pro niž maloval oponu sám
velký malíř Alfons Mucha, dnes prochází rekonstrukcí.
První snímek přibližuje slavnost k položení základního
kamene budovy r. 1921, zachycuje průvod zahýbající
z náměstí. Druhý už postihuje vystoupení sokolů
z dvacátých let, které se odvíjelo v duchu hrdosti na
republiku.
Foto popis| K VLAKŮM. Nádraží bylo od města
3 kilometry. Po zavedení autobusové poštovní dopravy
k vlakům, k níž docházelo od r. 1920, zanikla povozní
koňská doprava. Snímek dokumentuje novinku. Na fotce
autobusu stojícího na zbirožském náměstí je cedule
Zbiroh – Zvíkovec.
Foto popis| OBCHOD. Nákupní centrum přezdívané
Plecháč bylo ve spodní části náměstí slavnostně otevřené v roce 1979. Dnes je v provozu jen část
jeho prostor.
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Foto popis| BOURÁNÍ 1988. V linii náměstí, proti kašně, došlo ke zbourání části domů. Nahradila je
upravená proluka s pódiem, kde se konají různé akce (od r. 1994 i Slavnosti české muziky Vačkářův
Zbiroh).
Foto popis| KOSTEL získal nový zvon. Biskup Fr. Tomášek ho na sv. Mikuláše pokřtil 12. 9. 1971.
O původní zvony přišel v I. světové válce. Roku 1921 byl místo nich zavěšený nový, zasvěcený
sv. Mikuláši, ten ale roku 1942 Němci zabrali pro válečné účely. Teprve v roce 1971 ho nahradil
nynější.
Foto popis| ŠKOLA. Vyučování na třechmístech sloučil Zbiroh do jednoho. V roce 1984 otevíral novou
pavilonovou školu, dnes nese jméno J. V. Sládka.
Foto popis| SPORTOVCI se město vždy pyšnilo – hokejisty, fotbalisty aj. Na kluzišti nechyběly
sportovní show. V r. 1959 třeba vystoupení krasobruslařů a lákadlem se stali mistři republiky
sourozenci Eva a Pavel Romanovi (pak mistři světa a Evropy) a Karol Divín (mistr Evropy).
Foto popis| HASIČI založili ve městě spolek v r. 1874. Takhle se pyšnili novou stříkačkou roku 1926.
Na spodním snímku ze 17. 7. 1984 slaví 110. výročí založení Tělocvičné hasičské jednoty Sokol
Zbiroh. Za řečnickým pultem Miloš Svoboda.
Region| Západní Čechy

HOLICE
19.1.2018

Pardubický deník

str. 04

Jak jsme žili v Československu

JAK JSME ŽILI v Československu
Foto popis| PREZIDENT. Tomáš Garrigue Masaryk navštívil
Holice v září 1922 a také v květnu 1929. Vždy v doprovodu
Františka Udržala, jenž pocházel z nedaleké Dolní Rovně
a vykonával nejprve funkci ministra národní obrany a později
byl předsedou vlády.
Foto popis| VÝZNAMNÝ RODÁK . 30. dubna 1966 bylo
v Holicích otevřeno Africké muzeum Dr. Emila Holuba, tento
snímek je z počátku 80. let. Emilian Karl Johann Holub se
narodil v roce 1847 do rodiny holického lékaře Františka
Holuba. V dospělosti se stal výborným lékařem, slavným
cestovatelem, úspěšným spisovatelem a celosvětově
uznávaným etnografem.
Foto popis| OCHOTNÍCI. V Holicích má dlouhou tradici
ochotnické divadlo. Snímek je ze hry Vila paní Ranardové,
kterou Divadelní soubor KD Holice uvedl 7. května 1988.
Úplně první ochotnické představení se hrálo v radničním
hostinci v roce 1843 a byla to hra Svatý Jan.
Foto popis| NA BRADLA! Gymnastické družstvo holických
sokolů v roce 1926. Koncem trvání první republiky
a počátkem roku 1948 měl Sokol v Holicích téměř 800 členů.
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Dnes jich má kolem 180. Závodně se v současné době v této jednotě věnují dvěma sportům –
nohejbalu a cyklistice.
Foto popis| 1. KVĚTEN 1959. Prvomájový průvod na holickém náměstí v roce 1959.
Foto popis| MOTOKROS . K Holicím patří i motokros v Poběžovické kotlině. Tento snímek je z roku
1985. První motokrosový závod O štít města Holic se konal 30. září 1951. Postupně přibývalo
zahraničních účastníků a v roce 1963 se holický motokros zapsal poprvé do historie mistrovství světa.
Za poskytnutí fotografií Deník děkuje řediteli Kulturního domu města Holic Petru Kačerovi.
Region| Východní Čechy

JAK JSME ŽILI v Československu
19.1.2018

Ústecký deník

str. 04

Jak jsme žili v Československu

město TRMICE
Z HISTORIE. První stopy osídlení Trmic jsou asi 25 000 let
staré, v roce 1987 bylo na rozhraní katastrů Stadice a Koštova
objeveno z té doby tábořiště lovců mamutů. Roku 1775 Trmice
měly 4 trhy, 13 cechů, 107 domů, 648 lidí. Život v obci určoval
rod Nosticů, starosta Albert Nostic tu založil roku 1830
cukrovar, doloval uhlí a nechal postavit pomník Přemysla
Oráče ve Stadicích. Roku 1856–1863 postavil architekt Ferstel
novogotický zámek. V roce 1994 se Trmice po 55 letech
osamostatnily od Ústí. První starosta byl Ota Neubauer, dnes
je zde Jana Oubrechtová, město má nyní 3100 obyvatel. Máte
ve svém domácím archivu snímky z let 1918 – 1992 na
Ústecku? Pošlete nám je na mail ustecky@denik.cz Další díl
seriálu v pátek 26. ledna bude patřit obci Řehlovice
Foto popis| KÁZEŇ MĚL UČITEL BEZUCHA v české škole
v Trmicích. Snímek IV. ročníku je z 7. 6. 1952, vedle pedagoga
v dolní řadě sedí učitelka ruštiny.
Foto popis| MATEŘSKÁ ŠKOLA TRMICE byla založena v roce
1947 na adrese Lovecká 600. Na archivním snímku jsou děti
ze školního ročníku 1966 – 67.
Foto popis| SLAVNOST SOKOLA V ROCE 1938. Sokolská obec měla už za 1. republiky a také poté
v Trmicích velkou tradici a mnoho nadšených členů.
Foto popis| MAKOVÁ MUŠLE byla tradiční sladké pečivo Trmic. Měla dokonce slavnosti – vlastní trhy
a ty i své pohlednice. Náš snímek je z trhů z roku 1950.
Foto popis| BARÁČNÍCI V ULICÍCH TRMIC oslavují 9. května 1946 v průvodu 1. výročí konce
2. světové války.
Foto popis| KREJČOVSKÝ SALON TEREZIE LÖFFLEROVÉ nabízel především dámám současnou
módu na adrese Gogolova. Snímek je z let 1929 – 30. Snímky na stránce jsou z archivů kronikářky
Evy Tomsové.
Foto popis| LODIČKY V ULICI NA POŘÍČÍ pěkně dokreslovaly kolorit prvorepublikových Trmic.
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Foto popis| Z ROKU 1975 POCHÁZÍ FOTOGRAFIE budovy prodejny Drogerie z křižovatky trmických
ulic Fügnerova a Tyršova. Obchod byl chloubou zkušené a šikovné prodavačky paní Basákové.
Region| Severní Čechy

JAK JSME ŽILI v Československu
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Břeclavský deník

str. 04

Kobylí
Další díl již v pátek 26. ledna z Bořetic
Foto autor| Foto: archiv Muzea obce Kobylí
Foto popis| HODY U LIPY. Hody jsou největším
svátkem na dědině a neodmyslitelně k nim patří
dechová kapela. Prostranství „U lipy“ využívaly
spolky Jednota Orel a Sokol Kobylí k pořádání hodů
až do roku 1927.
Foto popis| PRÁCE VE VINICI . Sklizeň hroznů je
vždy vyvrcholením práce vinohradníků. Keře byly
stříhány na hlavu, ve svažitých vinohradech se
hrozny sbíraly do kýblů a puten. Foto 50. až 60. léta
minulého století.
Foto popis| KURZ DOJENÍ. Ani v období války se
nezanedbávalo vzdělávání obyvatel obce. Kurzu
dojení v roce 1944 se účastnili ženy i muži.
Závěrečné foto všech absolventů je z roku 1944.
Foto popis| SOKOLOVNA. Slavnostní otevření
sokolovny v Kobylí dne 28.8. 1931. Budova pro
sportovní a kulturní účely byla postavena díky
obětavosti členů Sokola za přispění přátel
a příznivců. Sokolovna obdržela do vínku vryté
poselství „Po věky zde stůj, veď, chraň a vzdoruj.“
Foto popis| NÁDRAŽÍ. Už je to víc než 110 let, kdy Kobylím projel dne 16.5.1897 první vlak – lokálka.
Jedna z prvních tratí navazujících na železnici Praha – Brno – Břeclav, spojuje Zaječí s Hodonínem.
Přečkala dvě světové války a věříme, že zůstane zachována. Foto 1930
Foto popis| NESENÍ KOLÁČA. Jedinečná tradice, která se provozuje pouze v Kobylí, ve druhý svátek
vánoční na Štěpána. „Koláč“ byl rekrutskou trofejí, symbolem dospělosti chlapců – rekrutů, jejichž
ročník šel v příštím jaru k prvnímu odvodu. Tradice „nesení koláča“ se v Kobylí zachovala dodnes, jen
se změnil její smysl (koláč nenesou rekruti, ale stárci). Průvod s „koláčem“ prochází celou dědinou
a je završen Štěpánskou taneční zábavou. Ročník 1940. Foto 1958
Foto popis| KOUPALIŠTĚ . Dne 3.6. 1958 bylo otevřeno koupaliště „Riviéra“, velká chlouba obce
a vyhledávané centrum letních radovánek místních i přespolních obyvatel. Bylo vybudováno obcí za
nadšeného přispění místních dobrovolných organizací a mládeže, významnou měrou se podílel
ČSČK Kobylí. Foto 1962
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Foto popis| OBCHOD U MACHÁČKŮ . Obchod se smíšeným zbožím pana Macháčka sloužil
obyvatelům obce po mnoho let, až do likvidace soukromého podnikání v 60. letech minulého století.
K nákupu obdržel každý zákazník nevážně míněnou „cennou radu do života“. Na nakupování v
obchodě „U Macháčků“ dodnes mnozí s nostalgií vzpomínají. 30. léta 20 století.

