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Plné znění zpráv
Sokolský zpravodaj
27. 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/

Sokolové oslaví šibřinky už ve čtvrtek. K výročí republiky
29.1.2018
(mm)

Naše Znojemsko

str. 08

Kam na Znojemsku

Znojmo – Ve znamení oslav století republiky se ponesou ve čtvrtek šibřinky ve znojemské sokolovně.
„Proto jsme jako letošní motiv zvolili Princeznu Republiku. S radostí přivítáme princezny a prince,
ale i námořníky, všelijaká zvířátka, výběr masek není vůbec omezen,“ pozvali organizátoři. Zábavné
setkání plné her a soutěží začne ve čtvrtek ve čtyři hodiny odpoledne.

Ženy po Mnichově smutně zpívaly o Sudetech
29.1.2018 Vyškovský deník
ELIŠKA GÁFRIKOVÁ

str. 10

Seriál/Magické osmičky

Otec i strýcové Lubora Vítka v době zářijové mobilizace 1938 narukovali.
Mnichovská dohoda všechny zarmoutila.
Brno – Byl tehdy čtyřletým klukem. Přesto si pocity, které ovládly společnost, pamatuje velmi dobře.
Zvláště silně cloumaly i s jeho rodinou – zejména s otcem, který po mobilizaci narukoval na východní
Slovensko a byl připravený bránit vlast se zbraní v ruce. „Po mnichovské dohodě byli někteří lidé
nazlobení, ale většina spíše nešťastná. Celý národ byl totiž odhodlaný nedat se,“ vzpomíná na události
podzimu 1938, jednoho z významných osmičkových let v dějinách Československa, Lubor Vítek v dalším
díle seriálu Deníku Rovnost Magické osmičky.
Odhodlání bojovat za vlast se v jeho rodině snad dědí.
Hned několik Vítkových příbuzných totiž patřilo mezi legionáře, kteří v době mobilizace nastoupili
do armády ve vysokých důstojnických hodnostech. „To byl třeba případ bratranců mé babičky z matčiny
strany.
Bedřich Ruml byl původně ruským legionářem, v roce 1938 se do armády vrátil v hodnosti divizního
generála. Josef Ruml byl zase v první světové válce italským legionářem a v době mobilizace měl
na starosti zásobovací jednotky,“ vypráví Vítek.
Jeho otce, učitele, po mobilizaci poslali na východ Slovenska. Do oblastí, na které si brousili zuby
Maďaři. „Působil tam u čtrnáctého pěšího pluku, ve kterém byly i oddíly dělostřelectva. Z výsledků
mnichovské dohody byl velmi zklamaný,“ tvrdí.
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Jeho otec na Slovensku velel pomocné rotě. Vojáci z ní se měli starat třeba o vozidla. „V době
mobilizace nastala paradoxní situace.
Jelikož platila pro celý tehdejší stát, narukovat do československé armády měli i sudetští Němci. Mnozí
z nich ale odmítli nastoupit, nebo s nimi byly problémy. I táta jeden zažil. V jeho rotě sloužil jeden
sudetský Němec, který naschvál nasypal do motoru motorky písek, a ten se pak zadřel. Někteří čeští
vojáci by ho za to byli nejraději zabili,“ říká Vítek.
Pak ale přišel šok – přijetí mnichovského diktátu. „V naší vesnici se tehdy vždy v neděli scházely ženy
před hostincem a zpívaly. Jedna píseň mi utkvěla v paměti.
Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma, byly jste takové pěkné, chaloupky naše české. To zpívaly
o Sudetech,“ říká muž.
Pro jeho rodinu byl rok 1938 prvním osmičkovým rokem plným zklamání. Nikdo ale netušil, že za jedno
desetiletí nastane další, a to když v roce 1948 začnou desetiletí komunistické diktatury. Vítkova rodina
se ve vesnici okamžitě stala trnem v oku místním komunistům. Jeho otec byl sokol, navíc z matčiny
strany rodina vlastnila pozemky a hospodářství. „Jednou jsem tátovi pomáhal s oráním na poli. Měl jsem
tehdy čtrnáct let. Zastavil u nás soused, a hned ho začal přesvědčovat, aby vstoupil do strany. Hrozil mu,
že by už nemusel být učitelem, kdyby odmítl. Nebo řekl, pamatuj, máš dvě děti a chceš přece,
aby se dostaly na školy,“ kroutí hlavou Vítek.
Když jeho otec přihlášku odmítl, nátlak pokračoval.
„Jednou si tátu zavolal okresní školní inspektor. Byl s ním v Sokole, a tak mu kamarádsky prozradil,
že místní komunisté inspektorát žádají, ať ho přeloží někam, odkud nebude moct každý den dojíždět
domů. Chtěli totiž náš statek. To už tátu donutilo, aby přihlášku do strany podepsal. Ale ani nevím,
jestli jej nakonec vzali. Po čase ho stejně ze školy vyhodili a musel jít pracovat do slévárny,“ říká Vítek.
Lubor Vítek
• Narodil se v roce 1934, dětství prožil v obci Sruby nedaleko východočeského Vysokého Mýta.
• V Brně vystudoval Vysokou školu zemědělskou.
• Ve škole později působil jako přednášející a odborný asistent na agronomické fakultě.
• Nyní s rodinou žije v brněnském Komíně.
Stejná zpráva vyšla také v dalších 5 titulech.