VELKÝ TÝNEC
19.1.2018

Olomoucký deník

str. 04

Olomoucko

JAK JSME ŽILI v Československu
Velký Týnec je stará slovanská vesnice. Poprvé ji
připomíná latinská listina z roku 1207. V obci u
soutoku Týnečky a Beroňky žije asi 2900 lidí. Leží
poblíž Olomouce
Foto autor| Snímky: Velký Týnec/archiv
Foto popis| VZHŮRU V TÝNCI, ORLE NÁŠ! Orel
patřil ve Velkém Týnci k silně zastoupeným
organizacím, které rozvíjely kulturní, národopisnou
i sportovní činnost. Pamětník Vojtěch Hrudník
napsal: „Zdravá soutěživost se Sokolem a Spolkem
mládeže agrární obohacovala společenský a kulturní
život celé farnosti. Nějaká akce byla co čtrnáct dní.
Orel měl svou budovu v Grygovské ulici. Bohužel ani
on ani Sokol nezažily ve Velkém Týnci znovuzrození
z popela.
Foto popis| NA HANÁCKÉM POLI. Práce na poli
patřila k přirozeným činnostem obyvatel typické
hanácké obce, kterou Velký Týnec vždycky byl. Ono
označení „hanácký“ je samozřejmě nepřesné,
protože Týnečáci jsou pyšní na skutečnost, že jsou
odlišní svým „čuháctvím“. Kde se vzalo, přesně neví
ani lingvističtí specialisté z Masarykovy univerzity.
Jak známo Týnečtí nehoní „z kóta do kóta“, ale
„z kúta do kúta“. I Velký Týnec těžce postihl proces kolektivizace, násilné vytvoření zemědělského
družstva.
Foto popis| PŘEHLÍDKA KOČÁRKŮ. Maminky, babičky či tatínci projíždějí s typickými dobovými
kočárky ulicí Na Kříbě kousek od Společenského domu. Vlevo od vchodu do prodejny je papírnictví,
které již dávno neexistuje. A kdyby fotograf „švenknul“ o kousek doprava, viděli bychom hasičskou
zbrojnici, která byla na počátku 90. let přeměněna na poštu a spořitelnu. Horizont tvoří centrální
křižovatka na Návsi. Kočárkáři směřují do dnešní ulice Na Výstavišti, kde se konaly přehlídky
hospodářských zvířat.
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Foto popis| MLADÍ MIČURINCI. Mičurinci se rodili i v naší obci. Amatérský historik Jaroslav Chytil
v této souvislosti vzpomínal na učitele Karla Bořila, kterému se „někdy říkalo Mičurin, to vzniklo zas od
dlouholetého vedení Kroužku mladých mičurinců, téměř masově zakládaných u venkovských škol
v 50. letech“. Šlo o zájmový kroužek pěstitelů a zahrádkářů. K činnosti byla využívána tehdy ještě bez
staveb a stromoví se nacházející plocha okolo nové školy.
Foto popis| SLAVNÝ RODÁK LEOPOLD PREČAN. Páter František Šoupal (zády uprostřed) vítá ve
Velkém Týnci arcibiskupa Leopolda Prečana, týneckého rodáka, který na své rodiště nikdy
nezapomněl. Týnečáci ho měli velmi rádi. Byli pyšní na skutečnost, že právě z jejich obce pochází
hlava Olomoucké arcidiecéze. Přivítání probíhá v Zámecké ulici u budovy 1. stupně základní školy
a kousek od obchodu, který dnes provozují manželé Stejskalovi.
Foto popis| VÍTÁNÍ TATÍČKA MASARYKA. 18. září roku 1921 se stalo pro Týnečáky slavným dnem
příjezdu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka do jejich obce. Stalo se
tak zásluhou poslance Jaroslava Bečáka při příležitosti státníkovy návštěvy v Olomouci. Důvodem
týneckého odskoku bylo slavnostní otevření památníku obětem 1. světové války na kopci Hradisko,
který se tyčí nad Velkým Týncem vedle cesty do Tršic. Dnes je tento pamětní monument cílem
procházek.
Region| Střední Morava

Horská brání neziskovky proti Zemanovým výpadům
18.1.2018
(ČTK)

Právo

str. 03

Zpravodajství

Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská (za KDU-ČSL) kritizovala včera prezidenta Miloše Zemana
za jeho výroky na adresu neziskových organizací. Podle Horské se nynější hlava státu snaží vůči
neziskovému sektoru vyvolávat negativní postoje a rozdělovat společnost. Horská to uvedla ve svém
stanovisku, které ČTK poskytla tajemnice Senátu Eva Davidová.
Zeman se o neziskových organizacích zmínil naposledy před týdnem ve svém projevu na podporu
Babišovy vlády ve Sněmovně. Uvedl, že si někdy říká, že by neziskové organizace měly hospodařit za
své a nevysávat státní rozpočet.
„Sotva najdeme něco špatného na činnosti chovatelů, rybářů, hasičů či Sokola, na dětských oddílech,
ochraně památek i rozvoji současné nezávislé umělecké scény, na myslivcích, centrech ekologické
výchovy, na trenérech malých fotbalistů či atletů nebo na divadelních ochotnících. Na těch, kteří
pomáhají seniorům a zdravotně postiženým,“ vypočítala Horská. Dodala, že činnost neziskových
organizací nedokáže nahradit ani stát, ani podnikatelé.
Rozbor financování pro vládu ukázal, že největší část dotací pro neziskové organizace putovala do
sportu. V roce 2016 to byla víc než třetina z rozdělované sumy 17,89 miliardy korun. Zhruba
30 procent částky se pak využilo na sociální věci a zaměstnanost. Zbývající peníze putovaly do
ochrany památek, vzdělávání či podpory zdraví. Stát vydal předloni celkem 10,87 miliardy korun,
zbytek poskytly kraje, města a obce. Na sport samosprávy dávají výrazně víc než do podpory
sociálních věcí.
„U každé koruny, která se do neziskového sektoru vydá, má stát striktní kontrolní mechanismy - na
rozdíl od výdajů některých resortů, samospráv či prezidentské kanceláře,“ podotkla místopředsedkyně
Senátu.
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Jana Oubrechtová, starostka Trmic, 54 let
18.1.2018
(dts)

Ústecký deník

str. 02

Ústecko

„Jsem tu spokojená, máme zde čisto a snažíme se naše město zvelebovat, aby tu lidi byli spokojení.
Asi nejvíc se nám za poslední roky podařilo zrevitalizovat bytový fond a opravit budovy školy
a mateřské školky. V současné době například řešíme zázemí městského sportovního klubu a také
kvalitu zázemí zdravotního střediska.
Ve 40. a 50. letech tu ještě fungoval Sokol, ale kolem 60. let už bohužel musel ukončit činnost.
V blízkém okolí Trmic se rozvíjí rekreační oblast u jezera Milada, pro turistiku je tu dnes ideální
zázemí. Město je samostatné od 1. 1. 1994.“
Region| Severní Čechy

LUDVÍK OČENÁŠEK
18.1.2018 Reflex str. 58
ZDENĚK VACEK

Causa

ANALOGOVÝ HACKER ODPOSLOUCHÁVAL PŘED 100 LETY V PRAŽSKÉM HOSTINCI HNED
DVA GENERÁLNÍ ŠTÁBY. ZPRÁVY PŘEDÁVAL ČESKOSLOVENSKÉMU ODBOJI.
Rád provokoval, sypal z rukávu vynálezy všeho druhu, prohrami se nedal odradit. LUDVÍK
OČENÁŠEK MUSEL ODMÍTAT STOVKY UCHAZEČŮ O LET DO VESMÍRU, O JEHO RAKETY SE
ZAJÍMALI I AMERIČANÉ. Ještě větší úctu si však sokol a ryzí vlastenec zaslouží pro své obětavé
nasazení za obou světových válek.
„KDYŽ JSEM očekával u telefonu další nové spojení, zmocnila se mne někdy neodolatelně chuť
provésti nějaký kousek mezi hovorem, který by mluvící strany přivedl z míry. Přivázal jsem si jeden
spojovací drát na ukazováček, druhý na palec téže ruky a maje naslouchátko u ucha..., dotýkal jsem
se navzájem drátů mezi sebou... Toto spojení způsobovalo ve sluchátku rány, jako když střílí, a hned
nato ozývalo se hromování a klení. Buď Vídeň nadávala Berlínu, nebo Berlín Vídni. Působilo mi
radost vědomí, že mám v ruce dva nervy velkých státních organismů, které mohu kdykoliv přerušiti,
ale které jsem ve skutečnosti raději využil k prospěšnějším účelům,“ vzpomínal na své dobrodružství
z posledního válečného roku 1918 pražský vynálezce a podnikatel Ludvík Očenášek. Informace
odposlechnuté ve smíchovském hostinci Dematinka z napíchnuté přímé telefonní linky spojující velení
německé a rakousko-uherské armády prostřednictvím domácího odboje – Maffie – předával do
Paříže. Snažil se pomoci spojencům rodícího se Československa a exkluzivitou zpráv zvýšit prestiž
Masarykem vedeného odboje.
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PRÁCE VŠEHO DRUHU
Ludvík Očenášek byl nedělňátko, narodil se 4. srpna 1872 v Kříších na Rokycansku. Prý již v sedmi
letech sestrojil primitivní kolotoč a za svezení vybíral od dětí vstupné – v podobě třešní. Pilného žáka
z vlastenecké české rodiny pak Národní jednota pošumavská podporovala na učení „mechanictví“
v Praze. V roce 1892 začal přes inzeráty nabízet své služby jako instalování telefonů, telegrafů,
prodej a opravy bicyklů či fotoaparátů. Při zaměstnání pokračoval studiem průmyslovky, po vojně i na
pražské technice.
Coby člen Klubu atletů Žižkov občas s bratry sokoly vystupoval i ve varieté, kde předváděli svoji sílu.
Účastnil se také závodů v běhu z Prahy do Slaného a na II. všesokolském sletu roku 1891 zaběhl 200
metrů za 24,6 sekundy. Pro srovnání: na pařížské olympiádě 1900 americký vítěz potřeboval 22,2 s.
Očenášek navíc pilně skákal do výšky i do dálky, šplhal o laně, coby gymnasta se činil na koni,
hrazdě i v kruzích a třicetikilovou činku zdvihl pětatřicetkrát po sobě.
Kontakty ze Sokola dokázal agilní bratr zúročit i v podnikání, získal zakázku na 15 tisíc odznaků pro
V. všesokolský slet v roce 1907 a nabízel i gramofonové nahrávky z této akce. Mnohem později, pro
emotivní slet v osmatřicátém, se synem vytvořili nápadité ozvučení strahovského stadiónu 24
podzemními reproduktory vlastní konstrukce a dalšími 65 na tribunách.
Očenášek navíc rád provokoval, a to dávno před čtveráckým zkratováním telefonu nepřátelských
armád. Už když v Písku kroutil vojenskou službu a matka mu psala: Buď hodný a poslouchej, ať Tě
nezavřou, nechal se v protirakouském duchu vyfotografovat s knihou Svatopluka Čecha Písně otroka.
Pamětní minci s portrétem mocnáře, již obdržel za své střelecké umění, prý ještě téhož dne utratil za
vuřty.
Musel se oženit s dvacetiletou Pavlínou Tašnerovou, podle tehdejších norem neplnoletou. Užila si
s ním své, třeba když během výletu přehlédl, že se od motocyklu uvolnil sajdkár i s chotí, hrozící pak
vynálezci mizejícímu v oblaku prachu paraplíčkem. Stroje byly prostě jeho vášní, pro ně neviděl,
neslyšel.
AVIATICKÉ FANTAZIE
Počátkem 20. století provozoval Očenášek na rohu pražské Vodičkovy a Školské ulice mechanickou
dílnu, včetně autoservisu. Vyvinul i (neúspěšný) hvězdicovitý motor pro auta či letadla. V roce 1908 již
měl ke stovce zaměstnanců a na pražské Jubilejní výstavě hned ve dvou expozicích prezentoval řadu
elektrotechnických zařízení i motorů, na dalších stáncích návštěvníci obdivovali jeho firmou zhotovené
modely cukrovaru, parníku, kolínského jezu a podobně.
Výrobní program brzy doplnily obloukové lampy důmyslné konstrukce, ale třeba i stroje pro zametání
ulic. V nové nuselské továrně zatím rostlo jednoplošné letadlo, údajně největší v monarchii, navíc
s trubkovým drakem místo obvyklé dřevěné konstrukce. Na sklonku roku 1910 však zvládlo jen
několik nanejvýš třicetimetrových skoků a o dvě léta později stroj shořel.
K úspěchům patřila naopak elektrifikace ústavu pro choromyslné v Bohnicích nebo stavba menších
elektráren. Po transformaci na akciovku však společnost svůj růst „přepálila“ a v lednu 1914
zkrachovala.
OD RENTGENU K MAFFII
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První světová válka zastihla dvaačtyřicetiletého Očenáška v lazaretu se stem lůžek, vlastenci
zřízeného v žižkovské sokolovně. Očenášek věnoval část vybavení a obsluhoval rentgen.
Od března 1915 však tajně pracoval i na projektu vzdušného torpéda, minometu s projektily
stabilizovanými během letu křidélky.
Starosta českého sokolstva JUDr. Josef Scheiner potvrdil, že Očenáškova dokumentace přes
Švýcarsko doputovala do Francie a T. G. Masaryk ji předal francouzskému prezidentovi. O praktickém
významu pro Dohodu se však vedou spory.
Na cestě byla ještě druhá sada výkresů, takže Očenáškovi zatrnulo, když jej 15. května 1915 v bytě
zatkla policie. Dorazila na udání, že o dva dny dříve v Obecním domě neochotně vstával při hraní
hymny. Po několika dnech byl propuštěn a vzpomínal na korektní způsob vyšetřování i jednání soudu
– stejně jako další obviněná, novinářka a spisovatelka, zároveň vdova se třemi dětmi Olga Fastrová.
Očenášek uvažoval i o emigraci, jenže na jaře 1917 onemocněl tyfem, jehož léčbu zkomplikovala
nedostatečná výživa. O rok později se na elektrotechnika obrátil novinář František Sís, pozdější
šéfredaktor Národních listů. Podle vynálezcových vzpomínek, vydaných pod názvem Na pomoc
Dohodě v roce 1919, šlo o lokalizaci tajné telefonní linky, spojující přes Prahu Berlín s Vídní.
O šestnáct let později tyto Očenáškovy zásluhy zpochybnil jistý O. Šimadl, jenž prý coby revident
Buštěhradské dráhy o existenci linky věděl již šest let před válkou a po jejím vypuknutí měl o možnosti
zřízení odposlechu informovat nejméně tři členy Maffie, a to včetně Síse. Právě žurnalista Šimandla
údajně vyzval k zakreslení vedení do mapy, kterou si následně převzal. Jenže nepotvrzené
exrevidentovo tvrzení zůstalo v rovině oblíbeného výroku poručíka Duba ze Švejka: „Ještě před
válkou mluvil jsem o tom s naším okresním hejtmanem.“ Rekonvalescent Očenášek pilně sbíral síly
procházkami po Praze a okolí. U Břevnova si všiml atypických nižších sloupů a dvou svorek jakoby
připravených pro připojení drátů. Ty však před nimi končily, svinuté do malých kroužků. Stopování
podezřelého vedení odbojáře dovedlo k nádraží u Brusky, dnes Praha-Dejvice, a dále k Hradu. Že by
šlo o telekomunikační zálohu pro případný pobyt panovníka?
Zbývalo najít nepřehledné místo, vhodné k připojení odposlechu. Stopování z Břevnova přes
Střešovičky do Roztok vyšlo naprázdno. Úspěch přinesl až sestup mezi cihelnami na Plzeňskou třídu.
Od ní totiž vedení odbočovalo napravo mezi zahrady Klamovky a Demartinky, kde byly sloupy
postaveny těsně u vysokých zděných plotů.
Díky křivolakosti uličky vedly dráty i korunami stromů.
Po několika dnech obhlížení situace se Očenášek odhodlal k akci. Připojil přenosný telefon a uplynulo
jen pár minut do prvního hovoru mezi vídeňským ministerstvem války a berlínským generálním
štábem. Scheinerovi pak jako vhodné místo ke zřízení trvalého odposlechu navrhl Demartinku. Při
opakovaném pokusu Očenáška vyrušil strážník a hacker analogové éry prý jen těsně unikl prozrazení.