Čtenáři, zvolte „Hvězdu Hradeckého deníku“!
28.1.2018 hradecky.denik.cz
Redakce

str. 00

Ostatní sporty

Hradec Králové - Se startem roku se tradičně chystá anketa Nejúspěšnější sportovec roku města Hradec
Králové, tentokrát jde o období 2017.
"Na slavnostním galavečeru (viz rámeček dole) dojde mj. i k vyhlášení ankety čtenářů Hvězda
Hradeckého deníku, kde o výsledcích rozhodnete vy. Svého favorita uveďte do kuponu, který doručte
do 2. února do redakce Hradeckého deníku (Kladská 17, 500 03 HK, heslo: Sportovec roku). Vítězem
se stane jednotlivec či kolektiv, který získá nejvíce hlasů. Nominace je následující:
Nejúspěšnější sportovec roku 2017 města Hradec Králové – nominace (Slavnostní vyhlášení ankety
proběhne ve středu 7. února 2018 v sále hradecké Filharmonie.)
Kategorie 1: Jednotlivci - dospělí
Bacovský Jan, hokejbal, HBC Hradec Králové 1988, trenér Petr Novák
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MS Pardubice – 3. místo, Český pohár 2017 – 1. místo Jičín, Turnov
Bášová Alžběta, badminton, TJ Montas Hradec Králové, trenér Ing. Petr Báša
MČR Liberec – čtyřhra + mix 1. místo, Memoriál St. Krauze Český Těšín – čtyřhra + mix 1. místo,
Memoriál K. Holobradého – mix 2. místo, celkově na 4. místě žebříčku ČR v mixu
Čech František, fotbal, FC Hradec Králové, trenér: Karel Havlíček
1. Dorostenecká liga – 2. místo, 2. liga dospělých, člen širší nominace ČR – U 20
Černý Josef, silniční cyklistika, ELKOV AUTHOR CYCLING TEAM, trenér Otakar Fiala
MČR, kategorie Elite, Žiár nad Hronom – 2x 2. místo (časovka jednotlivců a silniční závod jednotlivců),
Czech Cycling tour Olomouc - 1. místo, Okolo jižních Čech Jindřichův Hradec – 1. místo, účastník ME
(Dánsko), kategorie Elite, v silničním závodě s hromadným startem, účastník MS (Norsko), kategorie
Elite, v silničním závodě s hromadným startem
Dohnálek Stanislav, Bowling, BC Bowlingzone, trenér Mgr. Adam Vondráček
MČR seniorů 2017 nad 65 let – 1. místo, nominace a účast na ME seniorů 2017 Dublin (Irsko)
Fritz Martin, kendó, Nozomi Dojo, trenér Hiroshi Ozawa
ME Budapešť, kategorie muži - 2. místo, MČR Frýdek-Místek, kategorie smíšená jednotlivci 1. místo,
1. místo týmy; Mezinárodní turnaj ,,Donau Cup“ Vídeň (Rakousko), kategorie smíšená jednotlivci –
1. místo, 1. místo týmy; Mezinárodní turnaj ,,Kojika Cup“ Gent (Belgie) – 1. místo týmy, Mezinárodní
turnaj ,,Toru Giga Cup“ Praha – 1. místo týmy; 2x 1. místo, kategorie smíšená jednotlivci v Národním
poháru ČR „Technika cup“ resp. „Moravský pohár“
Holub Lukáš, badminton, TJ Montas Hradec Králové, trenér Ing. Petr Báša
GPB Hradecký Lev – dvouhra 1. místo, Memoriál P. Sima Liberec – čtyřhra 1. místo, GPB Jouda CUP
Praha – čtyřhra 1. místo, 4. místo v žebříčku ČR v kategorii jednotlivců
Kosová Denisa, orientační běh, OK 99 Hradec Králové, trenér Vojtěch Král
MS Tartu (Estonsko) – sprintové štafety 4. místo, World Games Wroclaw (Polsko) – sprintové štafety
6. místo, MČR Rantířov noční OB - 2. místo
Kostelecký David, broková střelba-TRAP, SSK DUKLA Hradec Králové, trenér Kamil Ploc
ME Baku (Ázerbájdžán) – 1. místo jednotlivci, 3. místo družstva; MS Moskva (Rusko) - 10. místo
jednotlivci, 2. místo družstva; MČR Hradec Králové- 1. místo jednotlivci
Lang Jaroslav, sportovní střelba-SKEET, SSK Dukla Hradec Králové, trenér Petr Luštický
ME juniorů Baku (Ázerbájdžán) - 14. místo jednotlivci, 4. místo družstva; MS juniorů Moskva (Rusko) –
5. místo jednotlivci, 4. místo družstva; MČR juniorů Hradec Králové - 1. místo jednotlivci, 1. místo
družstva Müller Vít, atletika, TJ SOKOL Hradec Králové, trenér Jiří Kmínek
Světová univerziáda Taipei 4x400m – 3. místo, 400m překážek – 18. místo, ME do 22 let Bydhošť 400m
překážek – 8. místo, MČR Třinec 400 m překážek – 1. místo, 4x400m – 1. místo; ME družstev Lille 400m
překážek – 6. místo, MČR hala Praha 400 m překážek – 3. místo
Nýdrle Tomáš, sportovní střelba-SKEET, SSK Dukla Hradec Králové, trenér Jan Sychra
ME Baku (Ázerbájdžán) – 27. místo jednotlivci, 7. místo družstva; MS Moskva (Rusko) – 17. místo
jednotlivci, 3. místo družstva, MČR Hradec Králové - 2. místo jednotlivci
Petržela Jan, orientační běh, OK 99 Hradec Králové
MS Tartu (Estonsko) – krátká trať 22. místo, MS Tartu (Estonsko) – sprint 25. místo, World games
Wroclaw (Polsko) – sprintové štafety 6. místo, MČR Brno - sprint 2. místo
Petřikov Pavel, judo váha do 60 kg, Judoclub Hradec Králové, trenér Pavel Petřikov st.
MS Budapešť – 5. místo, SP Lisabon – 5. místo, Grand Prix Čína – 7. místo, v anketě Judista roku
obsadil 2. místo
Rejlová Lucie, hokejbal, HBC Hradec Králové 1988, trenér Michal Koza
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MS žen, Pardubice – 1. místo
Roušavý Leoš, kvadriatlon +40, Sportovní klub RN Hradec Králové
MS Maďarsko - 5. místo střední vzdálenost, MS Česká republika – 1. místo dlouhá vzdálenost
ME Německo – 4. místo střední vzdálenost, SP Česká republika - 3. místo sprint vzdálenost,
SP Německo – 6. místo střední vzdálenost
Rybár Patrik, Lední hokej, Mountfield HK, trenér: Václav Sýkora
Extraliga ledního hokeje 2016/2017 – 3. místo
Slavíček Miloš, sportovní střelba-SKEET, SSK Dukla Hradec Králové, trenér Petr Luštický
ME Baku (Ázerbájdžán) - 1. místo jednotlivci, MS Moskva (Rusko) - 12. místo jednotlivci,
3. místo družstva
Šimková Johanka, lyžařský orientační běh, OK Slavia Hradec Králové, trenér Radim Perknovský
MS Rusko - klasická trať 8. místo, middle 20. místo, sprint 21. místo; ME Finsko – štafety 4. místo,
middle 21. místo, sprint 25. místo; MČR Jablonec nad Nisou – sprint 3. místo, klasická trať 3. místo,
Závod českého poháru Jablonec nad Nisou – klasická trať 1. místo
Tomeš Pavel, džódó, Nozomi Dojo, trenér Marian Bartko
ME v džódó Heidelberg (Německo) - 3. místo v kategorii Shodan (1. Dan); Otevřené mistrovství Polska
v džódó – 1. místo v kategorii Shodan (1. Dan)
Zapletal Miroslav, sportovní dynamická střelba, SK dynamické střelby Hradec Králové
Mistr světa na světových policejních hrách - World police games 2017 Abu Dhabí, SAE; Mistrovství
Německa 2017 – 1. místo, Mistrovství Francie 2017 – 3. místo, řada dalších předních umístění
na mezinárodních závodech v zahraničí i v ČR
Kategorie 2: Kolektivy dospělých
ELKOV AUTHOR CYCLING TEAM, silniční cyklistika, trenér Otakar Fiala
Český pohár v silniční cyklistice kategorie Elite a U23 celkové pořadí (seriál 7 závodů) – 1. místo; MČR
v silniční časovce družstev – 1. místo, Czech Cycling Tour (týmová časovka – Světový pohár
1. kategorie) – 1. místo
HBC Hradec Králové 1988, hokejbal, trenér Petr Novák
Český pohár 2017 – 1. místo, muži
HBC Hradec Králové 1988, hokejbal, trenér Michal Koza
MČR – starší dorost 2. místo
Mountfield Hradec Králové, extraliga ledního hokeje, trenér Václav Sýkora
v sezoně 2016/17 – celkové 3. místo
OK 99 Hradec Králové – družstvo dospělých, orientační běh, trenér Jan Kamenický
MČR Červená Voda – družstva 1. místo, MČR Brno – sprintové štafety 1. místo, Český pohár 2017 –
2. místo celkově
OK 99 Hradec Králové – štafeta mužů, orientační běh, trenér Jan Kamenický
MČR Červená Voda – 1. místo, Český pohár štafet – 1. místo celkově
TENIS-CENTRUM DTJ Hradec Králové B, tenis, trenéři Volejník, Vik, Šanovec
Postup družstva dospělých z 2. do 1. ligy v soutěži smíšených družstev v roce 2017 (1. místo
v osmičlenné skupině 2. ligy C)
TJ Sokol Hradec Králové – „HRADECKÉ LVICE“, basketbal ženy, trenérka Romana Ptáčková
Ženská basketbalová liga v sezoně 2016/2017 – 2. místo
TJ Sokol Hradec Králové - štafeta 4x400m (Desenský, Müller, Hodboď, Jirman), atletika, trenéři Petr
Habásko, Josef Vedra, Jiří Kmínek, Vítězslav Perun
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MČR dráha Třinec – 1. místo Sprinteři mají dnes každý jiného trenéra v jiném vrcholovém rezortním
středisku, jsou však stále platnými členy hradeckého Sokola.
Kategorie 3: Hendikepovaní sportovci
Feixová Jana, stolní tenis, SK Integra Hradec Králové, trenér Radko Feix
INAS MS, ČR – 2. místo týmy juniorky, 3. místo čtyřhra ženy, 3. místo čtyřhra juniorky; IPC ME Slovinsko
– účast bez medailového umístění, ČSMSP MČR – 1. místo čtyřhra ženy, 3. místo dvouhra ženy
Macurová Denisa, lyžování, stolní tenis, SK Integra Hradec Králové, trenér Pavel Svoboda
MS INAS lyžování - obří slalom, Francie – 3. místo, MS INAS lyžování - Super G, Francie – 4. místo;
MS INAS stolní tenis – dvouhra žen, Hradec Králové - 5. - 8. místo, MS INAS stolní tenis – čtyřhra
juniorky, Hradec Králové – 2. místo; MČR stolní tenis – dvouhra žen, Hradec Králové – 1. místo
Nevěčný Tomáš, basketbal na vozíku, cyklistika na handbike
Euroliga basketbalistů na vozíku 1. místo v základním kole a postup do finále – Vigo (Španělsko) –
největší úspěch týmu ČR za posledních 25 let; Středoevropský pohár (soutěž týmů z ČR, Polska
a Maďarska) – 1. místo, ME basketbalistů na vozíku – 2. místo skupina C – postup do skupiny B,
MČR handbiků – 2. místo, Evropský pohár handbiků – 3. místo (silniční závod + časovka), Český pohár
handbiků – 1. místo; člen týmu v nejdelším nonstop cyklomaratonu Evropy 2222 km v limitu 111 hodin
(v čase 95 h 16 min).
Kategorie 4: Síň slávy
René Srdínko, narozen 1938 a Jaroslav Polák narozen 1937
Zasloužili se o výrazné úspěchy judistického oddílu TJ Spartak Hradec Králové (nyní TJ Sokol Hradec
Králové), s družstvem mužů získali mistrovský titul v roce 1959 a v roce 1960 slavili triumf
v premiérovém ročníku celostátní ligy. V šedesátých letech minulého století a později patřili
k významným osobnostem klubu. René Srdínko patřil k nejlepším trenérům judo v Československu,
pak i v České republice. Vedl reprezentační tým dorostenců a juniorů ČSSR, pak i reprezentační tým
žen. Vychoval mnoho úspěšných judistů, účastníků OH, MS, ME. Řada z nich získala na těchto
soutěžích medaile (např. Vaňátko, Nikodým, Kalaš, Košťál, Novotný, Vernerová). Napsal několik učebnic
judo, které jsou platné dodnes. Jaroslav Polák se stal ve své sportovní kariéře celkem dvanáctkrát
mistrem ČSSR, na ME získal 3x páté místo. Po ukončení úspěšné aktivní činnosti na tatami byl činný
jako rozhodčí. Oba oslavili významné jubileum – osmdesát let.
Pavel Balák, narozen 1955, sportovní střelba, SSK 0062 Hradec Králové
Pan Pavel Balák je sportovec, který nemá, díky dosaženým výsledkům, titulům a rekordům,
ve střeleckém sportu žádné srovnání. Sportovní střelbou se zabývá od roku 1970. Věnuje se sportovní
střelbě z historických zbraní – předovek. Po celou dobu své sportovní kariéry vystupuje za klub SSK
0062 HRADEC KRÁLOVÉ a tak přispívá k jeho věhlasu, propagaci sportovně střeleckého sportu
ale i propagaci města Hradec Králové. 2017- 2x titul MČR, 3x titul MČR české střelecké ligy, mnoho
medailových umístění na střeleckých klubových soutěžích
Jiří Saller, narozen 1952, zemřel 2. 3. 2017, Letecká akrobacie – motorové letouny
Hradecký rodák, byl Československým reprezentantem v letecké akrobacii – členem elitního družstva
Československých akrobatů spolu s Petrem Jirmusem a Pavlem Čičem, které přiváželo medaile
ze světových a evropských mistrovství, získal v individuální soutěži na ME v Punitzu v roce 1981
bronzovou medaili a byl členem družstva, které získalo titul Mistrů Evropy, v roce 1982 byl členem
družstva, které získalo na MS Spitzebergu bronzové medaile a v roce 1984 v Bekéscsabě titul vicemistrů
světa. Po skončení reprezentační kariéry létal v akrobatických skupinách známých jako SKY BOX
nebo Flying Bulls Aerobatic Team, které vystupovaly po celém světě a svým mistrovstvím udivovaly
diváky i odbornou veřejnost. Vedle skupinového létání vystupoval i jako sólista, předváděl se svoji
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Z 50 LX náročné a odvážně pojaté prvky. Jednalo se o skromného a nezištného sportovce a kamaráda,
který zemřel letos vinou zákeřné nemoci.
Kategorie 5: Cena Fair Play
Jan Hejcman, narozen 15. 7. 1996, fotbal, Fotbalový club Slavia Hradec Králové
V zápase 13. kola okresního přeboru dospělých mezi TJ Spartakem Kosičky a FC Slavia Hradec Králové
B byl proti domácímu týmu v 60. minutě nařízen pokutový kop za podražení jmenovaného hráče.
Po krátké slovní konfrontaci Jan Hejcman přiznal, že faulován nebyl. Hlavní rozhodčí odvolal pokutový
kop a hra byla navázána rohovým kopem pro tým FC Slavia Hradec Králové B.
Kategorie 6: Dobrovolní trenéři a cvičitelé
Ing. Kunt Otto, plavání, Plavecký klub Hradec Králové, trenér a rozhodčí 1. třídy
Je dlouholetým dobrovolným trenérem Plaveckého klubu Hradec Králové (od roku 1967) a to výhradně
dětí a mládeže, letos to je 50 let dobrovolné činnosti především s mládeží, vychoval několik generací
plavců, což představuje mnoho set dětí, které prošly plaveckým výcvikem a tréninkem pod jeho vedením.
Nejlepší jeho svěřenci se pravidelně umisťují na předních místech nejen v kraji, ale i v mistrovských
soutěžích České republiky. V současné době již trénuje i děti svých bývalých svěřenců. V roce 1983
prosadil vznik Střediska základního, zdokonalovacího a branného plavání (počátek organizované
plavecké výuky v rámci povinné školní docházky celé populace dětí okresu i části okresů sousedních pokračovatelem je dnešní Plavecká škola, kde dosud vypomáhá učit děti plavat a předává své bohaté
zkušenosti). Kromě své trenérské činnosti je i rozhodčím plavání 1. třídy, je často nominován Českým
svazem plaveckých sportů vrchním rozhodčím na republikových mistrovských soutěžích.
Jiří Hruška, dívčí a ženský fotbal, FC Hradec Králové ženy, z.s.
Celý svůj život věnuje fotbalu. Od roku 1973 je rozhodčím, vedle okresních a krajských soutěží byl
i rozhodčími republikových soutěží, divize a národní ligy. V roce 1987,,zběhl“ kvůli dceři od kluků
k dívkám v TJ Slavia. Ujal se trenérského postu u žen a hned s nimi slavil postup do 1. ligy. Dalších
20 let je vedl jako hlavní trenér a v roce 1994 stál u prvoligového medailového úspěchu žen – 3. místa.
Podílel se na výchově bezpočtu reprezentantek a za jeho vedení ženy nikdy nesestoupily z 1. ligy.
Posledních deset let působí jako hlavní trenér, trenér mládeže a v neposlední řadě jako trenér
mládežnických reprezentačních výběrů v našem kraji (2015- mladší žákyně vyhrály halovou ligu,
2016 ligu vyhrály starší žákyně, 2017 byly mladší žákyně stříbrné).
Zdeňka Machková, všestrannost – předškolní děti, TJ Sokol Pouchov
Je cvičitelkou již od 18. let, svou činnost začala v Dynamu HK, pokračuje v TJ Sokol Pouchov. V roce
1969 se stala cvičitelkou rodičů a dětí, potom cvičila předškolní žactvo, mladší žákyně a starší žákyně
v návaznosti na to, jak rostla její dcera. V letech 1990 – 2002 cvičila mladší žákyně a od roku 2002
do letošního roku cvičí předškoláky. Kromě dětí cvičí i ženské složky, např. pilates, velké míče, kondiční
či zdravotní cvičení pro seniorky; pravidelně se zúčastňuje doškolování, aby podchytila nové trendy
v tělesné výchově. Pořádá dětské karnevaly, Mikulášské a vánoční besídky, zve rodiče a prarodiče
na ukázkové cvičební hodiny, pro ženy organizuje výlety na kolech, bowling, tajné výlety, rekondiční
pobyty v lázních.
Mgr. Dagmar Čechová, volejbal, TJ Sokol Pouchov
Nepřetržitě od roku 1997 vychovává mladé volejbalistky, je trenérka III. třídy, trénovat začala
s dorostenkami, od roku 1999 přibrala i žákyně, o které se stará neustále. Když v roce 2009 vznikla
kategorie barevného minivolejbalu, přibrala si i nejmenší volejbalistky. Všechna družstva nepřetržitě
soutěží v okresním přeboru, v posledních třech letech starší žákyně obsadily vždy 1. místo, i když hrály
kategorii juniorek. Sama pořádá turnaje, jako je Valentýnský nebo Mikulášský a organizuje vždy nějaké
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kolo okresního přeboru v minivolejbale (v současné době její svěřenkyně hrají žlutý, oranžový a modrý
minivolejbal). Pořádá týdenní letní soustředění pro 20 hráček. Sama stále aktivně hraje okresní přebor.
Galavečer ve středu 7. února Hradec Králové - Slavnostní galavečer, v rámci kterého dojde k vyhlášení
ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2017 města Hradec Králové, se uskuteční ve středu 7. února
od 18h v sále hradecké Filharmonie. Během podvečera bude oceněno 10 nejlepších jednotlivců,
3 kolektivy, hendikepovaní sportovci, dobrovolní trenéři (cvičitelé), jedna osobnost bude uvedena
do Síně slávy a bude udělena Cena Fair play. Zároveň bude vyhlášena Hvězda Hradeckého deníku.
Akci bude moderovat Radek Šilhan. Chybět nebude bohatý doprovodný program, v němž se mimo jiné
představí formace Cheeky Cheerky a sportovní aerobic klubu AC Hip Hop Hradec Králové. Vstupné
je zdarma! Lístky budou k dispozici v budově Královéhradecké ČUS (Habrmanova ul., tel. 604 571 185,
e-mail: fridrichova@cushk.cz).
URL| https://hradecky.denik.cz/ostatni_region/ctenari-zvolte-hvezdu-hradeckeho-deniku-20180128.html

Paměťová stopa: Sokol
27.1.2018
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12:00 Týden v regionech - JM