Následovalo Maffií zorganizované vykoupení pozemku Demartinky, ale i pak bylo třeba dávat pozor
na nájemce zahradního domku, jistého Zellera. Byl nedůvěřivý, ve válce ztratil tři syny.
Očenášek s dalšími sokoly vedle domku založil záhony a u odposlechu se střídali, přičemž parťák
mimo službu okopával zeleninu a hlídal, jestli je vzduch čistý. Přepisy telefonátů po večerech odnášeli
do Scheinerova bytu. Akce probíhala do samého vzniku republiky a ještě 28. října 1918 v osm ráno
prý kdosi z Berlína volal do Vídně: „Ach, drahý! Jsme prodáni, jsme ztraceni.“
Jak v červnu 1919 referovala Národní politika, Demartinku si v Očenáškově doprovodu s velkým
zájmem prohlédl synovec britského premiéra Davida Lloyda George, vynálezce hydrofonu pro
odposlouchávání německých ponorek G. H. Nash. Škoda že se ztratil filmový pás „dvouaktového“
snímku Na pomoc Dohodě režiséra Gabriela Harta, z produkce Pragfilmu.
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Premiéra se odehrála 11. července ve Světozoru a plakát měl lákat slovy: „Velezrádci hrají sami
sebe.“ Kromě Očenáška šlo také o Masarykova špióna, Čechoameričana Emanuela Vosku. Republika
Očenáškovu pomoc Maffii sedm let po válce ocenila Československou revoluční medailí 1918.
Z BÍLÉ HORY KE HVĚZDÁM
Prohlubující se vášeň pro vynalézání se stala černou dírou na peníze vydělané novou Očenáškovou
továrnou. Záběr byl široký, mimo jiné měl od armády ke zkouškám zapůjčen kulomet systému
Schwarzlose a stovku nábojů.
Pro rakety se nadchl dřív, než tuto módní vlnu odstartoval sci-fifilm Fritze Langa Žena na Měsíci
z roku 1929, na němž se podílel uznávaný raketový specialista Hermann Julius Oberth. Reportáže
o pokusech Ludvíka a jeho syna – Ing. Miroslava Očenáška – se však v tisku objevovaly až od ledna
1930. Nyní již seniorchef elektrotechnického závodu se časopisu Pestrý týden svěřil: „Praktický smysl
těchto pokusů? Doprava zboží ohromnou rychlostí na velké vzdálenosti! Že by bylo možno
dopravovati dosavadními raketami živé bytosti – to zatím musím popříti. Pokusy mé vyžadují ovšem
mnoho peněz. Hradím zatím vše ze svého. Víte, pane redaktore, že mecenáši u nás nejsou.“
Pokusy vyvrcholily v neděli 2. března 1930 u Bílé hory, tehdy „hodně kilometrů za Prahou, v širých
polích, kde není daleko široko vesnice ani stohu“, které by rakety mohly zapálit. Největší, až pětikilové
měly dostoupat do kilometrové výšky, načež se na padáčcích snesly zpátky k zemi.
Doma sklidili Očenáškové spíše ironické ohlasy, zato v USA o jejich pokusech referoval vojenský
analytik časopisu The Time M. F. Pratt. Věnoval se jim také dopisovatel deníku The New York Sun.
Guru Oberth do Prahy zamířil v květnu 1930 a údajně měl ocenit Očenáškovu myšlenku odpalovat
rakety z vysoko letících letadel. Ve své přednášce v Radiojournalu sice připustil možnost letů
s posádkou do vesmíru, ale bude prý to trvat déle než dvě lidské generace. Mimochodem ve stejné
době u nás působil další raketový průkopník, vysokoškolský učitel práv JUDr. Vladimír Mandl, mimo
jiné autor studií na téma leteckého i kosmického práva. Společně s Očenáškem byl později zařazen
mezi stovku vyvolených ve dvoraně slávy Muzea historie kosmonautiky v Novém Mexiku. Doktor
Mandl se však před svou smrtí v lednu 1941 stačil zkompromitovat antisemitskými články
v druhorepublikovém deníku Venkov.
KAMARÁDKA ÚČASTNÍKŮ
Let vícestupňovou raketou na Měsíc sice francouzský bonviván a polyhistor Savinien de Cyrano de
Bergerac popsal ve svém sci-firománu již v roce 1657, ale sen mnoha generací se naplnil až
21. července 1969 misí Apolla 11. Předcházel jí happening uspořádaný profesorem ČVUT Rudolfem
Peškem a publicistou Ivem Budilem. Ti 5. května 1969 v Praze pokusně vypustili modely
Očenáškových raket. Dohledali a přizvali k tomu několik uchazečů o let do kosmu, kteří se vynálezci
v roce 1930 hlásili po přečtení zpráv v domácím či zahraničním tisku.
Původně jich byly stovky. Třeba pětadvacetiletá stenotypistka Dorothea Mattnerová
z východopruského Grünbergu (nyní polské Zieloné Góry) nabízela jako hlavní příspěvek „svou
touhou po nekonečném vesmíru a osobní odvahou býti účastníkům dobrou kamarádkou“. Odvolávala
se na zprávu v Berliner Morgenpostu, tvrdící doslova: „Raketové letadlo má býti vystřeleno na jaře, při
východu měsíce. Inženýr Očenášek předpokládá, že let potrvá 87 hodin.“ Cesty se prý může zúčastnit
devět osob. Tuto silvestrovskou kachnu bez varovného komentáře v prvním dni nového roku 1930
přetiskla i seriózní Národní politika. Koncem ledna pak v obrázkovém večerníku Národ vyšly dva
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články s humornými citacemi z asi 200 nabídek, které měl vynálezce do té doby obdržet. Šest jich
poslaly ženy. Dopisovatel The New York Sunu se zmiňoval o pěti Američanech a jedné Američance.
MRAVNÝ BANKROTÁŘ
S nákladnými pokusy Očenášek nepolevil ani za krize. Zároveň na parcele vedle Demartinky (stržené
v roce 1980) budoval honosnou vilu, z níž se po bankrotu své firmy na přelomu let 1932 a 1933 musel
s rodinou vystěhovat.
Aktiva společnosti ovšem syn Miroslav včas „odklonil“ a jeho podnik ve Vodičkově ulici pak na podzim
1933 realizoval osvětlení kulečníkové velkokavárny Louvre na Národní třídě. Stárnoucího vynálezce
zatím pronásledovali věřitelé, z nichž jeden policii žádal o exekuci Očenáškových svršků, neboť prý
nedovoleně dále podniká. K tomu však pro naprostou nemajetnost „člověka bezúhonného
a mravného“ nedošlo.
Z hmotné nouze hledal jedenašedesátiletý zkrachovalý podnikatel východisko v zaměstnání u Bati.
Za solidních 500 korun týdně měl konstruovat výdejní automaty na boty a krémy. Z dopisů zasílaných
během roku 1933 rodině však čiší zklamání bývalého továrníka, celý život zvyklého být svým pánem:
„V továrně jsou veliké rámusy – dělnictvo i vedoucí odváděli automaty tak zmordované, že to ani stroj
nebyl, to proto, aby se mohli vykázat velkou produkcí... Panuje zde bezohlednost a špatnost, jaké
jsem hned tak neviděl... Já bych se tu udřel, ale nic z toho neměl,“ vysvětloval své rozhodnutí požádat
o finanční vypořádání. Došlo k němu v polovině téhož roku, nicméně spolupráce pokračovala externě.
U Bati totiž dokončovali hydrodynamický člun, vyvinutý otcem a synem Očenáškovými. Obešel se bez
lodního šroubu, nahrazeného tryskami, z nichž proudila voda hnaná čerpadlem.
Po prezentaci 31. října na Vltavě u pražského Jachtklubu, sledované řadou hodnostářů – včetně
předsedy Senátu Františka Soukupa (snad ze solidarity se zasloužilým maffi-ánem a sokolem) –
následovala studená sprcha negativního posudku profesora Van-der-Vlieta z ČVUT.
Řešení je prý funkční a boduje minimálním ponorem člunu, jenže trpí značnou nehospodárností.
DOYEN BARIKÁDY
Během okupace se Očenášek snažil pomáhat uvězněným, například svému příteli a rodákovi páteru
Vojtěchu Peškovi posílal balíčky na Pankrác, později do Terezína.
Podplukovník zdravotnické služby československé armády ve výslužbě – MUDr. Mořic Stein – sepsal
30. července 1945 poděkování za přechovávání svěřeného majetku Očenáškovou rodinou: „Mohou
sloužiti jiným za vzor poctivosti, šlechetné lásky k bližnímu a nezištného vlastenectví.“ Steinovi byli
pro židovský původ skoro tři roky internováni v Terezíně.
Hned první den, 5. května, se dvaasedmdesátiletý vynálezce u Smetanky a vinohradské sokolovny
zapojil do Pražského povstání. Osmého byl střepinami granátu z minometu zraněn na nohou a levé
ruce, ztratil prý hodně krve. Konec života strávil v rodném kraji, kde 10. srpna 1949 po druhém
infarktu zemřel, o šest let později následován synem Miroslavem.
Zprávu o smrti raketového průkopníka přinesly i listy, jako jsou The New York Times či The
Washington Post.
***
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OČENÁŠKOVY RAKETY BYLY U NÁS SPÍŠE IRONIZOVÁNY, ZATO ZAUJALY VOJENSKÉHO
ANALYTIKA MAGAZÍNU THE TIME. Více v knize Michala Plavce Od jízdních kol ke kosmickým
raketám. V roce 2017 vydalo NTM.