Břetislav LOUBAL, bývalý člen odbojové skupiny JAN
-------------------Jo, já sám mám pilotní průkaz, ale už nelítám.
Zdeněk SKOKAN, redaktor
-------------------Kdy jste naposledy letěl?
Břetislav LOUBAL, bývalý člen odbojové skupiny JAN
-------------------No, před tím, než mě zavřeli.
osoba
-------------------Tam na té fotce je co?
Břetislav LOUBAL, bývalý člen odbojové skupiny JAN
-------------------To je Sokol a to su já.
Zdeněk SKOKAN, redaktor
-------------------Znáte příběhy dříve narozených kolemjdoucích, vašich sousedů? Jejich paměť je kniha, ze které bychom
měli číst. Každý druhý týden pro vás zalistujeme v jedné z nich. Dnešní díl seriálu Paměťová stopa
začíná roku 1945. Válka skončila, ale už i tehdy 14letý Břetislav Loubal začal pozorovat společenské
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změny směřující k další diktatuře. Byl skautem, Sokolem, fotografem, hrál na saxofon a také
v tišnovském amatérském divadle. Měl zkrátka všechny předpoklady nebýt dobrým komunistou.
Břetislav LOUBAL, bývalý člen odbojové skupiny JAN
-------------------Bylo po válce, komunisti začali obsazovat všechno, zkrátka v té době se to jaksi začínalo dělit. Co byli
lidi, kteří komunisti vzývali a byli lidi, kteří komunisti nenáviděli a národ byl vlastně na dvě, na dvě půlky.
Zdeněk SKOKAN, redaktor
-------------------Břetislav Loubal si zamiloval letadla a všechno, co k nim patřilo. A právě v tišnovském aeroklubu,
kde v té době nebyli žádní komunisté, vznikla odbojová skupina JAN. Jméno mělo odkazovat k ministru
zahraničí Janu Masarykovi, který po komunistickém převratu za nevyjasněných okolností zemřel,
dost možná násilnou smrtí.
Břetislav LOUBAL, bývalý člen odbojové skupiny JAN
-------------------Co jsme dělali? No, jednak ze začátku jsme ledacos likvidovali, protože všude byly plakáty a všecko
možný ve prospěch komunistů, a my jsme na druhé straně zase tiskli, tiskli letáky, které jsme rozhazovali
v noci po městě a všude v okolí. My jsme byli mezitím už ozbrojený, já konkrétně jsem měl 175ku pistoli.
Zdeněk SKOKAN, redaktor
-------------------Zbraně měli členové skupiny JAN pouze pro případ, že by se někdy mohly hodit. K tomu ale nikdy
nedošlo.
Břetislav LOUBAL, bývalý člen odbojové skupiny JAN
-------------------Když mě zavřeli, tak jsem byl v oktávě, čili měl jsem vlastně už před maturou. Někdo zaklepal na dveře
u třídy, během vyučování, otevřely se dveře a kdo je, kdo je Loubal. Já jsem zvedl ruku a už jsem šel,
vrátil jsem se za dvě léta.
Zdeněk SKOKAN, redaktor
-------------------Odvezli ho do brněnské věznice na Cejlu. Měl na sobě sokolský kroj, ve kterém chodil do školy. V malé
cele vyšetřovací vazby se tísnilo přes 20 lidí. Až teď se jeho rodiče dozvěděli, že byl zapojen v odboji.
Za protistátní činnost a velezradu dostal rok vězení. V trestaneckém lágru v Oslavanech rubal s dalšími
vězni uhlí. Po propuštění přišla povinná vojenská služba. Jako politicky nespolehlivý musel nastoupit
k pomocným technickým praporům, tedy znovu na šachtu rubat uhlí, tentokrát na Ostravsko. PTPáci
dostávali nejhorší a nejnebezpečnější práci, při závalu utrpěl Břetislav Loubal zranění hlavy, při léčení
se seznámil se ženou, kterou si po návratu do civilu vzal a narodil se jim syn.
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Roman LOUBAL, syn
-------------------Dělal jsem přijímačky do Bystřice na zemědělskou střední školu, dělali jsme je čtyři, všici jsme se dostali,
jenom já ne, tak se psalo odvolání, zkoušky jsem přijímací udělal a jedinej já jsem nebyl přijatej, jo,
a furt jsem, mně to jako nedávalo smysl a logiku a pak jeden starší pán, jehož dcera tam učila
na té škole, tak prostě přišel za mnou a říká mně: "Víš, ty se tam prostě dostat nemůžeš." V každým
případě člověk na to je, je hrdej, že se toho zúčastnil a jedno s druhým. Smutný jsou ty následky,
mám na mysli ty dva jeho popravený kamarády, že, to, ale doba byla tvrdá.
Zdeněk SKOKAN, redaktor
-------------------Studenti Vlastimil Železný a Alois Pokorný se po vyzrazení odbojové skupiny JAN ukrývali v Křížovicích,
později je ale Státní bezpečnost dopadla. Byli popraveni před Vánoci roku 1952. Proč už jste potom
nelítal, když jste se vrátil z vězení?
Břetislav LOUBAL, bývalý člen odbojové skupiny JAN
-------------------No, protože jsem byl na černé listině.
osoba
-------------------Tak jste nemohl lítat?
Břetislav LOUBAL, bývalý člen odbojové skupiny JAN
-------------------Tak jsem nemohl lítat. To bych, to bych ty, kteří lítali, shodil. Nechtěl jsem je ohrozit a nechtěl jsem
je zastavit, chtěl jsem, aby lítali dál.
Zdeněk SKOKAN, redaktor
-------------------A tak zbytek života zasvětil své druhé vášni, fotografiím. Při natáčení mě stále kontroloval a radil, odkud
jde světlo a odkud co bude dobře vidět. Dnes už nejraději tráví den ve flanelovém pyžamu a jeho pečlivě
vedená fotoalba vypráví o jeho životě za něj.

Vše důležité jsem se naučil v Sokole
27.1.2018 Lidové noviny
ONDŘEJ KLÍPA
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Orientace

S aktivistou krajanských spolků v Chicagu Tedem Polashkem o tom, jak vypadá česká přítomnost
v kdysi třetím největším českém městě, které výrazně přispělo ke vzniku republiky
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Theodor Polashek (41) je jedním z nejmladších představitelů české krajanské obce v Chicagu.
Ve městě, které bylo před sto lety třetím největším českým sídlem – po Praze a Vídni –, nemají dnes
Češi ani vlastní spolkový dům. Krajanské aktivity navzdory tomu zažívají renesanci.
* LN Kdy se ve vás probudila vaše česká identita?
Já jsem byl vždycky hrdý na to, že jsem Čech, Američan a sokol. Maminka mě přivedla do Sokola
Tábor, když mi byly dva roky, a tam to všechno začalo. Jsem čtvrtá generace sokolů v naší rodině.
Můj šestiletý syn Teddy je pátá. Oba rodiče mě učili, jak být dobrým člověkem a pomáhat lidem.
A v Sokole jsem poznal smysl bratrství. Důležitý byl pro mě vždycky i český jazyk. Doma s rodiči jsem
mluvil česky. Máma mě zapsala do sobotní školy T. G. Masaryka. Moje učitelka, paní Matulová,
byla skvělá. A byla taky sokolka. Nemohla mít s manželem děti, ale všichni její žáci byli vlastně jejími
dětmi. Mám krásné vzpomínky na slavení Vánoc a Velikonoc, na české pohádky, které nám četla.
To všechno ve mně zapustilo kořeny. A to jsou důvody, proč dneska pracuju pro zdejší českou komunitu.
* LN Kdo vás vedl k češství více? Táta, nebo máma?
Můj táta byl víc Američan. Když mi bylo sedm, přišel jsem jednou s dopisem od pana učitele, že mluvím
s cizím přízvukem. Táta si přitom vzpomněl, jaké problémy měl on, když byl malý. Jak na něj učitelé byli
zlí, protože z domova znal jenom češtinu. A tak řekl: „Musíš se naučit anglicky“ a přestal na mě česky
mluvit. Tahle atmosféra na amerických školách se změnila až někdy v devadesátých letech. Až dneska
lidi berou, že se hlásíš k dědictví svých předků. Kdežto za mého dětství platilo: „Můžeš být hrdý na to,
že jsi Čech, ale pokud nemluvíš pořádně anglicky, no tak to tedy… na to zapomeň.“
* LN Chicago bylo kdysi po Praze a Vídni třetí největší české město na světě. Žily zde stovky tisíc
Čechů. Kde jim je konec?
Češi se velmi dobře amerikanizovali. Přicházeli do Chicaga už kolem roku 1850. Stává se mi, že se dnes
někoho z Chicaga zeptám, kým je, za koho se považuje, a on mi třeba řekne, že je z dvaceti pěti procent
Bohemian, z dvaceti pěti Čech a z padesáti Ir. A já na něj koukám a vysvětluji, že Bohemian a Čech
je totéž. Jenže když jeho dědeček přišel ještě před založením Československa, tak o sobě obvykle
v angličtině říkal, že je Bohemian, kdežto když přišel později, už říkal, že je Czech. Takže i díky tomuhle
nedorozumění česká identita původních přistěhovalců poměrně rychle zanikala. Ale jinak ve státě Illinois
jsou stále stovky tisíc lidí českého původu. Stačí se podívat na jména. Lidé se prostě rychle asimilovali,
tehdy se snažili ukázat, že jsou Američané. To není jako dneska. Ale stále se mi stává, že potkávám lidi,
kteří o mně vědí, že jsem Čechoameričan, a tak mi přijdou říct: já znám „pivo“, já zase „žínka“
a já si vzpomínám na „bačkory“. Pamatují si to z dětství. Anebo mi prostě začnou zpívat nějakou českou
písničku. Ale už to jsou původem třeba jen poloviční nebo čtvrtinoví Češi.
* LNZ koho se skládá současná česká komunita v Chicagu? Jak je organizována?
Hodně Čechů, kteří přišli na přelomu devatenáctého a dvacátého století, byli sokolové. Dneska
je ale v Sokolu spousta národností, takže už to není čistě česká organizace. Pak jsou tu moravské
skupiny, hlavně folklorního tance. Spojená moravská sdružení (United Moravian Societies) a Moravské
kulturní sdružení (Moravian Cultural Society). Dále je tu Divadlo Bohemia. To jsou novější Češi,
kteří přijeli relativně nedávno. Hrají pouze v češtině. Jsem rád, že s nimi můžu taky hrát. Dříve jsem byl
prezidentem místní české zednářské lóže Dobrovský, která funguje již od roku 1904. Ale jsem mezi těmi
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zednáři zřejmě jediný, kdo ještě mluví česky. Velmi váženou, až elitní organizací byla a stále je také
Česká beseda. No a ještě tu máme spousty dalších, jako třeba Čeští zahrádkáři (The First Czechoslovak
Garden Club of America). Dělají soutěže například o to, kdo vypěstoval lepší rajčata. Problém je v tom,
že jsme zřejmě jediná etnická skupina v Illinois, která nemá své komunitní centrum, svou budovu.
Než jsme před několika lety založili naše sdružení, nebyla tu také žádná střešní organizace,
která by se snažila dát ostatní dohromady. Od té doby stále žádám i českou vládu o finanční podporu.
Získali jsme nějaké peníze, ale opravdu bychom potřebovali koupit budovu, kde bychom se mohli
scházet. A v to stále doufám.
* LN Na co ještě se vaše organizace zaměřuje?
Pomáháme hodně byznysu. Když někdo z Čech potřebuje poradit nebo pomoci s propagací svého
produktu v Chicagu, může se na nás obrátit. Děláme to navíc všechno zdarma. Asistovali jsme
delegacím české vlády, Senátu… Úzce spolupracuji také se skvělým generálním konzulem v Chicagu
Bořkem Lizcem. Pro zdejší Čechy udělal opravdu hodně. Další dva naše pilíře jsou kultura a vzdělávání.
Například tu máme klub maminek, kde se scházejí české mámy s dětmi, pouštějí české pohádky
a povídají si. S konzulátem jsme spolupořádali Pražské dny a Pražský rockový festival. A teď se blíží
také 100. výročí založení republiky. Jsme velmi hrdí na to, že Chicago, Illinois a Američané celkově měli
životně důležitou roli při vzniku republiky. Masaryk tu byl a učil na univerzitě. To samé Beneš. Chicagská
podnikatelská rodina Charlese Cranea (jeho vnuk Thomas Crane dostal loni státní vyznamenání
z rukou prezidenta Zemana – pozn. red.) byla silně zapojená do událostí roku 1918. Už i z toho důvodu
by si chicagští Češi zasloužili své komunitní centrum. Ale já nejsem bohatý člověk, jsem jenom obyčejný
hasič.
* LN V Chicagu byla v minulosti řada velmi známých Čechů, například Ray Kroc, který koupil restauraci
McDonald’s a udělal z ní nejúspěšnější fastfoodový řetězec na světě. Koho považujete
za nejvýznamnější českou osobnost Chicaga?
Pro mě osobně je velkým vzorem Antonín Čermák (významný chicagský starosta českého původu
v době světové hospodářské krize; stal se omylem obětí atentátu na svého přítele a tehdy čerstvě
zvoleného prezidenta F. D. Roosevelta – pozn. red.). I on se pustil do politiky a prosazoval v ní své
demokratické vize. Jeho politický styl a změny v Demokratické straně byly tak úspěšné, že od té doby
po několik desetiletí republikáni v Chicagu neměli šanci vyhrát. A pak máme z Chicaga také velmi
slavného kosmonauta Eugena Cernana. Byl posledním člověkem, který stanul na Měsíci.
Byl to fantastický a velice skromný člověk. Zrovna nedávno bohužel zemřel. O Češích vždycky mluvil
s velkou úctou. Na svých misích v rámci programu Apollo vzal s sebou do vesmíru i československou
vlajku. Když jednou navštívil naši organizaci, tak jsem mu jako dárek dal ručně vyrobeného krtečka.
Chicago by nebylo Chicagem, kdyby nemělo své Čechy. Byli známí jako notoričtí spořílci. Značná část
západního Chicaga by nevznikla bez českých bank, které půjčovaly na její rozvoj. Čermákově třídě
(Cermak Road – horizontální osa protínající všechny tradiční české čtvrtě v Chicagu, včetně Berwynu –
pozn. red.) se dříve dokonce říkalo Bohemian Wall Street.
* LN Žijete v Berwynu, jedné z tradičních českých čtvrtí. Jaký má dnes charakter?
V Berwynu jsem se narodil a žiju tu celý život. Dnes je to hodně různorodá obec. Byl jsem tu osm let
radním a teď v posledních komunálních volbách jsem kandidoval na místo starosty, jenže těsně,
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o šest set hlasů, jsem prohrál. Ale je to moje obec, kterou miluji. Berwyn leží hned za Chicagem
a má necelých šedesát tisíc obyvatel.
* LN Kromě Berwynu patří v Chicagu k tradičně českým čtvrtím ještě Plzeň (Pilsen), Cicero a Lowndale.
Kdo v nich dneska převážně žije?
Většina obyvatel v nich jsou dnes Hispánci. Ti jdou hodně v českých šlépějích, protože se taky postupně
stěhují stále více na západ od centra Chicaga.
* LN Jak jste se dostal ke komunální politice?
Pomáhal jsem už dříve několika přátelům, kteří v politice byli. Mimo jiné také známé političce státu Illinois
Judy Topinkové, ale ona byla republikánka. Před devíti lety mě oslovila Demokratická strana s tím,
že by potřebovali někoho, jako jsem já. „Děláš hodně pro Sokola, jsi takový správný chlap, mohl bys být
dobrý radní,“ říkali. A tak jsem kandidoval a zvítězil jsem. Jenomže pak jsem se začal ptát na různé věci
a nepřestával jsem se ptát, tím jsem se stal nepohodlným i pro své kolegy. Před dvěma lety jsem si proto
založil vlastní buňku Demokratické strany, nazvanou Spojený Berwyn (Berwyn United). I když jsem
se nakonec starostou nestal, byl jsem nadšený z toho, čeho se nám podařilo dosáhnout. A Sokol
mě naučil být lídrem. Už jsem v něm dvacet pět let instruktorem, od svých patnácti.
* LN Hrálo ve vaší volební kampani nějakou roli také to, že jste Čech? Zapojoval jste do ní místní
Čechy?
Jistě. Potkal jsem během ní spoustu Čechů, o kterých jsem vůbec netušil, že tu žijí. Klepal jsem
na dveře, díval jsem se na jména a vidím „Kucera“. Někteří se mnou rovnou začali mluvit česky a hned
říkali: „Já jsem byl taky sokol, znám tvoji mamku.“ Bylo to opravdu milé. Ale potkával jsem takhle taky
Poláky, Srby… Začali na mě mluvit třeba polsky, já odpovídal česky a oni byli nadšení.
* LN Takže jste byl vlastně kandidátem všech slovanských národů.
Přesně. (směje se) Ale měl jsem podporu i hispánských voličů. Chápu, co to je, být přistěhovalec.
Rozumím tomu, když lidi neumí mluvit bez cizího přízvuku. Velmi blízce spolupracuji se zástupkyní sátu
Illinois v našem obvodě Elizabeth Hernandezovou. Jela se mnou do Česka reprezentovat Illinois. Hrozně
moc nám pomáhá propagovat Česko a českou kulturu. V mých očích je Liz váženou Češkou. Ale udělala
hodně pro celou obec. Takže podle mě to není jen o tom, být Čechem, ale být člověkem a rozumět
imigrantům.
* LN Jsou chicagští Češi spíše republikáni, nebo demokraté?
Někteří se možná přiklánějí spíš k republikánům. Zůstali v USA nelegálně a dostali amnestii
od prezidenta Reagana, tak jsou republikánům vděční. Ale taky znám hodně Čechů,
kteří jsou demokrati.
* LN Křeslo starosty Berwynu nakonec obhájil zkušený politik italského původu Robert Lovero,
také z Demokratické strany. Jakou měl voličskou základnu?
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Měl jen víc peněz. My jsme měli lidi, šli jsme na to odzdola. Vzniklo z toho úžasné hnutí. Atmosférou
mi připomnělo kampaň Bernieho Sanderse. Bojovat za lidi. Dát jim zpátky jejich hlas. Bylo by skvělé mít
hodně peněz, ale penězi se nedají řešit věci dlouhodobě. Samozřejmě bych si přál zvítězit, ale jede
se dál. Chystám se znovu kandidovat, už jsem odevzdal potřebné podpisové archy. Nevzdávám to.
THEODOR J. POLASHEK Narodil se v roce 1976 v Berwynu, což je administrativně samostatné město,
urbanisticky jde ale o čtvrť tzv. širšího Chicaga (Chicagoland). Jeho otec byl Čech narozený v Chicagu,
matka se přistěhovala v roce 1973 z Československa. V roce 2010 založil Chicagské česko-americké
komunitní centrum (Chicagoland Czech-American Community Center), které se snaží zastřešit rozmanité
krajanské spolky v širším Chicagu, a stal se jeho prezidentem. Je aktivním komunálním politikem
a sportovcem v berwynském oddíle Sokola „Tábor“. Povoláním je hasič. S manželkou Míšou,
která přišla z České republiky, má šestiletého syna. Rozhovor probíhal z větší části v angličtině.

Masopust. Nyní v Máslovicích, Svinařích a Letech
27.1.2018
(ps)

Mladá fronta DNES

str. 19

Střední Čechy

O tomto víkendu se můžete vydat oslavit masopust hned na několik míst v kraji. V Máslovicích
v Praze-východ je masopust spojen s domácí zabíjačkou na návsi obce. Dopoledne se koná soutěž
v pojídání jitrnic a odpoledne se můžete těšit na průvod masek. Ve Svinařích na Berounsku budou
od 11.00 hodin připraveny vepřové pochutiny, které budou sokolové prodávat na plácku před hospodou
U Lípy. Ve 13.00 hodin z téhož místa vyrazí průvod maškar obcí, který doprovodí staročeská skupina
Třehusk svými písněmi. Od 20 hodin jste pak všichni srdečně zváni na masopustní zábavu v hospodě
U Lípy, k tanci a poslechu zahraje skupina Čoudabend. Třetí masopust pořádají v Letech v Praze západ.
Sraz maškar je tady ve 13.45 na návsi obce. Uvidíte vystoupení dětí z MŠ Lety, poté pořadatelé vyhlásí
soutěž o nejoriginálnější dětskou masku a inspirativní masku dospěláka. Od 15 hodin v sále restaurace
u Kafků startuje hasičský maškarní karneval pro děti.
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - střední Čechy

Rokycanští jednají v pondělí
27.1.2018
(hav)

Rokycanský deník

str. 02

Region

Rokycany – Zasedání městského zastupitelstva je přichystané na pondělí od patnácti hodin. Dějištěm
bude Triana na nádvoří radnice, kde na aktéry čeká sedmnáct podnětů. Mimo jiné budou volit přísedící
okresního soudu, řešit nabídku převodu nemovitého majetku TJ Sokol a rozsáhlý je blok finančních
záležitostí.
Region| Západní Čechy
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Z boky Kotorské do stoleté republiky
26.1.2018 5plus2 str. 02
PETRA KLIMKOVÁ

Přerovsko a Hranicko

V roce 2018 celé Česko slaví stoleté výročí vzniku Československa.
Diáře nabité zajímavými akcemi budou mít i obyvatelé Přerovska.
PŘEROV, HRANICE / Co se nosilo za první republiky, jakými auty tehdy lidé jezdili a co po večerech
četli. I to si obyvatelé Přerovska připomenou během letošního roku, kdy si i města jako Hranice
nebo Přerov připomínají sté výročí vzniku Československa.
Přerované budou už v únoru vzpomínat na slavného rodáka Františka Rasche, vůdce vzpoury
v boce Kotorské, která přispěla ke vzniku republiky. Po potlačení vzpoury byl Rasch na základě rozsudku
stanného soudu popraven, a to 11. února roku 1918. Stoleté výročí jeho smrti Přerované připomenou
pietním aktem, vydáním knihy o jeho životě a výstavou.
Pieta se uskuteční v neděli 11. února od 10 hodin na náměstí Františka Rasche. Program bude
pokračovat v Mervartově sále přerovského zámku koncertem skupiny Vocantes, který je naplánován
na 15 hodin a je bezplatný. Následovat bude křest knihy František Rasch a vzpoura v boce Kotorské,
jejímž autorem je ředitel přerovského archivu Jiří Lapáček. Ten dal dohromady všechny dostupné
informace o dětství, mládí i námořnické kariéře Františka Rasche. „V knize se čtenáři dočtou
o jeho rodině – rodičích a sourozencích, ale také tam najdou informace o rakouskouherském válečném
námořnictvu. Dozví se, jak se Rasch stal plavčíkem v námořní škole, velká část je samozřejmě
věnována samotné vzpouře v boce Kotorské,“ popsal Lapáček.
Po křtu bude kniha v prodeji – a návštěvníci si rovněž mohou přímo v Mervartově sále prohlédnout
i menší výstavu, která připomene Rasche a události s ním spojené. Expozice pak bude přemístěna
do Galerie města Přerova na Horním náměstí, kde bude k vidění od 22. února.
Ke stoletému výročí Československa se budou v Přerově konat desítky dalších akcí, které zorganizuje
město Přerov ve spolupráci s Muzeem Komenského – v plánu jsou výstavy, besedy, komentované
prohlídky, koncerty, soutěže, nebo třeba promítání téměř zapomenutých filmů.
Cvičení se sokoly, tanec s Havelkou
Pozadu nezůstanou ani Hranice. Už 7. března si tam lidé připomenou výročí narození T. G. Masaryka
u busty na Staré radnici. V sobotu 10. března bude při této příležitosti otevřeno Mauzoleum obětí
1. světové války. Do mauzolea se návštěvníci dostanou i během dalších významných dnů v roce.
Na konci března začne v Hranicích výstava o historii hranického Sokola, kterou doplní přednášky
a cvičení se sokoly na Staré radnici. Na duben organizátoři oslav plánují expozici, která připomene,
co se četlo za 1. republiky, a v květnu se lidé mohou těšit na výstavu prvorepublikových automobilů.
Během zářijových Dnů evropského dědictví se ve městě uskuteční komentovaná prohlídka Po stopách
Masaryka. První prezident totiž Hranice dvakrát navštívil. Akci doplní například veřejná snídaně
v prvorepublikovém duchu. Hranická radnice dokonce připravuje magazín nazvaný 100 let republiky
v Hranicích, který obyvatelé města dostanou zdarma až do schránek.
Samotné založení republiky oslaví Hraničtí 26. října nabitým programem na zámku v prvorepublikovém
aranžmá – chybět nebude módní přehlídka.
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V neděli 28. října po slavnostní mši se koná bohatý kulturní program na náměstí, který skončí tradičním
lampionovým průvodem, promítáním filmu v letním kině a ohňovou show. O dva dny později vystoupí
v hranické sokolovně Ondřej Havelka.
Regionalni mutace| 5plus2 - Přerovsko a Hranicko

Jak jsme žili v Československu: Hodkovičky - bydlení nejen pro celebrity
26.1.2018 prazsky.denik.cz
Eliška Černá

str. 00

Moje Praha

Pražský deník přináší nový cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden pozveme čtenáře
do novodobé historie jednotlivých pražských čtvrtí. Na procházku po významných momentech let 1918
až 1992 tentokrát zveme do Hodkoviček.
"Hodkovičky jsou čtvrť sousedící na severu s Braníkem, na východě s Lhotkou, na jihu s Kamýkem
a Modřany. Jejich novodobá historie začíná v roce 1922. Tehdy se obec Hodkovičky spojila se vsí Zátiší
a společně se připojily k Velké Praze. „Centrem života Hodkoviček byly ještě na počátku dvacátého
století, obydlené části blízko Vltavy. Do kopců se rozběhla zástavba vil až po roce 1922, po připojení
k Praze,“ vysvětluje Jiří First, místní rodák a patriot.
Z historických záznamů se toho o Hodkovičkách mnoho nedozvíme, takže si necháme panem Firstem
dále vyprávět: „Když 23.10.1921 vyhlásil prezident Masaryk mobilizaci, místní legionáři a sokolové
okamžitě sešikovali místní obyvatele schopné služby a vyrazilo se do Prahy. Večer ale byli všichni zpět.
Mobilizace se zrušila a na Uhry se netáhlo. Ochotu bránit vlast projevili občané Hodkoviček vícekrát.
Se stejnou náladou se mobilizovali v roce 1938 a s podobnou šli budovat barikády na jižním konci obce
v roce 1945.“
Vlastenci a patrioti
Hodkovičky mezi dvěma válkami pulsovaly spolkovým a komunitním životem. Vedle tradičního Sokola
a Skauta zde existovalo několik dalších spolků. Z těch nejzajímavějších to je Spolek baráčníků Jana
Žižky z Trocnova, který pečoval o kulturní život a zachování starých zvyklostí. Vltavan sdružoval
obyvatele obcí kolem řeky. Sdružení zahrádkářů a chovatelů drobného zvířectva v Hodkovičkách bylo
založeno v roce 1936 a zaniklo až v roce 2016. V Hodkovičkách působil i Spolek Kuřáků nebo Spolek
Proletkult, jehož poslání bylo šířit kulturu mezi proletáři. Hodkovičky jsou i dnes místo s aktivním
komunitním životem a vlasteneckou tradicí.
Pravobřežní Barrandov
Společenským centrem československých celebrit byl jistě Barrandov. Na pravém břehu Vltavy to pak
byly Hodkovičky. „Hodkovičky byly taková luxusní čtvrť. Vilu tu měl třeba Jaroslav Dietl. Původně bydlel
na Barrandově, ale pak si postavil vilu tady. Kousek pod nimi pak měl vilu režisér Martin Frič. Tehdy byl
také strašně módní tenis. U Vltavy byly tenisové kurty a jezdily sem všechny celebrity jako třeba Jiřina
Bohdalová. Po tenise pak chodily do místních zahradních restaurací,“ vzpomíná místní rodačka. Známé
hotely Lesan, Orlík a původní Černý kůň, kde se celebrity scházely už dnes neexistují.
Co říká o Hodkovičkách starosta MČ Prahy 4 Petr Štěpánek? „Z dob, kdy byly Hodkovičky rekreační
oblastí za Prahou, zůstaly zelené svahy kolem Zátišského potoka. Díky nim jsou Hodkovičky bydlením
v zeleni.“
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Slavní obyvatelé Hodkoviček Jednou z osobností, která žije v Hodkovičkách, je herečka, filmová
producentka a manželka režiséra Juraje Jakubiska Deana Horváthová Jakubisková. „Když jsme
se rozhodovali o přestěhování do Prahy, měla jsem podmínku: Chci bydlet v Hodkovičkách. Dlouho jsme
hledali vhodný dům, až jednou…Věříme na znamení a myslíme si, že Praha chtěla nás. Proto jsme tady
a děláme vše proto, abychom si to zasloužili.“
Vlastně náhodou se v Hodkovičkách ocitl slavný spisovatel Ivan Klíma. „Před necelými čtyřiceti lety,
když naše děti byly ještě malé, chodívali jsme s nimi na procházky po pražských lesích. Jednou jsme
také zabloudili do Hodkoviček a mě napadlo: Tady bych chtěl bydlet. Vypadalo to jako neuskutečnitelný
sen, ale jako zázrakem se nám podařilo vyměnit družstevní byt za byt ve vile. Stojí kousek od lesa,
v místě, kde dodnes panuje krásný klid. V tom bytě žijeme dosud a dětem se podařilo získat bydlení
kousek od nás což svědčí o tom, že jsme se všichni stali patrioty téhle pěkné a prastaré obce.“
Dům v Hodkovičkách měla rodina Vojtěcha Hynaise, autora opony Národního divadla. Bydlel zde ministr
Masarykovy vlády Ivan Dérer nebo malíř a autor krtečka Zdeněk Miler. Na ulici dnes můžete běžně
potkat Juraje Jakubiska, zpěváka Pavola Haberu, herce Jana Potměšila či písničkáře Svatopluka
Karáska.
Kam se podíváme příště? Příští pátek se seriál Pražského deníku Jak jsme žili podívá do Hodkoviček.
Máte doma zajímavé snímky této čtvrti z let 1918 - 1992? Pošlete nám je i s komentářem na e-mailovou
adresu redakce.prazsky@denik.cz.
URL|
https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/jak-jsme-zili-v-ceskoslovensku-hodkovicky-bydleni-nejenpro-celebritky-20180126.html
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Jak jsme žili v Československu