Hra Attentat 1942 vsadila místo střelby na osudy lidí za heydrichiády.
Zaujala i malé Američany
18.1.2018 magazin.aktualne.cz
Tomáš Maca

str. 00

Magazín

Českou hru z období německé okupace ocenila také porota Independent Games Festivalu. Druhá
světová válka znamená v oblasti počítačových her oblíbený námět.
Druhá světová válka znamená v oblasti počítačových her oblíbený námět. Zatímco však většina
tvůrců sází na střelbu, výbuchy a zneškodňování nepřátel, český Attentat 1942 zobrazuje vypjaté dění
perspektivou obyčejných smrtelníků. Jeho děj se odehrává na počátku milénia, kdy hráč pomáhá své
babičce se stěhováním do nového bytu a objeví přitom půl století staré dokumenty, které dokazují, že
dědečka po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatklo gestapo.
Rodina o událostech sice ví, protože se dědeček po válce vrátil z koncentračního tábora, ale ukazuje
se, že se příbuzným nikdy nesvěřil, proč ho němečtí okupanti věznili. Dědeček už v současnosti leží
v nemocnici a moc toho nenapovídá. Hráčův úkol spočívá v postupném rozkrývání nevyřčené rodinné
historie. Proto musí hledat lidi, s nimiž se dědeček stýkal, a ptát se na jejich vzpomínky.
"Vybíráte si, koho oslovíte a co mu řeknete, což vám pomáhá odhalovat střípky dědečkova osudu.
Různí pamětníci minulost interpretují rozdílně, takže k jejich výpovědím musíte přistupovat kriticky
a porovnávat je s dobovými dokumenty a s dědečkovými zápisky. Dějiny sice nedokážete měnit, ale
můžete pronikat do jejich často protichůdných vrstev," přibližuje hlavní designér hry Vít Šisler.
Ten v roce 2011 začal společně s kolegy z Karlovy univerzity a Akademie věd pracovat na projektu
Československo 38-89 s cílem nabídnout interaktivní výukové materiály pro střední školy. Vývojáři
nakonec vytvořili tři simulace stojící na osobních příbězích lidí, kteří zažili tři zásadní etapy
československých dějin 20. století - období protektorátu, nástup komunismu a éru normalizace po
krátkém uvolnění politických poměrů v 60. letech.
Pohnutá doba zaujala i americké děti
Výsledek práce v roce 2014 nabídli zdarma ke stažení českým učitelům dějepisu. Inovativní výukovou
pomůcku využila asi pětina z nich a vývojáři se setkali s pozitivní zpětnou vazbou od kantorů, kteří
program ovládali a promítali ho ve třídách na projektorech. "Na rozdíl od hodin dějepisu, kde
dostanete jenom data, se ve hře setkáte s perspektivou reálných lidí a uvědomíte si, co pro ně daná
historická etapa znamenala. Zjistíte, že byste nic podobného nechtěli zakusit a že i zdánlivý klid
současnosti může být vrtkavý," říká vedoucí programátor hry Jakub Gemrot.
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Nápad vzbudil ohlasy také v zahraničí, a tak s ním jádro týmu tvořené šesti lidmi vyrazilo na herní
festival ve floridském Orlandu. "Nikdy bych neřekl, že hra osloví menší děti, ale v Americe se ukázalo,
že hru se zápalem dokončí i hráči ve věku mezi devíti a dvanácti lety. Když jsem se amerických dětí
ptal, co je na hře bavilo, říkaly mi, že sice nerozuměly detailům typu průkazy do Sokola, ale upoutalo
je složité rozhodování lidí pod tlakem totality," vzpomíná Šisler.
Nečekaný úspěch u malých Američanů dokázal, že aplikace zasazená do středoevropského kontextu
může vtáhnout i publikum, které toho o českých dějinách příliš neví. Nadšené reakce přesvědčily
vývojáře, aby původní čistě vzdělávací verzi přetavili v plnokrevnou komerční hru. První kousek české
historické mozaiky z období německé okupace se tak loni dočkal nové podoby nazvané Attentat 1942.
Příběh hry se několikrát přetvářel, protože si historici z Akademie věd stěžovali, že práce
profesionálních scenáristů působí moc schematicky a příliš kopíruje zápletky známé z románů
a z filmů. Herní designéři proto nakonec situace a postavy svěřili samotným akademikům, kteří stvořili
fiktivní charaktery, jejichž osudy napsali na základě rozhovorů se skutečnými pamětníky.
"Hře to určitě prospělo, protože příběh nakonec vyznívá autenticky a historicky přesně. Vyhýbá se
spektakulárním hrdinským narativům a mnohem víc odráží osudy obyčejných lidí, kteří se vyrovnávají
s neobyčejnými podmínkami života v protektorátu. Vyprávění zůstává při zemi a tím se stává
emocionálně silným," zdůrazňuje Šisler.
Komiks umožnil zprostředkovat osobní vzpomínky
Různými podobami prošlo také vizuální ztvárnění. Autoři si nejdřív mysleli, že hra bude mít klasickou
3D grafiku, na kterou jsou herní fanoušci zvyklí. Skončili ale u neobvyklé kombinace filmových záběrů
s profesionálními herci, dobových záznamů a komiksových miniher. "Animované trojrozměrné
postavičky, které vyprávějí o svém životě za protektorátu, působily toporně a nepřirozeně. Přiklonili
jsme se proto ke komiksu, jelikož dovoluje zdůraznit jen detaily, kterým lidé ve vzpomínkách přikládali
důležitost," upozorňuje Šisler.
Ke komiksovému ztvárnění ho inspirovala série Maus, v níž kreslíř Art Spiegelman zpracoval
zkušenosti svého židovského otce ve válečném Polsku, i česká kniha Ještě jsme ve válce
s ilustracemi Petra Nováka. Právě Nováka, působícího pod pseudonymem Ticho 762, pak tým oslovil
pro spolupráci na své počítačové hře.
S lokalizací do angličtiny, která hře umožnila vstoupit na zahraniční trh, pak tvůrcům pomohl
newyorský historik, který se zabývá českými dějinami, a dokázal tak citlivě odebrat příliš podrobné
údaje srozumitelné jen pro Čechy. Důraz na střízlivost při zpracování lidských osudů si díky překladu
tentokrát získal i dospělé herní nadšence. Loni vydaný Attentat 1942 získal druhé místo na cenách
Game Development World Championship v Helsinkách a v březnu bude v kategorii výjimečné
vyprávění bojovat o "herní Oscary" na Independent Games Festivalu v San Francisku.
"Většina her s válečnou tematikou se soustřeďuje na vojenské operace a strategie. Perspektiva
civilistů v počítačových hrách obvykle chybí, a proto ji ocenila i odborná porota. Nepředpokládáme, že
by se nezávislé hry se silným příběhem, ale omezenou interaktivitou, staly v herní branži
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mainstreamem pro široké publikum, ale možná se podobným projektům podaří k počítačovým hrám
přilákat lidi, kteří by se o ně jinak nezajímali," raduje se z nominace Šisler. "Ne všichni chtějí pořád
dokola hrát střílečky. Základna hráčů po celém světě stárne a část z nich určitě hledá tvorbu
s vážnějším obsahem," doplňuje Gemrot.
Radost z ocenění autory motivovala překlopit do komerční verze i zbývající dva výukové materiály
a momentálně už pracují na pokračování s pracovním názvem Vnitřní pohraničí, zaměřeném na
témata poválečného odsunu sudetských Němců, únorového komunistického převratu a příchodu
volyňských Čechů do pohraničních oblastí tehdejšího Československa. "Druhá světová válka je často
omílaný námět, ale konflikty, které z válečného období vyústily, představují v herní oblasti
neprobádanou půdu," myslí si Gemrot.
URL|
https://magazin.aktualne.cz/attentat-1942-bojuje-o-herniho-oscara-porotu-zaujaly-osudyc/r~7323fe6efb6211e78d510cc47ab5f122/

Kam o víkendu s dětmi: Zajděte si na karneval, vyzkoušejte si draní peří
18.1.2018
kčt

novinky.cz

str. 00

Cestování - Tipy na výlety

Karnevalová sezóna začíná – na rej masek můžete se svými ratolestmi vyrazit třeba v Kutné Hoře,
Březinách u Děčína, Velkých Opatovicích nedaleko Boskovic nebo v Ostravě. Draní peří si nejmenší
mohou zkusit v obci Neubuz blízko Slušovic nebo se mohou zúčastnit soutěže papírových vlaštovek
v Mělníku.
Praha
Star Wars show
Fanoušci filmových Hvězdných válek by si neměli nechat ujít galaktickou show, která se koná
v sobotu i neděli odpoledne v obchodním centru Šestka. Čeká na ně vystoupení vesmírných hrdinů,
focení s postavami ze série filmů, půjčovna kostýmů, laser střelnice, airbrush tetování a nejrůznější
soutěže. Více informací zde.
Ornitologická výstava
Zajímají se vaše ratolesti o ornitologii? V tom případě s nimi o víkendu zajděte do Botanické zahrady
v Troji. V sobotu zde začíná výstava s názvem Barevné klenoty ptačí říše, kde návštěvníci poznají
hlasové projevy některých ptáků a podívají se také na způsoby krmení a ptačí budky. Další informace
zde.
Cestování s Masarykem
Jaké to bylo, cestovat po světě před více než stoletím? Odpověď vám dá sobotní akce v Nové budově
Národního muzea, při níž si se svými dětmi můžete vyzkoušet cestovat po světě jako náš první
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československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Dozvíte se, za kým plul při své první cestě do
Ameriky, nebo kde všude byl během první světové války. Podrobnosti zde.
Středočeský kraj
Vlaštovkiáda
Soutěže papírových vlaštovek se vaši potomci mohou zúčastnit v sobotu dopoledne v mělnickém
domu dětí a mládeže. Každý soutěžící bude mít tři pokusy – hodnotit se bude dolet vlaštovky a délka
jejího letu. Speciální cenu získá autor nejhezčí vlaštovky. Děti se také mohou naučit i jiné způsoby
skládání vlaštovek. Více informací zde.
Dětský karneval
Kdo ještě letos nebyl na maškarním karnevalu, může to v sobotu odpoledne napravit návštěvou
sokolovny v Kutné Hoře. Těšit se může na hudebně pohybové představení divadla Kůzle, písničky,
tancování a také na sportovní stanoviště pod vedením cvičitelů Sokola. Další informace naleznete
zde.
URL|
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Milada Cábová z Lidic: Když nacisté ženám brali děti, všechny jsme
brečely
18.1.2018
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Příběhy