KVASICE
První písemná zmínka o obci, ve které dnes žije přes
dva tisíce obyvatel, pochází už z poloviny dvanáctého
století.
Dnešní název Kvasice pak dostala asi o tři sta let
později.
Stejně jako mnohé další obce, dopady první světové
války poznamenaly právě i Kvasice. Musely totiž
poskytnout válečnou půjčku ve výši více než sto
šedesáti tisíc korun, z bojiště se navíc nevrátilo
osmnáct tamních mužů. Co navíc Kvasické mrzelo,
byla v roce 1917 rekvizice zvonů. Ty byly v roce 1929
nahrazeny novými, které však v druhé světové válce
čekal stejný osud jako jejich předchůdce. Válka navíc
pozastavila i činnost místních spolků včetně hasičů,
Sokola, Orla, Červeného kříže nebo MariánskoAlžbětinského spolku. Většina z nich svou činnost dříve
nebo později zase obnovila.
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Kromě spolků a bohatého kulturního života patřil k obci neodmyslitelně také průmysl. Přestože pivovar
i cukrovar přestaly fungovat ještě před založením první republiky, do roku 1964 stávala v Kvasicích
cihelna. Dlouhou tradici tam měl také vodní mlýn, který byl postaven už ve čtrnáctém století. V roce 1924
pak jeho provozu přispěl elektromotorový pohon. V padesátých letech byl však provoz omezen
jen na šrotování obilí a po nějakém čase se úplně zastavil.
Další díl vychází příští pátek a představí ŽALKOVICE.
Foto autor| Snímky: archiv Květoslavy Koutňákové
Foto popis| 1928. Dobrovolný hasičsko-tělocvičný spolek byl v Kvasicích založen už v roce 1883,
k padesátému výročí založení byla v obci v roce 1933 postavena také nová zbrojnice.
Za dob Československa hasiči zasahovali nejen při požárech, ale také při povodních, které nebyly
vzhledem k blízkosti řeky Moravy ničím výjimečným. Jako sbor dobrovolných hasičů funguje spolek
dodnes.
Foto popis| 50. LÉTA. Jedním z oblíbených zvyků byla pro obyvatele Kvasic tradiční zabijačka.
V hospodářství se během roku běžně vykrmilo alespoň jedno, někdy však i dvě prasata. Poráželo
se v zimě, až skončily polní práce a byl vhodný čas ke skladování masa. Na zabijačce nechyběla
slivovice, pivo ani bábovka. Důvod k radosti měly i děti, které ten den nemusely do školy a roznášely
po domech výslužku.
Foto popis| 30. LÉTA. Snímek z třicátých let zachycuje kvasického klenotníka Františka Cvespera před
jeho krámem. Za dob první republiky se však v obci dařilo i řadě dalších řemeslníků a živnostníků.
Kvasické živnostenské společenství tehdy zahrnovalo 172 různých živností – stavebníky, kováře,
sedláře, koláře, mlynáře, obuvníky, obchodníky, pekaře, řezníky, uzenáře nebo preclíkáře.
Foto popis| 40. LÉTA. Také divadlo mělo v obci dlouhou tradici: první zmínky o něm pocházejí už z roku
1871. Jeho činnost na šest let zastavila druhá světová válka, po jejím konci se však v Kvasicích začalo
zase hrát. Ochotníci se nebáli ani her z pera Maxima Gorkého, Williama Shakespeara, Josefa Kajetána
Tyla nebo Karla Čapka. Spolek se po více než sto letech rozpadl na přelomu sedmdesátých
a osmdesátých let.
Foto popis| 1957. Snímek z roku 1957 zachycuje tehdejší kvasickou šestou třídu. Škola, kterou děti
navštěvovaly, byla postavena už na konci devatenáctého století, byla však v Kvasicích už několikátou
školní budovou. Stále se rozrůstající fungovala až do konce sedmdesátých let, kdy ji nahradila budova,
ve které Základní škola Kvasice funguje až dodnes.
Region| Střední Morava
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Hodkovičky – bydlení nejen pro celebrity
Pražský deník přináší nový cyklus Jak jsme žili
v Československu. Každý týden pozveme čtenáře
do novodobé historie jednotlivých pražských čtvrtí.
Na procházku po významných momentech let 1918 až 1992
tentokrát zveme do Hodkoviček.
Hodkovičky jsou čtvrť sousedící na severu s Braníkem,
na východě s Lhotkou, na jihu s Kamýkem a Modřany.
Jejich novodobá historie začíná v roce 1922. Tehdy se obec
Hodkovičky spojila se vsí Zátiší a společně se připojily
k Velké Praze. „Centrem života Hodkoviček byly ještě
na počátku dvacátého století, obydlené části blízko Vltavy.
Do kopců se rozběhla zástavba vil až po roce 1922,
po připojení k Praze,“ vysvětluje Jiří First, místní rodák
a patriot.
Z historických záznamů se toho o Hodkovičkách mnoho
nedozvíme, takže si necháme panem Firstem dále vyprávět:
„Když 23.10.1921 vyhlásil prezident Masaryk mobilizaci, místní legionáři a sokolové okamžitě sešikovali
místní obyvatele schopné služby a vyrazilo se do Prahy. Večer ale byli všichni zpět. Mobilizace se zrušila
a na Uhry se netáhlo. Ochotu bránit vlast projevili občané Hodkoviček vícekrát. Se stejnou náladou
se mobilizovali v roce 1938 a s podobnou šli budovat barikády na jižním konci obce v roce 1945.“
VLASTENCI A PATRIOTI
Hodkovičky mezi dvěma válkami pulsovali spolkovým a komunitním životem. Vedle tradičního Sokola
a Skauta zde existovalo několik dalších spolků. Z těch nejzajímavějších to je Spolek baráčníků Jana
Žižky Trocnova, který pečoval o kulturní život a zachování starých zvyklostí. Vltavan sdružoval obyvatele
obcí kolem řeky. Sdružení zahrádkářů a chovatelů drobného zvířectva v Hodkovičkách bylo založeno
v roce 1936 a zaniklo až v roce 2016.
V Hodkovičkách působil i Spolek Kuřáků nebo Spolek Proletkult, jehož poslání bylo šířit kulturu mezi
proletáři. Hodkovičky jsou i dnes místo s aktivním komunitním životem a vlasteneckou tradicí.
PRAVOBŘEŽNÍ BARRANDOV
Společenským centrem československých celebrit byl jistě Barrandov. Na pravém břehu Vltavy to pak
byly Hodkovičky.
„Hodkovičky byly taková luxusní čtvrť. Vilu tu měl třeba Jaroslav Dietl. Původně bydlel na Barrandově,
ale pak si postavil vilu tady.
Kousek pod nimi pak měl vilu režisér Martin Frič.
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Tehdy byl také strašně módní tenis. U Vltavy byly tenisové kurty a jezdily sem všechny celebrity jako
třeba Jiřina Bohdalová. Po tenise pak chodily do místních zahradních restaurací,“ vzpomíná místní
rodačka. Známé hotely Lesan, Orlík a původní Černý kůň, kde se celebrity scházely už dnes neexistují.
„Z dob, kdy byly Hodkovičky rekreační oblastí za Prahou, zůstaly zelené svahy kolem Zátišského potoka.
Díky nim jsou Hodkovičky bydlením v zeleni.“
Petr Štěpánek, starosta Prahy 4
Co říkají místní lidé?
„Na mnohá místa mám nádherné vzpomínky. Například na špičku lomu, nad kterým bydlím. Odtud vidíte
celou Prahu. Nalevo dohlédnete až k soutoku Vltavy a Berounky, naproti nám jsou Barrandovské ateliéry
a napravo je celá Praha. Dřív, za Karla IV., pod námi byla vinice, pak tu byla všude pole.“ Jiří First
(v Hodkovičkách žije 76 let)
„Já tady žiju pro děti. Je to 23 let, co jsem si tu otevřela papírnictví. Sama mám tři děti, takže jsem
se znala s učitelkami a se všemi okolo a papírnictví tu bylo potřeba. Tehdy to tu bylo jako na vesnici.
Dnes je to tu oproti dřívějšku jako na Václaváku. Pořád je to tu ale krásné.“ Jarmila Víchová
(v Hodkovičkách žije 40 let)
„Bývalo to lepší, ale žije se nám tady dobře. Dřív tu byly obchody, ty už tu nejsou. Naštěstí nám
tu ale jezdí autobus. Na procházky nejraději chodím do Zátišského údolí, to je krásné místo,
nebo kolem Vltavy.“ Jana Knaiflová (v Hodkovičkách žije 70 let)
Slavní obyvatelé Hodkoviček
Jednou z osobností, která žije v Hodkovičkách, je herečka, filmová producentka a manželka režiséra
Juraje Jakubiska Deana Horváthová Jakubisková. „Když jsme se rozhodovali o přestěhování do Prahy,
měla jsem podmínku: Chci bydlet v Hodkovičkách. Dlouho jsme hledali vhodný dům, až jednou…Věříme
na znamení a myslíme si, že Praha chtěla nás. Proto jsme tady a děláme vše proto,
abychom si to zasloužili.“
Vlastně náhodou se v Hodkovičkách ocitl slavný spisovatel Ivan Klíma. „Před necelými čtyřiceti lety,
když naše děti byly ještě malé, chodívali jsme s nimi na procházky po pražských lesích. Jednou jsme
také zabloudili do Hodkoviček a mě napadlo: Tady bych chtěl bydlet. Vypadalo to jako neuskutečnitelný
sen, ale jako zázrakem se nám podařilo vyměnit družstevní byt za byt ve vile. Stojí kousek od lesa,
v místě, kde dodnes panuje krásný klid. V tom bytě žijeme dosud a dětem se podařilo získat bydlení
kousek od nás – což svědčí o tom, jsme se všichni stali patrioty téhle pěkné a prastaré obce.“
Dům v Hodkovičkách měla rodina Vojtěcha Hynaise, autora opony Národního divadla. Bydlel zde ministr
Masarykovy vlády Ivan Dérer nebo malíř a autor krtečka Zdeněk Miler. Na ulici dnes můžete běžně
potkat Juraje Jakubiska, zpěváka Pavola Haberu, herce Jana Potměšila či písničkáře Svatopluka
Karáska.
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Kam se podíváme příště?
Příští pátek se seriál Pražského deníku Jak jsme žili podívá do Nuslí. Máte doma zajímavé snímky
této čtvrti z let 1918–1992? Pošlete nám je i s komentářem na e-mailovou adresu
redakce.prazsky@denik.cz.
Další díl již v pátek 2. 2. 2018
Region| Střední Čechy