Po vyhlazení obce Lidice nacisty skončila v osmnácti letech v koncentračním táboře Ravensbrück.
Domů se vrátila v roce 1945. Měla to štěstí, že válku přežila a svatbu a děti měla až po ní. Většina
lidických žen se už se svými muži ani dětmi nesetkala. Paní Milada zemřela ve věku jednadevadesáti
let coby jedna ze tří posledních přeživších lidických žen.
Milada se narodila v roce 1924. Její maminka měla z prvního manželství ještě desetiletou dceru Věru.
Ta se ještě před lidickou tragédií vdala a odstěhovala se do Stehelčevsi. Osud vyhlazené vesnice tak
ji a její rodinu minul. Miladini rodiče si na kraji Lidic postavili malý domek. Chodila zde do obecné
školy, poté do měšťanské do Buštěhradu a nakonec se zde začala učit u švadleny.
V Lidicích se nacisté poprvé objevili v březnu roku 1939. Každá rodina, která měla pokoj navíc,
musela přijmout alespoň jednoho vojáka. V rodině paní Milady byl ubytován Helmut. Mladý voják plný
ideálů okouzlený Adolfem Hitlerem. S ním se dívka často hádala. Život ve vsi se každopádně změnil.
Vše se muselo hlásit, došlo k omezení provozu autobusů a zábav.
Pomsta za Heydricha
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27. května 1942 dva parašutisté spáchali atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Hitler
zuřil a poslal do protektorátu K. H. Franka, který se měl mstít. Hledáni byli jak viníci atentátu, tak ti,
kdo jim pomáhali. Zemřelo mnoho českých sokolů a odbojářů, kteří vědomě riskovali svůj život.
Nacistům to nestačilo a dál hledali záminku k ještě větší represi. Našli ji v dopisu, který Václav Říha
napsal své milence Anně Marusczákové do továrny ve Slaném, kde pracovala. Byl ženatý a vztah
chtěl ukončit, proto naznačoval, že je zapleten do odboje a že se musí skrývat. Anna však byla
nemocná a dopis se dostal do rukou majitele továrny Jaroslava Pály. Tomu se obsah dopisu nezdál,
a proto ho odevzdal četnictvu. Četníci ho následně předali gestapu. Anna při výslechu zmínila
příbuzné v Lidicích. Bylo jasné, že lidičtí obyvatelé nemají s atentátem nic společného. K. H. Frank
chtěl ale potěšit svého vůdce, proto vypracoval plán na vyhlazení Lidic.
Vyhlazení Lidic
Podvečer 9. června 1942 byl stejný jako každý jiný. Začalo se stmívat a najednou začala do vsi vjíždět
osobní a nákladní auta. Němci vyvedli všechny obyvatele z domů. Muži šli do Horákova statku, ženy
s dětmi do školy.
Atmosféra ve škole byla děsivá. Vystrašené děti plakaly. Ráno je všechny odvezli na nákladních
autech do kladenského gymnázia. "Člověk byl zvyklý na takovou klidnou ves, a teď najednou vypustili
zdivočelý dobytek a zvířata, hnali je na Buštěhrad, aby byla vesnice prázdná. My jak jsme jeli tím
autem, tím kouskem vesnice na Buštěhrad, tak jsme viděli rozsvícená světla v barácích, okna
dokořán, věci v oknech, věci naházené před domem, jízdní kola, kočárky," vzpomíná paní Milada.
V kladenském gymnáziu následovaly výslechy, měření a prohlížení dětí. "Když jim brali děti, tak jsme
brečely všechny, protože jsme ty děti znaly. Když se to dítě drželo a volalo na maminku – nedávej mě,
já od tebe nechci – tak střelili do stropu pro výstrahu," vypráví paní Milada. Druhý den odpoledne
odjely také ženy, kterým nacisté řekli, že jedou do Německa na práci.
Nevíme, tady žádné děti nejsou
Příjezd do Ravensbrücku byl drsný. Okamžitě nastal řev, ženy se musely seřadit do řady, aby je mohli
esesáci spočítat. Propadaly panice a jediné, co je zajímalo, bylo, kde jsou jejich děti. Odpověď byla
krutá: "Nevíme, tady žádné děti nejsou."
Ženy musely podstoupit lékařskou prohlídku, která ukázala, že dvě z nich jsou těhotné. Jednu z nich
deportovali do Prahy a druhá, paní Hroníková, v Ravensbrücku porodila chlapečka, toho esesáci po
porodu zabili a matku surově zbili. Přežila a dočkala se osvobození.
Nejdříve byly všechny lidické ženy ubytovány spolu, později je rozdělili podle pracovního zařazení.
Starší ženy většinou pletly ponožky, mladší sešívaly malé kousky kůží na větší. Později se Milada
dostala k šicímu stroji a šila podle potřeby kalhoty a kabáty, které následně putovaly k vojákům.
Občas se stávalo, že se některá z žen pokusila o útěk. Pro celý tábor to znamenalo čekání
v nastoupených řadách, dokud uprchlici nenašli. Pak ji nemohoucí a pokousanou od psů táhli a před
zraky všech dobili.
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Nelidské podmínky v táboře a nedostatek informací ohledně rodiny působily na všechny ženy drtivě.
Některé z nich nebyly schopny tak těžkou situaci zvládnout, a proto dobrovolně sáhly na elektrické
dráty. "Těžko ty ženy, konkrétně lidické, soudit, když přišly takovým způsobem o děti. Vždyť to bylo
něco strašného, když dítě během jedné noci ztratí všechno, ztratí svou postýlku, hračky, ztratí i mámu
a tátu," vyprávěla paní Milada.
Konec se blížil
Ke konci války esesáci shromáždili ženy a poslali je na pochod smrti. Cílem pochodu měl být
německý Schwerin, odkud je měly lodě odvážet na moře. Tam se měla loď s cestujícími potopit. Až
k moři však pochod nedošel.
Ženy se vzájemně podporovaly. Pomáhaly si celé těžké období v Ravensbrücku a stejně tak si
pomáhaly i na této cestě. Doprovázeli je dozorci a dozorkyně, ti se ale po pár náletech rozutekli,
a ženy tak zůstaly samy. Možná díky tomu jich tolik přežilo. Bloudily a hledaly nějaké potraviny
v opuštěných vesnicích. Německé obyvatelstvo uteklo před Rudou armádou a ponechalo své domovy
opuštěné.
Náhodou potkaly skupinu českých mužů, kteří měli podobný osud jako ony. Byli to bývalí vězni
z koncentračního tábora Sachsenhausen. Vybudovali stanový tábor v lese a ženám nabídli pomoc.
Mezi muži byl i Antonín Zápotocký, který lidickým ženám zajistil převoz do republiky. Paní Milada se
dostala zpátky do Kladna 1. června 1945.
Zatímco jiní slavili, lidické ženy truchlily
První informace o lidické tragédii se dozvěděly na hranicích. Zatímco všichni oslavovali mír, lidické
ženy se dozvěděly zdrcující zprávy o svých nejbližších. O smrti mužů se vědělo už od 5. května a na
jejich hromadném hrobě byl postaven kříž s věncem a československou vlajkou. Ženy hledaly hlavně
děti, ale o jejich osudu se nic nedozvěděly. Po příjezdu do Kladna si ženy rozebrali příbuzní a odvezli
je do okolních vesnic.
Většina žen se do Lidic podívala poprvé až při tryzně za Lidice 10. června 1945. Pod tribunou na
louce se tehdy sešlo sto šedesát tisíc lidí. Žádná z nich nechtěla promluvit, až na paní Hroníkovou.
"Pomozte nám najít naše děti, bez nich by život nebyl životem," řekla. Bohužel většina lidických matek
své děti už nikdy nespatřila. Později se zjistilo, že dvaaosmdesát dětí bylo pravděpodobně
zavražděno v pojízdných plynových komorách. Sedmnáct dětí však přežilo a vrátilo se do republiky.
Věrný snoubenec se dočkal
Po příjezdu k sestře do Stehelčevsi navštívil paní Miladu také její snoubenec František. Hned v srpnu
roku 1945 se konala svatba a o rok později se jim narodil syn Lubor. V roce 1949 pak dcera. Teprve
tehdy Miladě naplno došlo, jaké to bylo neštěstí pro matky, které o své děti přišly. "Člověk s nimi cítil,
ale teprve když jsme se vrátily, když se mi narodil Lubor, teprve když jsem ho chovala, když jsem ho
držela, tak jsem si říkala: Kriste Pane, to bylo něco strašného, když takové malé dítě musela ta máma
dát," vypráví paní Milada.
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V roce 1956 dostala paní Milada v Lidicích domek, ale protože byl Lubor zrakově postižený, bylo pro
rodinu výhodnější zůstat v Praze, kde navštěvoval speciální školu. Do Lidic rodina jezdila na víkendy.
Paní Milada po mateřské v roce 1961 nastoupila do práce na letiště v Praze-Ruzyni, kde pracovala
dvaadvacet let. Nejprve jako úřednice, později si dokončila střední školu a pracovala v pasovém
oddělení, kde vyřizovala leteckým pracovníkům víza a cestovní doložky. Paní Milada Cábová opustila
tento svět v roce 2015 ve věku jednadevadesáti let a byla jedna ze tří posledních přeživších lidických
žen.
Paměť národa v prostorách pod bývalým pomníkem Stalina v Praze chce otevřít výstavu ke
100. výročí republiky. Post Bellum vyhlašuje veřejnou celonárodní sbírku na webu www.nastalina.cz.
Aby výstava mohla být otevřena, potřebuje vybrat 10 milionů korun. Pomozte i vy, a podpořte tak
vznik výstavy ke 100. výročí republiky.

URL|
http://www.blesk.cz/clanek/518810/milada-cabova-z-lidic-kdyz-naciste-zenam-brali-detivsechny-jsme-brecely

Tři miliony. Peníze na všesokolský slet
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Hlavní město podpoří třemi miliony korun 16. všesokolský slet, který se uskuteční letos v prvním
červencovém týdnu. Za sletový rok zaplatí sokolové 77,4 milionu korun.
Magistrát očekává, že slet bude mít pro metropoli pozitivní dopady. Jedním z nich je podpora
všestranného pohybového rozvoje dětí, turistického ruchu, mediální sledovanosti a propagace Prahy.
Slet bude věnován oslavám 100. výročí vzniku samostatného Československa. Česká obec
sokolská očekává, že se všesokolského sletu zúčastní až 50 tisíc lidí.
Poslední slet se konal v červenci 2012 v Praze, kdy sokolové oslavovali 150. výročí založení České
obce sokolské. Na vršovickém stadionu v Edenu na něm v jedenácti skladbách vystoupilo 10 500
cvičenců z Česka i zahraničí. V Česku je zhruba 1150 tělocvičných jednot České obce sokolské,
které mají asi 160 tisíc členů.
Regionalni mutace| Metro - Praha

Jak Němci viděli českou avantgardu
17.1.2018 Haló noviny
ALENA VOLKOVÁ
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Zamyšlení nad publikací Tripolis Praga – Trojměstí Praha
V úvodu kapitoly nazvané Česká avantgarda připomíná L. Udolph rozvoj výtvarného umění v Praze.
V souvislosti s rozvojem moderní estetiky jmenuje M. Tyrše, spoluzakladatele spolku Sokol a od
r. 1880 profesora historie umění v Praze, dále O. Hostinského, následují pak představitelé kubismu
a kubofuturismu v malířství a architektuře.
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V posledních částech textu se věnuje společenskému směru, který v Praze prosazovala skupina
kolem S. K. Neumanna, tedy anarchismu. Připomíná také předválečné moderní umělecké směry –
vitalismus, naturismus, expresionismus, civilismus, futurismus.
V prvních heslech kapitoly se autoři věnují osobnosti Egona Erwina Kische a konstatují, že si snad
jako žádný jiný v předválečné době „vytvářel“ identitu pražského spisovatele. Kurt Tucholsky o tom
meditoval slovy, že si nelze představit E. E. Kische, který by nepocházel z Prahy.
Po dvou semestrech univerzitního studia a vojenské službě (jako jednoroční dobrovolník) navštěvoval
r. 1905 žurnalistickou VŠ v Berlíně; jako lokální reportér a fejetonista Bohemie se stal brzy pražským
fenoménem. Svými místopisnými reportážemi Aus Prager Gassen und Nächten (Z pražských uliček
a nocí) dosáhl – podle dopisu bratrovi z r. 1911 – senzačního úspěchu, kterého se hned dalšími
reportážemi Prager Kinder (Pražské děti) snažil využít. Ovšem dožaduje se také románu o Praze
a vytvořil svým Pasákem (Der Mädchenhirt) z r. 1914 „mustr“ daného žánru. Tímto vypravováním
o Jardovi Chrapotovi, o jeho dětství mezi chudými voraři na Kampě, jeho vzestupu k „pasákovi“
děvčat z Kampy, rychlém pádu a sebevraždě chtěl Kisch – podle vlastních výpovědí – vytvořit „první
pražský naturalistický román“, chtěl si prohlédnout „břicho“ města (po vzoru E. Zoly), „konflikty,
situace, lokality, postavy všedního dne a dnešek“. Také K. H. Strobl, na jehož blahovůli mladý Kisch
hodně sázel, uznal román jako „první německý román“, ovšem dodal také, „že ze spojení ‚kulturně
nasyceného’, ale morbidního Němce a sexuálně zdravé, nerozpakující se Češky nemůže vzejít nic
dobrého“ – názor, který r. 1930 Pavel Eisner namířil s opačným znaménkem proti „nekróze německožidovské maloburžoazie chátrající vzájemnými sňatky“.
V románě byla ovšem také výslovně odmítnuta nacionalistická interpretace sociální nespravedlnosti.
V české Praze se totiž zaměnily pojmy „německý“ a „bohatý“, národní nenávist se stala třídní
nenávistí, jak poznamenal sám Kisch.
Autor hesla dále mapuje Kischův životopis a zdůrazňuje, že se stále vracel – ať už in natura, či svým
dílem – do Prahy. Dosvědčují to díla Die Abenteuer in Prag (Dobrodružství v Praze, 1920), Prager
Pitaval (Pražský pitaval, 1931) a Jahrmarkt der Sensationen (Jarmark senzací, 1942). V době
Výmarské republiky podnikl Kisch, známý už jako „zuřivý reportér“, který vtělil program sociálně
kritického a pravdivého vidění do reportážního tvaru, řadu cest na různé kontinenty.
Kisch znal Prahu jako místo četných dobrodružství. Brod se pyšnil tím, že jsou přátelé od mládí, že
udělali první kroky do divokého nádherného světa. Společně popíjeli, zpívali, tancovali, společně
sváděli české dívky. Jedna z nich byla Anna Čacká, zvaná Emča Revoluce. Karel Kreibich k tomu
poznamenal, že se jedná o přezdívku „lehké“ dívky – královny pražského podsvětí, „která zneužila pro
nás tak posvátné slovo – revoluce“ a získala tuto přezdívku kvůli častým konfliktům s policií. Paul
Wiegler postavil románem Das Haus an der Moldau (Dům u Vltavy, 1934) kavárně Montmartre
pomník a „štamgast“ E. E. Kisch popisuje v Zitate vom Montmartre (Citáty z Montmartru), reportáži ze
sborníku Dobrodružství v Praze, tuto „baštu“ umělců, kterou rekonstrukcí pomohl založit Josef
Waltner z „pokleslé“ Olympie. Praha tak horlivě napodobila, stejně jako jiná centra moderny, pařížské
šantány, Montrmartre byl navštěvován a nezůstával pozadu za pařížským. Jak bylo zvykem, vedla se
pamětní kniha, vydával se „Ročník Montmartru“, interiér vytvořil architekt Jiří Kroha a stěny byly
pokryty díly hostů, „kubistickými rébusy a futuristickými hádankami“, které byly přijímány při placení
místo peněz (!) K. Kreibich vzpomínal, že sem byl známými doveden, aby tu poznal Kische a Emču
Revoluci – největší podivuhodnost tehdejší Prahy; tancovali tu šlapák. V r. 1913 sděloval Paul Kisch
bratrovi do Berlína, že Emča Revoluce leží ve špitále. V r. 1918 se stala jakýmsi pražským mýtem,
vystupuje např. v románu Paula Leppina Hüter der Freude (Strážci rozkoše), a když potřeboval pro
své drama Der Enkel des Golem (Golemův vnuk) typy, které jsou charakteristické pro dobu kolem
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r. 1900, vzpomněl si na ni. Dostala tu přezdívku kvůli své obávané vyřídilce a brala ji jako čestný titul.
„Desetiletí jsem ji neviděl,“ psal Leppin r. 1934, „stále ovšem žije a je pracovně činná.“ Kreibich ještě
informuje o tom, že přivítala těžce nemocného Kische r. 1948 ve dveřích do zahrady a loučila se
s ním.
V dalším hesle W. Schmitz připomíná jednoho z Kischových životopisců a zároveň známého z let
pražského mládí – Emila Utitze. Ten uvádí, že Kisch se rád vydával v přestrojení mezi obyvatele
nočních lokálů, ubytoven (resp. útulen pro lidi bez přístřeší) a lidových kuchyní, pracoval jako
pomocník vorařů, jako předměstský Pepík na Klamovce, aj. Kisch dokázal zatraktivnit Prahu jako
exotické město, nevyhýbaje se ovšem pravdivému popisu společenské reality založené na sociální
empatii pro chudé a ponižované. Povzbuzován Paulem Wieglerem uveřejnil v r. 1910 v rubrice
„Pražské potulky“ sérii 34 reportáží, které zcela samostatně a v nezměněné podobě vešly do sbírky
Z pražských uliček a nocí; vydány v r. 1911. Při propagaci knihy se Kisch ukázal jako zkušený stratég
v oblasti public relations. Bratru Paulovi „přikázal“, aby zajistil vydání recenze na jeho knihu
v periodiku Deutsche Hochschule (Německá vysoká škola). Kniha má být podle jeho názoru
doporučena všem mladým Němcům v Čechách, neboť autor zná všechny „kouty“ Prahy a „plamenně
miluje své město“. Recenzent a vydavatel jednoho rakouského časopisu Oskar Scheuer napsal: „Ale
pro německou Prahu je tato kniha čestný příklad a strmící pomník toho, že jsou zde usedlí a doma, že
tuto svou starou, pěknou vlast milují a že si jí dovedou vážit lépe než Čech, který přišel teprve
později.“ K. H. Strobl oceňoval, že Kisch zná Prahu skrz naskrz, že se odváží proniknout do
nejtemnějších uliček, že představil Prahu jako velkoměsto s putykami zlodějů, lidovými kuchyněmi,
útulnami pro nejchudší. V závěru hesla autor zmiňuje také Antonína Macka, první překladatel Kische
do češtiny, jenž vydal na přelomu let 1913/14 výbor Pražské obrázky. Byly v českém tisku přijaty
příznivě.
V dalších heslech již autoři představují české umělce, ať literáty, či architekty, nebo malíře.
Jiří Karásek ze Lvovic je znám jako představitel dekadence. Když začal publikovat, připojil si
šlechtický přídomek „ze Lvovic“, neboť si myslel, že je příbuzný astronoma a matematika Cypriána
Karáska, původem šlechtice. Společně s A. Procházkou založil Moderní revui. Vytvořil obrovské dílo,
jež není dosud doceněno. Zřejmě s pomocí dobře situovaného přítele shromáždil během života jednu
z nejvýznamnějších privátních sbírek uměleckých objektů, knih a rukopisů na evropském kontinentě.
Roku 1922 přepsal tuto sbírku na Sokol s podmínkou, že ji bude vést do své smrti. Byla umístěna
v Tyršově domě na Malé Straně.
V dalších heslech je představen Almanach na rok 1914 a osobnosti s ním spojené, především bratři
Čapkové a S. K. Neumann. Z životopisu obou bratrů vyberme fakt, že na prvních dílech
spolupracovali v letech 1908 až 1911, že oba patřili ke Skupině výtvarných umělců, jejíž orgán Josef
redigoval v letech 1911–12. R. 1912 Josef vstoupil do sdružení Mánes a redigoval 17. ročník Volných
směrů. Karel studoval v Berlíně a Paříži filozofii, historii umění, estetiku, stejně jako německou,
anglickou a francouzskou filologii. Oba bratři nebyli za první světové války povoláni ze zdravotních
důvodů do armády. Karel pracoval jako soukromý lektor, potom redaktor Národních listů, Josef
spolupracoval mj. s Aktion (Akcí) a Sturm (Šturmem). Od r. 1921 do r. l939 pracoval (společně
s bratrem Karlem) jako redaktor Lidových novin, jméno si učinil rovněž jako knižní grafik. R. 1925 se
Karel stal prvním prezidentem českého PEN-klubu, r. 1938 ho navrhla skupina francouzských
spisovatelů na Nobelovu cenu.
Z životopisu a díla S. K. Neumanna připomeňme, že byl zpočátku spolupracovníkem Moderní revue,
r. 1896 vydal Almanach secese. Krátce nato začal propagovat anarchismus ve svém časopise Nový
kult. Ve třicátých letech pracoval na vytvoření kulturní antifašistické fronty. Během okupace žil
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v ilegalitě. R. 1945 získal titul národního umělce. „Svobodu nacházíme jen tam, kde nejsou žádné
autority – v anarchii,“ napsal A. P. Kalina v Manifestu anarchistů českých v r. 1896. Jejich skupina se
scházela v Neumannově olšanské vile.
Další heslo připomíná Neumannova díla, mj. sborník textů – původně časopiseckých – pod názvem