Ples jako za první republiky
26.1.2018 5plus2 str. 01
EVA HAVELKOVÁ

Titulní strana

Šibřinky s živými obrazy, četnictvo s filmovou divou i Zlatý slavík. Plesová sezona v regionu letos nenudí,
zve i do první republiky.
5plus2
DOBRÁ ZPRÁVA KLADENSKO/RAKOVNICKO / Přípravy na návštěvu vycházející filmové hvězdy Lídy
Baarové v Lánech vrcholí. Hlídat okolí lánské sokolovny bude v sobotu 27. ledna večer četnictvo, koná
se tu 11. reprezentativní ples obce Lány. „Tentokrát budeme slavit 100. výročí založení Československé
republiky a v atmosféře doby života prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka, který na lánském zámku
rád pobýval, se bude odehrávat i toto zahájení plesové sezony Lán. Podařilo se nám sehnat
prvorepublikové kostýmy pro četníky, ale i zvídavou novinářku a fotografa, který bude mít skutečně
originální dobový fotoaparát,“ prozradil zákulisí lánského plesu předseda kulturní komise Roman Havelka
a dodal: „Nejen na módní prvorepublikovou přehlídku, která je součástí programu, poskytla kostýmy
lánská rodačka a odbornice na meziválečné oblékání Ludmila Koláček Zusková. Vystoupí také originální
ženské vokální kvarteto Sugarcutes a chystáme i jedno velké překvapení.“
Prvorepublikový duch se v tomto slavnostním roce promítne do mnoha akcí, taneční sezonu nevyjímaje.
Ne vždy si však podle tanečnice a lektorky tance Kateřiny Pávkové musí ženy kupovat speciální
„prvorepublikovou“ róbu. „Na ples v duchu první republiky si žena může vzít delší šaty či sukni
v tlumených barvách či s květinovým vzorem, halenku či bílé, černé nebo béžové tričko, boty na nižším
podpatku a okořenit to například rukavičkami, čelenkou nebo dobovým účesem,“ radí dvaadvacetiletá
Kateřina z Prahy, která sama vyučuje na tančírnách v Praze, ale třeba i v Kladně swing.
Šibřinky jako za dob Tyrše
Prvorepublikové budou letos i tradiční sokolské Šibřinky, které v kladenském bývalém kině Sokol
pořádají se sokoly členové spolku Kino žije. Konají se v sobotu 17. února. „Tradici šibřinkových zábav
započal Miroslav Tyrš, jeden ze spoluzakladatelů Sokola. Je to karneval a letošním tématem je tedy
první republika. Sokolské oddíly se budou během večera prezentovat, hrát bude kapela Orchesta,
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připravujeme tombolu i retro fotokoutek. Klub Muze si nacvičí živé obrazy, které představí pasáže
z historie první republiky,“ zve na netradiční akci Alžběta Bitnarová ze spolku Kino žije.
Ve slavičím duchu se ponese 27. reprezentační ples města Kladna. Bál bude hostit zpěváka Karla Gotta.
Během večera zahraje Golden Big Band Prague. Mezi vystoupeními tanečníků zazpívá swingový zpěvák
Jan Smigmator a Jitka Zelenková. Karel Gott stane na pódiu kolem 23. hodiny. Na malém sále kulturního
domu bude opět diskotéka či škola salsy.
Být hlavní hvězdou 15. plesu Královského města Slaného přislíbil vítěz druhého ročníku soutěže Česko
hledá SuperStar Vlastimil Horváth se svým triem. K tanci zahraje ve Slaném K-Band Josefa Husáka.
Předtančení se ujala Taneční škola Astra Praha. Plesat se ve Slaném bude v sobotu 3. února
od 20:00 v prostorách Městského centra Grand. Koho láká spíše komorní pojetí, může navštívit některý
z tanečních večerů, které obohatí plesovou sezonu regionu. Taneční podvečer chystají například
v Rakovníku 28. ledna od 16:00 ve zdejším Kulturním centru. K tanci hraje kapela Šlapeton. Uvolněnou
a živou atmosférou jsou známé tančírny, ať už swingové, nebo klasické, v sále kladenského Kina Sokol.
„Pravidelně pořádá tančírnu mladý tanečník Michal Padevět, známý z pořadu Stardance. Podmínkou
je účast v páru. Michal účastníkům opakuje kroky základních standardních tanců a většinou přijde
i nějaký zajímavý host. 23. února se tančírny zúčastní úřadující mistři republiky ve standardních tancích,
manželé Čechovi. Další Michalova tančírna je pak 23. března,“ informovala Alžběta Bitnarová.
Během roku v Kladně pozvou veřejnost také na tančírny ze 60. a 80. let.
„Líbí se mi, když ženy mají svůj styl, zkombinují třeba minimalistické šaty se síťovanými silonkami
a střevíčky na nižším podpatku s téčkem nártu. Na elektroswingové tančírny chodí ženy i ve stylu 50. let
se širokými sukněmi, s účesy do vrtule, se šátkem ve vlasech a podobně. Mohou si obléci i upnuté černé
džíny, bílou košili a dobovost může vyjadřovat jen líčení a účes. Na nohy plátěnky, balerínky,
na krk korále vícekrát obtočené kolem krku, nebo naopak decentnější šperky s kameny, třeba českým
granátem,“ radí Kateřina Pávková.
Plesy v regionu * 26. 1. - 19:00: Ples muzea a farnosti, Nové Strašecí, Novostrašecké kulturní centrum
* 27. 1. – 20:00: IV. Školní ples obce Zákolany a ZŠ a MŠ Pod Budčí, Zákolany, sál Slavie v Kolči
* 3. 2. - 19:00: Společenský ples, oslava 60 let Českých lupkových závodů, Nové Strašecí,
kulturní centrum * 16. 2. - 20:00: 6. RETRO ples, Kulturní dům Kladno * 9. 3. - 20:00: Reprezentační ples
Fakulty biomedicínského inženýrství Kladno, Kulturní dům Kladno, náměstí Sítná * 10. 3. – 20:00:
5. maškarní ples, Lány, sokolovna Masarykovo náměstí * 23. 3. - 20:00: Ples sportovců, Kulturní dům
Kladno
Regionalni mutace| 5plus2 - Kladensko
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LIBÁŇ Z HISTORIE SOKOLSKÉ ŽUPY
26.1.2018

Jičínský deník

str. 04

Deník

JAK JSME ŽILI v Československu
V našem vzpomínkovém seriálu k výročí sta let od založení
Československa nahlédneme do minulosti Sokolské župy,
která měla svoje hojné zastoupení také v Libáni. Průvodcem
se stal Milan Drozen, starosta libáňské tělocvičné jednoty.
„Historii má místní TJ Sokol bohatou, avšak řada materiálů
chybí,“ říká. V úsilí o vytvoření trvalé galerie v sokolovně však
nepolevuje. Nemáte na svých půdách střípky, které by
pomohly sestavit obraz minulosti libáňského sportu?
Foto popis| VPŘED. Zpravodajské periodikum Sokolské župy
Jičínské – Čížkovy. Čtvrté vydání v roce 1948 se věnovalo
především všesokolskému sletu.
Foto popis| LIBÁŇSKÉ DOROSTENKY. Jejich vzorný stanový
tábor zachytil v létě 1948 fotograf Špína.
Foto popis| SESTRY KUŽELÁŘKY. Župní den sokolské
mládeže, 6. června 1948 v Jičíně.
Foto popis| VÝROČNÍ POHLEDNICE. V srpnu 1935 oslavil
S. K. Libáň patnáct let svého působení. Při této příležitosti
vznikla tato pohlednice.
Foto popis| DO SBÍRKY. Sokol Libáň v současnosti pracuje
na zřízení galerie v rekonstruované budově.
Foto popis| SEŘADIŠTĚ XI. všesokolský slet v Praze v roce 1948. Fotografoval V. Španihel.
Region| Východní Čechy

JAK JSME ŽILI v Československu
26.1.2018

Tachovský deník

str. 04

LOM U TACHOVA je další obcí, kterou jsme navštívili díky
projektu Jak jsme žili v Československu.
V obci velice aktivně působily různé spolky a také
tělovýchovná jednota Sokol.
Právě ta byla významným pomocníkem a organizátorem
sportovních a společenských akcí a také brigád, ze kterých
přinášíme dobové fotografie staré čtyři desítky let.
Mnozí obyvatelé byli zaměstnáni v místní produkční stanici
prasat, odkud je úvodní snímek.
Další díl již 2. února a společně se podíváme
na padesátiletou historii potápěčského klubu v Tachově
O autorovi| Stránku připravil Antonín Hříbal
Foto autor| Foto na stránce archiv obce Lom u Tachova/
Josef Darda.
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Foto popis| SKLIZEŇ SLÁMY. Chvíle odpočinku při brigádě, při které bylo zapotřebí posekat a sklidit
30 hektarů. Ke snímku z 29. 8. 1976 fotograf poznamenal i jména účastníků: Urban M. ml., Coufal M.,
Loch J., Loch M., Černý, Beroun, Dlouhý R., Sulima, Šmída, Honzík, Burián.
Foto popis| FOTBALOVÉ UTKÁNÍ ŽENY VS. MUŽI skončilo v roce 1979 vítězstvím žen 4:3.
Na snímcích je sestava žen a sestava mužů.
Foto popis| ZÁVOD CHOVU PRASAT A DRŮBEŽE, PRODUKČNÍ STANICE Lom u Tachova.
V pěti pavilonech byla dlouhá léta porodna prasat.
Foto popis| SOUTĚŽE PŘI OSLAVÁCH Mezinárodního dne dětí v roce 1977 (snímky nahoře) a branný
den školní mládeže z března téhož roku, který se konal na střelnici mysliveckého sdružení Budovatel
Tachov (snímek vlevo).
Region| Západní Čechy

JAK JSME ŽILI v Československu
26.1.2018

Kolínský deník

str. 04

Jak jsme žili v Československu

KOUŘIM
V pátek 19. ledna se podíváme do Malotic.
Foto autor| Zdroj: archiv města Kouřim
Foto autor| Zdroj: archiv města Kouřim
Foto autor| Zdroj: archiv města Kouřim
Foto autor| Zdroj: archiv města Kouřim
Foto autor| Zdroj: archiv města Kouřim
Foto autor| Zdroj: archiv města Kouřim
Foto popis| OBUVNICKÁ DÍLNA ve městě v roce 1925.
Foto popis| OSLAVA pětistého výročí Bitvy u Lipan
u památníku na náměstí (1934).
Foto popis| PIONÝŘI VE ČTENÁŘSKÉM KROUŽKU
v roce 1958.
Foto popis| DĚTI NA KOLOTOČI v parku Na Hradbách
v 50. letech.
Foto popis| SOKOLOVÉ Z KOUŘIMI v roce 1920.
Foto popis| DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY DOBROPOLSKÁ
s raketou.

Region| Střední Čechy
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Do Nového Města opět zavítá Tomáš Garrique Masaryk
26.1.2018 zdarsky.denik.cz
Helena Zelená Křížová

str. 00

Kultura

Nové Město na Moravě – Jasno v tom, které trhy a kulturní akce se letos uskuteční, už mají v Novém
Městě na Moravě. Místní se mimo jiné mohou těšit například na rekonstrukci návštěvy Tomáše Garriqua
Masaryka.
„Většina akcí prakticky kopíruje loňský rok. Navíc si ještě připomeneme stoleté výročí vzniku republiky
odhalením nové sochy lva u památníku padlých před budovou pošty na Masarykově ulici a odhalením
přesunutého památníku padlých v první světové válce v Pohledci ze soukromého na obecní pozemek.
Obě akce by měly proběhnout někdy okolo osmadvacátého října v kontextu s oslavami vzniku republiky,“
připomenul dvě novinky v kalendáři akcí Nového Města na Moravě místostarosta Stanislav Marek.
To ale není vše, co město připravuje. Vzhledem k tomu, že letošní rok končí číslicí osm, chtějí
se Novoměstští zaměřit na všechny letopočty končící osmičkou. „V jednotlivých měsících plánujeme
uspořádat nějakou významnou osmičkovou akci. Buď promítání filmu, nebo besedu s historikem
a podobně. V únoru to bude akce k 25. únoru 1948. A v srpnu zase akce k okupaci Československa,“
vysvětlil záměr města novoměstský starosta Michal Šmarda.
Třešničkou na dortu bývají rok co rok slavnosti města Nova Civitas. I ty budou tentokrát přizpůsobeny
roku republiky. „Plánujeme připomenout návštěvu Tomáše Garriqua Masaryka v Novém Městě.
Chceme zrekonstruovat celý jeho pobyt,“ potvrdil Michal Šmarda.
Návštěva Tomáše Garriqua Masaryka se v Novém Městě na Moravě uskutečnila 17. června 1928.
Tehdejší tisk - Horácké listy – ji popsal takto:
„Ověnčené vozy zpívající mládeže a Sokolů, přeplněné autobusy a nákladní auta, kola, kočáry – vše
jako o závod sváželo nové a nové návštěvníky. Prezident dorazil s dcerou Alicí a doprovodem
s třičtvrtěhodinovým zpožděním ve čtvrt na jednu. Jeho příjezd ohlásily tři rány z děla. Nadšené volání
a vítání, zraky všech jsou upřeny na vzácného hosta, který v čele své družiny kráčí k tribuně. V prostém
hnědém plášti, ve svém měkkém hnědém klobouku, se nám zdá být takový prostý, opravdu jako jeden
z nás. Nešíří kolem sebe nádheru, okázalost a lesk; ale jeho obličej, pohled jeho oka hned prozrazuje
velikost ducha, bystrého a kritického myslitele, který dovede vidět až do ledví,“ zaznamenal autor článku
v Horáckých listech.
Po zaznění hymny a jednotlivých vítacích proslovech významných osobností přišla řada i na obyčejné
obyvatele. Kromě jiných pozdravil prezidenta i občan z nedalekých Petrovic, výměnkář Josef Bukáček.
Uvítal jej tehdy slovy: „Milý a upřímný pane prezidente! Vítám vás k nám srdečně za všechny naše
horské vesnice. Naši Horáci vám děkují za to, co jste pro nás udělal, děkují vám za návštěvu. Jsme hrdí
a pyšní na to, že se za nás, chudé Horáky, nestydíte. Pán Bůh vám za všechno oplatiž sám. Pane
prezidente, dovolte, abych vás po starodávnu uvítal chlebem a solí. Prosím ukrojte si hodně dokola
a pojezte kousek horáckého černého chleba. K tomu vám všichni ze srdce přejí, aby vám sloužilo
ke stálému zdraví,“ pravil pantáta Josef Bukáček z Petrovic.
Děvčata oděná v krojích pak podala Masarykovi chleba, ale na nůž se jaksi pozapomnělo. Situaci
zachránil až výměnkář Josef Bukáček. Vytáhl z kapsy kudličku, otřel ji o rukáv a podal ji prezidentovi,
který si ukrojil, krajíček posolil a ochutnal. A pak už odkráčel úzkým špalírem kolem školy do budovy
novoměstské sokolovny, kde stála další slavobrána, kterou vystavěli pro „svého“ prezidenta členové
Sokola.
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V sokolovně následovaly další proslovy, poté hodinka odpočinku a slavnostní oběd. Po celou dobu
oběda koncertovala před budovou vojenská hudba. Tomáš Garrique Masaryk tam z rukou tehdejšího
starosty města Rudolfa Litochleba obdržel dárek - obraz místního malíře Josefa Jambora.
Po odpočinku a občerstvení ukončil prezident se svým doprovodem návštěvu v Novém Městě na Moravě
a zamířil do Žďáru nad Sázavou. Cestou se ale ještě zastavil ve Slavkovicích, kde navštívil statek
senátora Sáblíka. Tamní zastávku stvrdil podpisem do pamětní knihy rodiny Sáblíkovy.
Jak dalece se podaří zrekonstruovat návštěvu prvního československého prezidenta v Novém Městě
na Moravě se mohou místní i přespolní přijít přesvědčit v červnu na slavnosti Nova Civitas.
Novoměstská radnice se ovšem letos rozhodla pozměnit i tradiční trhy. „Byla velká kritika na to, že trhy
v Novém Městě na Moravě už nemají řemeslného ducha, ale že je to v podstatě jedna velká hrabárna.
Proto jsme se dohodli na kompromisním řešení - jarní komerční trh bude zachován, a ten vánoční bude
pouze řemeslný,“ vysvětlil další z novinek v kalendáři akcí Michal Šmarda.
URL|
https://zdarsky.denik.cz/kultura_region/do-noveho-mesta-opet-zavita-tomas-garrique-masaryk20180126.html