Ať žije život! (1920). Zde se orientoval na Verhaerena, Whitmana, Apollinaira, Marinettiho a Picassa,
především ovšem na pojem života a intuice francouzského filozofa Bergsona.
Z díla Heleny Malířové-Noskové autor hesla uvádí především román Právo na štěstí z roku 1908, jenž
podává dle autora hesla autentický obraz pražské intelektuální scény kritikou anarchistického
smýšlení.
Marie Majerová-Bartošová, známá více svými „kladenskými“ díly, je také autorkou Povídek z pekla,
jež kritizují životní podmínky továrních dělníků, a rovněž románu Náměstí republiky, jenž podává
kritiku anarchismu. Systematičtěji se s ním seznamovala během pařížského pobytu, kde mj. externě
studovala na sorbonnské univerzitě
František Gellner byl synem židovského obchodníka z Mladé Boleslavi. Po maturitě studoval na VŠ
technické ve Vídni, zde začal žít jako bohém, přiklonil se k anarchismu a psal do Neumannova
Nového kultu. R. 1905 začal studovat malířství v Mnichově a ve Vídni. Potom v letech 1909–10
studoval na umělecké akademii v Drážďanech, později v Paříži. Zemřel za první světové války, už
v r. 1914 byl v Haliči pohřešován.
Ve svých verších prosazoval ideologickou a společenskou svobodu, šťastné prožití každého
okamžiku života, inspiroval se tzv. spodinou aj.
Toto vyjadřoval v písních, kupletech, jarmarečních písních lidovou a hovorovou češtinou. Po nás ať
přijde potopa je název sbírky z r. 1901, sbírky žijící domněle pouze přítomností.
Jeho verše jsou lokalizovány do prostředí hospod, na předměstí, do hodinových hotelů, do atmosféry
plné alkoholu, prodejné lásky, egoismu, deziluze. Některé z jeho písní zlidověly a zpívají se dodnes.
V r. 1912 napsal autobiografickou črtu Anarchista na vojně, kde popisuje své zážitky z vojenské
služby a vztahy k „Olšanskému“ kroužku. V povídkách souboru Cesta do hor a jiné povídky z r. 1914
se zabýval jako jeden z prvních českých představitelů moderny židovským tématem.
Pod názvem Nový kult. Mezinárodní sborník pro umění, politiku a život, r. 1897, je představen časopis
Nový kult, jehož programem byl radikální nonkonformismus. R. 1900 se pod vlivem hornické stávky
v severních Čechách časopis přiklonil k anarchismu. Čtenáři byli pražští intelektuálové a severočeští
anarchisté. Důraz kladl na sociální otázku a dělnické hnutí. Diskutovalo se o výchově, sexualitě
i o emancipaci žen. Publikovali tu S. K. Neumann, F. Gellner, M. Majerová, J. Mahen, K. Toman,
F. Šrámek, ale také O. Březina, J. Karásek ze Lvovic, A. Procházka, F. X. Šalda, O. Theer. Byli
překládáni známí autoři moderny, ale také H. Heine, Ch. Baudelaire, W. Whitman, E. Zola. Výtvarnou
stránku obstarávali F. Bílek, F. Gellner, K. Hlaváček. Časopis Neumann zastavil r. 1905.
Z dalších představených autorů, jakými byli K. Toman, J. Mahen, R. Svobodová, J. Deml (mj.
dlouholetý přítel O. Březiny, propagátor sochaře F. Bílka, o němž F. X. Šalda napsal: „Básník nestálé
tvůrčí síly, který dnes napíše pěknou věc a zítra největší banalitu, aniž by si byl jedné či druhé
vědom.“), je bezesporu nejpopulárnější a dodnes „nejkontroverznější“ Jaroslav Hašek, který – jak je
dobře známo – založil v hospodě Kravín parodickou Stranu mírného pokroku v mezích zákona.
Hospoda měla špatný obrat, autor hesla tvrdí, že k založení strany prý vedla snaha zlepšit její
ekonomickou situaci. Název strany byla pravděpodobně satirickou narážkou na sociálně
demokratickou stranu. Hašek se prohlásil za jediného kandidáta a Josef Mach vytvořil hymnu strany
jako parodii na anarchistickou píseň. Ve svých řečech Hašek parodoval prázdné tlachání politiků,
především oblíbené slovo „pokrok“. Volby tehdy vyhráli lidoví socialisté a mladočeši, Hašek získal 20
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hlasů, přátelé k tomu připočítali ještě dalších devadesát, které nebyly přisouzeny žádnému
kandidátovi, a strana slavila vítězství.
Co se týče Haškova bohémského způsobu života, tvrdí autor hesla L. Udoplh, že mohl být i reakcí na
četné deprese, pocit patové situace vyvolaný i hádkou se ženou (podle hypotézy psychiatra
L. Švába). Uvádí informace z policejního protokolu, podle něhož chtěl Hašek spáchat sebevraždu
skokem do Vltavy z Karlova mostu. Nějaký starší muž ho zadržel a předal policii. Spisovatel byl opilý
a rozrušený, byl posléze několik dní hospitalizován na pozorování. Byl to prý nešťastný a citlivý
člověk. Téhož roku pak z nepříjemné události vytěžil povídku Psychiatrická záhada.
Prototyp pro legendární postavu Josefa Švejka mohl, podle autora hesla, najít ve vypravování
časopisu Simplicissimus, v němž vystupuje Hr. Mayer, rolnický chytrák, o němž se neví, zda je
hloupý, nebo zda jenom simuluje. Od r. 1907 užívá Hašek motivy, typy a situace, které jsou spojeny
se Švejkem. První návrh Švejkovy postavy pochází z května 1911 v podobě poznámky na kousku
papíru – málem vyhozeného do koše – pod názvem „Pitomec u kumpanie“. Autor hesla tvrdí, že
Hašek postavu psal podle Josefa Švejka, syna svého domácího z ulice Sokolská. Už v květnu 1911
se objevilo v satirickém časopise Karikatury první z pěti „švejkovských“ vypravování: Švejk stojí proti
Itálii. Potom se stal hlavní postavou dvou skečů, které uváděli ve Zvěřinově lokále. V Pevnosti se ocitá
na italské hranici. Když chce být vpuštěn Karel VI., dojde k diskusi, na jejímž konci Švejk Karlovi na
rozkaz nadřízeného vsadí pár facek. Ve druhém skeči je Švejk vojákem rakouské okupační armády
na území Maroka, jeho žena Sulejka je svedena prostopášníkem Vyskočilem; toho pak Švejk
předhodí lvům.
V poslední části kapitoly se autoři věnují dílům architektů J. Chochola, O. Gutfreunda, O. Nejedlého,
V. Beneše a P. Janáka. V úvodním odstavci mj. dávají slovo S. K. Neumannovi a jeho charakteristice
kubofuturismu v článku Kubismus, či aby bylo jasno: „Expresionismus by bez kubismu vyústil
bezpochyby v lacinou dekorativnost; kubismus, jemuž by byla vzata možnost zdravého rozpadu
doktríny, by se stal nejnudnějším a nejomezenějším patronem pod sluncem.“ Jako evropskou
jedinečnost oceňují český architektonický kubismus v tvorbě Josefa Chochola. Postavil – jak
ukazovala fotografie výstavy – činžovní dům v Praze 2, ojedinělý s přečnívající korunovou římsou
a do výše strmícími nárožními pilíři. Vnitřek je upraven do podoby gotického chrámu.
S. Fritzová připomíná v hesle otevření „Moderní školy malířské“ pražskými kubisty – O. Nejedlým
a V. Benešem v r. 1913. Škola uspořádala r. 1914 vlastní výstavu. Později se prezentovala v duchu
realismu. Na výstavě Tripolis – Praga se prezentovala koláží O. Nejedlého, jenž v ní použil „dva
výřezy výstřižky z německého deníku, pravděpodobně Prager Tagblatt (Pražský deník) nebo Prager
Montagsblatt (Pražský pondělník)“.
Tatáž autorka uvádí v dalším hesle, že tramvaje hrály v evropském avantgardním hnutí zvláštní roli:
jejich číslo mohlo buď mít symbolický význam, nebo bylo spojeno s určitým místem. V Praze tuto roli
hrála tramvaj č. 4: jezdila v r. 1910 od Národního divadla do Nuslí a na její trase se nacházela řada
významných lokalit: několik minut od Národního divadla se nacházela Unionka; na Smetanově
nábřeží byly umístěny kanceláře Skupiny výtvarných umělců. V r. 1912 se trasa rozšířila až na
Staroměstské náměstí, v jehož blízkosti měl ateliér Emil Filla, a na kubistický Hlávkův most
V posledním hesle kapitoly se připomíná vznik ateliéru užitého umění Artělu (1908). Zakladateli byli
kubisté P. Janák a V. H. Brunner. Vyráběli hračky, dózy, šperky aj. Také perníky byly umělecky
vytvarovány. Ateliér existoval do r. 1934. P. Janák pro něj navrhoval také kalamáře, kávové servisy,
zařízení pro koupelnu aj.
KAREL SÝS
Palmovka
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(Jaromíru Pelcovi)
Jen tak z libovůle jet tramvají
mařit minuty a možná hodiny
ale třeba to nebude maření
třeba už někde malá báseň koření
a vyrazí právě na Palmovce
kde jsme s Jaromírem Pelcem
šťastně jedli a jedli a pili a pili
jednu nohu v blázinci
a druhou v hrobě
vyhozeni ze všech ústavů
obnoveného mocnářství
ale konečně podobni sami sobě
sobě jen s jednou tváří
jedním údělem jedním stejným pivem
Zde se dosud nesprosťačí
nikdo se nedere na ještě teplé židle
místní Zelenáček zelený až do morku
kancelářských sponek na klopě
ostrov Brčálového mysu
v Sargasovém moři
kymácí se mezi domorodci všech pletí
Žel za oknem velkým
jako Hitlerovo okno na Berghofu
končí bezpečný svět
číhají misionáři hyeny nově přijaté víry
od tlam jim blemcají zlaté sliny
v duchu už chčijou petrolej
šílení dikové hledají svoje továrny
nejlíp si prej vede tenhle Cutisin –
výroba šprcgumy na párky
každý zkurvysyn navléká si
privatizovanou prcgumu
aby proboha neoplodnil bolševický
včerejšek ani menševický zítřek
Každému podle jeho semene
tučné dividendy nebo suchý výstřel
do temene
Na rohu Bohumil Hrabal
podesáté zkouší vyskočit z okna
jenže laťka je čím dál níž
Předváděli ho u Tygra státním návštěvám
zatímco bourali IV. cenové skupiny
u Hausmanů došuměly lípy i pípy
Panstvo si do erbů dalo přikreslit humry
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příčné břevno poblité večerním kaviárem
Černokněžník uklouzl po kadidlu
a posral se
Nepokradeš? Na to házím sranec!
Palmovka bez palem
párky bez masa
a v každém nakaženém lidském srdci
99 % procent sušiny
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