SLATIŇANY
26.1.2018

Chrudimský deník

str. 04

Deník

JAK JSME ŽILI v Československu
První písemná zmínka o Slatiňanech pochází z roku 1294,
kdy zde na skalnatém ostrohu nad řekou Chrudimkou stála pouze
dřevěná gotická tvrz. Jejím vlastníkem byl zřejmě František
za Slatiňan. Na sklonku 16. století koupil panství pražský měšťan
Bohuslav Mazanec z Frymburka a nechal na místě tvrze vystavět
renesanční zámek. Následovala řada dalších vlastníků,
jako například Jan Sigmund Knobloch, rodina Berků z Dubé,
František Adam z Bubna a z Litic, František Josef ze Schőnfeldu,
kníže Jan Adam z Auerspergu a další následníci tohoto rodu.
Snad největšího rozkvětu doznala obec v letech, kdy panství
vlastnila knížecí rodina Auerspergů. V této době se postupně
z bezvýznamné vsi stávají Slatiňany hospodářsky i kulturně živým
místem. Vzniká zde například v roce 1859 cukrovar s rafinérií
a kostkárnou, v roce 1877 továrna na umělá hnojiva, parní pila
v roce 1901 a v roce 1903 lihovar. Slatiňany byly povýšeny
na město 1.7.1971. V současné době má město spolu s místními
částmi Škrovád, Kunčí, Trpišov a Kochánovice 4040 obyvatel.
Foto autor| archiv České televize
Foto autor| IC Slatiňany
Foto autor| IC Slatiňany
Foto autor| www.retrofotr.cz
Foto popis| SOKOLOVÉ. Fotografie pochází z roku 1939.
Foto popis| HISTORIE SLATIŇANSKÉHO FOTBALU se píše od roku 1900. Tato fotografie byla pořízena
v roce 1920. Spartak Slatiňany
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Foto popis| RADNICE S CUKRÁRNOU. Pohled na májově vyzdobený dům někdy z 50. let.
Foto popis| KOČIČÍ HRÁDEK patří po dlouhá století k vyhledávaným turistickým cílům. Snímek nahoře
byl pořízen v 50. letech. Dolní fotografie je z 30. let .
Foto popis| DOBRÁ VODA. Oblíbený televizní seriál s Petrem Haničincem v hlavní roli se ve Slatiňanech
natáčel v roce 1982 a filmaři si město a jeho okolí zamilovali.
Foto popis| STROJÍRNA ČÁSTKA-ČTVRTNÍČEK. Snímek je z 20. až 30. let.
Region| Východní Čechy

JAK JSME ŽILI v Československu
26.1.2018

Vyškovský deník

str. 04

Vyškovsko / Aktuálně

DĚDICE – Vyškovská místní část Dědice leží
severozápadně od Vyškova na soutoku řek Malé a Velké
Hané. Spolu s okresním městem tvoří vyškovsko-dědickou
aglomeraci.
Podle archeologických nálezů patří Dědice k nejstarším
osadám na Moravě. První písemná zmínka pochází z první
poloviny 12. století. Jsou považovány za možné rodiště
prvního Československého komunistického prezidenta
Klementa Gottwalda. V místě se nachází i komplex
vojenských kasáren.
Dědice jsou třetí obcí, kterou představuje pravidelný seriál
Deníku Rovnost Jak jsme žili v Československu.
Další díl již v pátek 2.2. z Topolan.
Foto autor| Foto: archiv Ivety Vaškové a osadního výboru
Dědice
Foto popis| POSLEDNÍ ZASTUPITELÉ. Koncem roku
1941, ze kterého pochází fotografie dědických zastupitelů,
byla obec Dědice spojena s Vyškovem. Šlo o první spojení
v historii Dědic. Po skončení druhé světové války se obec
pokusila samostatnost získat zpět. V srpnu 1945 bylo
radou místního národního výboru odtržení zamítnuto.
Snahy o osamostatnění trvaly i v dalších letech.
Foto popis| POZDRAV Z VÁLKY. Ani mužům z Dědic se nevyhnuly útrapy první světové války.
Domů posílali dopisy, ze kterých je dodnes patrné, jakou měli úctu k rodičům. Dopis na snímku
byl uschovaný na půdě, nikdo se k němu dlouhou dobu nedostal. I proto se zachoval ve velmi dobrém
stavu.
Foto popis| OBRUČE I OVOCE. Budova v Dědicích, ve které dnes sídlí veterinární ordinace,
patřila rodině Jelínkově. Novomanželé se do ní nastěhovali v roce 1933, kdy také stavbu domu dokončili.
Žena byla v domácnosti a pan Jelínek měl v budově napravo výrobu dřevěných obručí. V té době
neexistoval materiál, který by vydržel transport sudů přes moře. Jen dřevo tenkrát vydrželo slané
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podmínky. Firma exportovala i do zahraničí, například do Švédska. Kromě toho vlastnil zahrady
až k nemocnici a živil se i vývozem ovoce. V roce 1953 však byli z domu vystěhováni a tvrdě
perzekuováni.
Foto popis| OBECNÍ HOSTINEC MĚSTEČKA DĚDIC. Fotografie pochází z počátku republiky. Zřejmě
v roce 1922 ji koupili Sokolové a název hospody změnili na restaurace sokolovna. Lidé na snímku
jsou z části tehdejší zastupitelé. Je možné, že další jsou sokolové a velcí sedláci.
Foto popis| K FOTOGRAFOVI. Fotografie rodiny Jelínkovy z Dědic jsou pořízené zhruba v období
osvobození. Rodiny se jednou za čas nechaly vyfotografovat. Nejčastěji ale jen rodiny, které na fotografa
měly peníze. Snímky pořizovaly každý rok.
Foto popis| POHLED NA NÁMĚSTÍ. Na snímku z roku 1938 je vidět dědické náměstí se školou,
kostelem a pomníkem padlých v první světové válce. Ten byl za vlády Klementa Gottwalda odsunutý
na hřbitov, později se uvažovalo o jeho úplné likvidaci. Na místo se vrátil až v roce 2009 při příležitosti
stoletého výročí Sokola. Škola, která je dnes známá jako bývalá zdravotnická, tehdy působila jako
osmiletá obecní.
Region| Jižní Morava

POLANKA NAD ODROU
26.1.2018 Moravskoslezský deník
Petr Jiříček

str. 04

Deník

JAK JSME ŽILI v Československu
V pořadí už třetím retrospektivním dílu popisujícím život
na Ostravsku mezi lety 1918 až 1992 jsme zavítali
do Polanky nad Odrou. Ta se v roce 1976 stala součástí
města Ostravy jako část městského obvodu Ostrava-Poruba.
Počínaje rokem 1991 je Polanka nad Odrou samostatným
městským obvodem. Zavzpomínejte spolu s námi na zdejší
místa, existující či už zaniklé spolky a lidi, kteří zde žili za dob
Československa. Kolik se mezi vámi najde pamětníků?
Pokud máte vlastní dobové snímky ze svých obcí, pošlete
nám je na e-mail petr.jiricek@denik.cz. V budoucnu
je můžeme do seriálu zařadit!
O autorovi| Petr Jiříček, Stranu připravil:
Foto popis| HASIČI. V roce 1926 bylo v Polance nad Odrou,
tehdy ještě samostatné vsi, otevřeno nové hasičské skladiště.
Důležitý je pro zdejší jednotku také rok 1946, z něhož
pochází tento snímek. Jednak se název „hasičské skladiště“
změnil na „hasičský dům“ (na fotografii) a také byla
na „hasičárně“ odhalena pamětní deska věnovaná
požárníkovi Čeňku Kubicovi.
Foto popis| DECHOVÁ HUDBA. Na pohřbu hudebníka Jana Hajniše v roce 1944 hraje na snímku
dechovou muziku polanecká kapela doplněná o kolegy z Klimkovic. Snímek je vyfocen před kostelem
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sv. Anny. Muzikanti z Polanky mají na hlavách brigadýrky, Klimkovičtí mají čepice francouzského typu
(takzvané kastrůlky). V klimkovické kapele hráli i někteří Polančané.
Foto popis| CVIČENÍ SOKOLA. V roce 1912 byla v Polance založena TJ Sokol. Jednota vydala v roce
1937 almanach u příležitosti oslav 25. výročí. Právě z této doby také pochází cvičení sokola na snímku.
Ten zachycuje takzvaný „živý obraz“, závěrečné seskupení účinkujících cvičenců Sokola. Oblíbené bylo
v období první republiky a poté po druhé světové válce. V pozadí snímku se nachází šatna pro cvičence
umístěná zhruba v místech dnešní sokolovny.
Foto popis| HUSŮV SBOR. Před bezmála devadesáti lety (v roce 1932) byl v Polance položen základní
kámen Husova sboru, nových kostelů stavěných Církví československou husitskou, které dodnes patří.
Na snímku z roku 1933 je zachyceno slavnostní otevření kostela dostavěného v témže roce. Ve zvonici
kostela je dodnes umístěn zvon z bývalé zámecké kaple sv. Michaela z roku 1733.
Foto popis| DIVADLO. Sokolské ochotnické divadlo mělo v Polance dlouhou tradici. Na snímku
je zachyceno někdy v období od roku 1923 do roku 1930. Po první světové válce hráli divadelníci
zejména hry o československých legionářích. I v Polance byli takoví bojovníci. Z ruské fronty byla patrně
i tato neznámá divadelní hra (viz azbukou psaný nápis „nádraží“ na kulise na Sokolské louce).
Region| Severní Morava

JAK JSME ŽILI v Československu
26.1.2018 Valašský deník str. 04 Jak jsme žili v Československu
Zbyněk Fojtíček, Karel Hurta, Pavel Kotrla

Obec Bystřička vstoupila do obecného povědomí díky
údolní přehradě vystavěné v letech 1908–1912.
Díky ochranné funkci vodního díla a regulaci říčky
Bystřičky pod přehradou dochází ve dvacátých
a třicátých letech k hustější zástavbě a rozvoji obce
Bystřičky. Žijící pamětníci by jistě níže uvedené
dovedli rozvinout do košatější a barvitější podoby.
Téměř stoletou historii života obce po dobu trvání
Československé republiky jsme se snažili vystihnout
alespoň na několika historických fotografiích.
Další díl již příští pátek z obce Lhota u Vsetína
O autorovi| Zbyněk Fojtíček (starosta), Karel Hurta,
Pavel Kotrla, Stranu připravili: Martin Mrlina, Michal
Burda
Foto autor| Snímky: archiv OÚ Bystřička
Foto popis| SVAZARM. Šedesátá až osmdesátá léta
byla ovlivněna rozvojem motoristického sportu.
Na
Bystřičce
toto
odvětví
zajišťoval
Svaz
pro spolupráci s armádou (SVAZARM). Pamětníkům
se jistě vybaví vzpomínky na celou řadu závodů
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v motokrose, závodů do strmého vrchu či Mistrovství Evropy v enduru.
Foto popis| MYSLIVCI. Přátelé přírody a myslivosti se sdružovali v Mysliveckém sdružení Bystřička.
Kromě péče o přírodu a stav zvěře se myslivci věnovali i pořádání společenských akcí jako Kácení máje,
střelecké závody a myslivecké bály.
Foto popis| HASIČI. Historie dobrovolných hasičů na Bystřičce sahá do roku 1937. Sbor byl po celou
dobu své činnosti významným spolkem. Činnost hasičů spočívala nejen v ochraně majetku
a obyvatelstva proti požárům a živelním pohromám, ale také v organizaci kulturního a společenského
života v obci. V požárním sportu dosáhli mnoha úspěchů v okrese i za jeho hranicemi. Na snímku vítězní
bystřičtí hasiči na soutěži ve Valašské Bystřici (28. 8. 1976).
Foto popis| ŠKOLA A VZDĚLÁVÁNÍ. Jednou z nejstarších veřejných budov v obci je škola
„Pod Růžďkou“. Zde působil jako řídicí učitel a školník, později jako první obecní kronikář Jan Rous
(1869–1950) – menší foto. Pracoval jako první knihovník obce a vzdělavatel Sokola. Zastával místo
předsedy okresní učitelské jednoty, byl členem okresního školního výboru a na stáří i ředitelem
vsetínského muzejního spolku. Stal se zakladatelem vlastivědného sborníku.
Foto popis| SOKOL BYSTŘIČKA. Byl založen v roce 1919. Téměř po celou dobu stoleté činnosti
organizoval v obci sportovní a tělovýchovnou činnost. V předválečné době se mohli zájemci vyžívat
zejména ve cvičení na gymnastickém nářadí a na společenských akcích. Po válce byl Sokol začleněn
do systému socialistického sportu jako Tělovýchovná jednota. Silnou tradici v té době založili volejbalisté
a hokejisté. Později v TJ Sokol Bystřička zapustily kořeny další sportovní odvětví jako šachy, stolní tenis,
tenis, lyžování a v nejposlednější době vodácké sporty.
Foto popis| CESTOVNÍ RUCH. Přehrada Bystřička byla vybudována jako vodní dílo sloužící k napájení
zamýšleného průplavu Odra – Dunaj a jako ochrana před povodněmi. Zanedlouho po svém vzniku
počátkem třicátých let se stala oblíbeným místem vznikajícího cestovního ruchu. Největší slávy
si přehrada užívala v šedesátých až osmdesátých letech, což dokladuje bohatá fotografická
dokumentace. Dodnes provozovaná restaurace U Mokrošů, dříve Turistická útulna U Půstů, je jednou
z nejstarších staveb pro rekreaci a cestovní ruch. O financování výstavby této budovy se významně
zasloužil dle dostupných zdrojů první prezident Československé republiky T. G. Masaryk.
Jeho vřelý vztah k valašskému kraji je historicky dostatečně znám. Pro zkvalitnění kulturního vyžití
návštěvníků přehrady i místních občanů bylo počátkem šedesátých let postaveno letní kino
(na snímku jeho stavba). V době počátku televize přinášelo divákům nejnovější filmy tuzemské
i zahraniční produkce. I s příchodem moderních audiovizuálních technologií kino nepostrádá divácký
zájem.
Region| Střední Morava
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JAK JSME ŽILI v Československu
26.1.2018

Klatovský deník

str. 04

STRÁŽOV
POKRAČUJE nový seriál Deníku, v němž nahlížíme
do historie našich měst a obcí v době Československa.
Ve třetím díle přinášíme momentky ze Strážova a okolních
vesniček. Všechny fotografie vybral z archivu městského
úřadu a poskytl Deníku strážovský starosta Josef Rousek.
Příště přijdou na řadu Dešenice a poté další města i vesnice
našeho okresu. Pokud máte doma historické snímky,
které zachycují dění ve vaší obci od roku 1918 do roku 1992,
ozvěte
se
nám
na
redakční
emailovou
adresu
redakce.klatovy@denik.cz a my za vámi rádi přijedeme
a o vaší obci napíšeme.
Vaše redakce
Další díl již v pátek 2. února z Dešenic
Foto popis| STRÁŽOVSKÝ fotbalový tým v roce 1943.
Foto popis| OSLAVA POŘÍZENÍ prvního traktoru pro JZD
Lukavice v roce 1963.
Foto popis| ÚČASTNICE KURZU pečení medového pečiva,
který se ve Strážově uskutečnil v roce 1933.
Foto popis| ČLENOVÉ Tělocvičné jednotky Sokol Strážov v roce 1938.
Foto popis| VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ na strážovské radnici v polovině 60. let.
Foto popis| ČÁST ZAMĚSTNANCŮ Kovodružstva Strážov v druhé polovině 70. let.
Foto popis| HASIČSKÉ družstvo ze Zahorčic na konci 60. let.
Foto popis| Z VÝLETU Kovodružstva Strážov na Šumavu v 70. letech.
Foto popis| ŽÁCI ZŠ Strážov ve 2. polovině 70. let s paní učitelkou Věrou Vaňkovou.
Region| Západní Čechy

Pokratice (Litoměřice)
26.1.2018

Litoměřický deník

str. 04

Deník

JAK JSME ŽILI EXKLUZIVNI Jen v tištěném Deníku v Československu
UNIKÁTNÍ POKRATICKÁ kronika, z níž jsou otištěné fotografie, je 12letým dítětem hrdého Pokratičáka
Jana Škamly. „Bylo to na dlouho a nebylo to jednoduché,“ bilancuje své úsilí kronikář,
který se do Pokratic přistěhoval v roce 1953 z Horních Lubů na Chebsku. Škamla s rodiči nejdřív bydlel
na malém statku. Jejich pozemek měl 8 hektarů, chovali zde krávy, koně a drůbež. Zažil bourání staré
pokratické zástavby v 80. letech. I z něj jsou v kronice fotografie. Zánik starých domů v Pokraticích,
po nichž dnes zůstala jenom jedna roubenka, podle Škamly ne všichni pociťovali negativně. „Dostat
peníze a byt nebylo od věci. Celá řada lidí na to čekala jak na boží smilování. Za celý život nevrazili
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do svého bydlení korunu.“ Podle Škamly kvůli tomu,
že neměli k domům vztah, šlo totiž o konfiskáty
po Němcích. „Objevili se tací, podle kterých se staré
Pokratice
bourat
neměly,“
připouští
Škamla.
„Jenže to nebylo jednoznačné. Bylo mnoho lidí,
kteří potřebovali byt. Nebylo jiného východiska
než zbourat staré a postavit nové.“ V každém případě
podle kronikáře s bouráním zmizelo něco z ducha
Pokratic. „Dřív si lidé viděli do talíře. Potřebovali jeden
druhého, protože se tu hospodařilo. Pomáhali
si při setí, orání či sklízení. A také se společně bavili.
Nová náplava nemá moc velký zájem spolu držet.
Z panelákového bytu kolikrát vyběhnou ven akorát malé
děti, a jinak jsou pořád zamčení.“
Chcete se pochlubit fotografiemi ze své obce nebo
spolku
z
období
existence
Československa?
Pište na litomericky@denik.cz

Další díl již v pátek 2. února ze Štětí.

Foto popis| POZOR, VYLETÍ PTÁČEK! Nová generace občanů Pokratic, rok 1953. Pětitřídka byla tam,
kde je dnes lékařský dům. Do 6. třídy už děti musely do města. Školáci měli i zahradu, na níž se učili
pěstitelské práce.
Foto popis| KULTURNÍ VYŽITÍ A RELAX. „Spoustu zdejších pracovalo v zemědělství. Jézetdé, později
státní statek, jim několikrát do roka objednaly zájezd,“ říká Škamla. Vesničané jezdili třeba
do Jetřichovic, Hřenska či do Národního.
Foto popis| KÉŽ BY NA NÁS ULPĚL STŘÍPEK JEHO SLÁVY. Herec Karel Höger mezi ochotníky Lidové
scény Pokratice. V sále Domu oddechu, kde vystupovali, byla forbína, světlomety, opona a spousta
rekvizit.
Foto popis| DO ŘADY. Prvomájový průvod před novou sokolovnou roku 1971. „Pokratičáci byli patrioti.
Museli mít samostatný průvod, pochodovou kapelu i vlastní Sokol,“ říká kronikář Škamla.
Foto popis| KULATÉMU NESMYSLU ZDAR! Slavné vesnické fotbalové mužstvo pokratické na obecním
hřišti v 70. letech. „Hráli dobře. I staří fotři si dávali, to byly nejlepší fotbaly,“ vzpomíná Škamla.
Region| Severní Čechy
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JAK JSME ŽILI v Československu
26.1.2018

Prostějovský deník

str. 04

Jak jsme žili v Československu

Obec Vitčice leží v oblasti, která byla prokazatelně
osídlená už v pravěku. První písemná zmínka pochází
z doby Karla IV.
V roce 1348 z titulu své funkce nařídil všechny majetkové
převody zaznamenávat do Moravských zemských desek.
A už pět let poté, v roce 1353, je dochován první záznam
spjatý s Vitčicemi. V roce 1359 tvořil ves samostatný
statek v držení místních vladyků. V roce 1537 ji koupil
Procek ze Zástřizl, vlastník Pavlovic a městečka Tištín.
Došlo tak k dlouholetému spojení Vitčic s mořickým
panstvím.
Samotný název obce je odvozen patrně od jména Vítek.
V historii se objevují varianty Wydsicz, Vittczicz, Wytczics
či Vitšice. Nejvýznamnějším souvislým lesním celkem
je Vitčický les, který je vyhlášen přírodní rezervací.
Přes obec vede cyklotrasa Střední Morava. V roce
2001–2002 byla vybudována na okraji katastru rozhledna
nazvaná Štátula. V současnosti ve Vitčicích žije
180 obyvatel, průměrný věk je 42 let. Hasiči, sportovci
a myslivci pravidelně pořádají společenské a kulturní
akce. Mezi nejznámější v širokém okolí patří Vitčický
pohádkový les. Nejdůležitějším zařízením je hospoda,
kde se soustřeďuje veškeré dění v obci.
Další díl v pátek 2. února z Hrochova
Foto popis| HASIČI V AKCI. Vitčický sbor dobrovolných hasičů byl vždy páteřní organizací obce.
Po dobu své existence, která v roce 2016 činila úctyhodných 130 let, se podílel na celé řadě kulturních
i sportovních akcí. Dobový snímek je ze cvičení u hasičské nádrže v roce 1961.
Foto popis| ŠKOLA MINULOSTÍ. Školní třída s učitelem Oskarem Hrubým v roce 1957. Měnily se
osnovy, byly zavedeny žákovské knížky. Vyučovalo se pouze v jedné třídě. Rušilo se náboženství,
které se neslučovalo s politickou koncepcí státu. Od roku 1960 bylo ve školách zavedeno bezplatné
poskytování učebnic.
Foto popis| STAROSTOVIC BARUŠKA. I ve válečném období si lidé ve Vitčicích dopřáli kulturu.
Představení operety Starostovic Baruška se konalo v roce 1944 u lesa. Hasičský sbor se spolkem
místních ochotníků si každoročně připravil nejméně jedno divadelní představení.
Foto popis| FOTBALOVÁ TRADICE. Družstvo žáků při založení TJ Sokol Vitčice v roce 1973.
Nahoře zleva: Josef Spáčil, Vítězslav Macura, Lubomír Mašek z Pavlovic, Milan Řezáč č. p. 2,
Pavel Štěpánek, Luděk Ferenc. Dole zleva: Jiří Hepnar, Jiří Spáčil, Petr Běhal, Miloš Ferenc, Vladimír
Běhal, Josef Přecechtěl, Kamil Kořínek.
Foto popis| SLUŽBA VLASTI. Povolávací rozkazy docházely i do Vitčic. Hájit tehdejší Československo
šla i tahle skupinka odvedenců z roku 1934. V čele tehdejší starosta Metoděj Konečný.
Region| Střední Morava
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JAK JSME ŽILI v Československu
26.1.2018

Rokycanský deník

str. 04

KAMENNÝ ÚJEZD
Další díl již v pátek 2. února z Rokycan
Foto popis| V NÁRODNÍM DUCHU. Kamenný Újezd je dnes
zástavbou téměř spojený s Rokycany (od 1. 1.1980
do 23. 11. 1990 tvořily i celek) a na druhé straně s Hrádkem.
Historie obce sahá hluboko, první doložená písemná zmínka
o ní pochází z roku 1177. Vznik Československa posílil
národní uvědomění i zde. Dokazuje to foto z dvacátých let.
Členové Dělnické tělovýchovné jednoty, oblečení v krojích,
uspořádali dožínky.
Foto popis| OBYČEJE. Loučení s těmi, kdo svět opustili,
bývalo všeobecnou záležitostí a průvodu vévodil smuteční
vůz tažený koňmi. Snímek pohřbu J. Korandy (r. 1952)
je ale zajímavý i tím, že skoro ve středu je patrná někdejší
budova staré kovárny se zvoničkou.
Foto popis| TRADICE. Podobně jako r. 1952 se masopust
v obci slavil i v dalších letech za éry Československé
republiky a před čtyřmi roky lety místní tradici vzkřísili.
Na rozdíl od dřívějška je teď ale převážně záležitostí mladých.
Foto popis| VDĚK. Darování nejcennější tekutiny světa bývalo (a je stále) pro mnohé občany
Kamenného Újezda samozřejmostí. Fotografie pořízená při výroční schůzi Československého
Červeného kříže r. 1966 dokládá vztah k dárcům krve.
Foto popis| PŘEDÁNÍ ŠTAFETY. DTJ v Újezdě vystřídal Sokol. Jeho cvičenci si za svou nadále brali
starost o zábavu. Dokládá to i fotografie z představení Na letním bytě, sehraného podle pamětníků roku
1956. Na snímku jsou třeba Hatanová, Eliáš, Brožová, Ulčová, Krátká, Michálek, Uzlík Fr., Reichl,
Lukešová (Valasová), Uzlík E., Brož či Šmolík.
Foto popis| PŘÍSTAVBA. V devadesátých letech byla k budově obecního úřadu přistavěná restaurace
Pod Jasanem s prodejnou.
Foto popis| SETKÁVÁNÍ. Před výstavbou nové restaurace se občané při nejrůznějších příležitostech
často setkávali v hospodě U Uzlíků, řečené také U Vola. Na snímku jsou Pešek, Uzlík, Poduška,
Koranda, Krátký a další.
Foto popis| VODA. Celá léta už se Kamenný Újezd potýká se záplavami. Patří k místům
nejpostihovanějším povodněmi v okrese. Na snímku je záběr s mostem před úřadem a situace z r. 1981.
Foto popis| SPARTAKIÁDA. III. celostátní spartakiády se v roce 1960 účastnily i ženy z obce. Skladbou
se pochlubily též doma.
Foto popis| AKCE. Ke společenským událostem těšícím se velké pozornosti patří vánoční besídky. Foto
pochází z r. 1992.
Region| Západní Čechy
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Akce Plaveme na slet byla premiérovou akcí žup Libereckého kraje
v sokolském sletovém roce 2018
25.1.2018

Českolipský deník

str. 13

Sport / Liberecký kraj

Liberec – V plaveckém bazénu se konala úvodní akce sokolského sletového roku 2018. „Pod heslem
Plaveme na slet jsme si vytkli za cíl společnými silami zdolat vzdálenost mezi Libercem a Prahou.
Dorazilo celkem 184 členů ze 16 sokolských jednot Libereckého kraje – ze žup Ještědské, Jizerské
a Krkonošské – Pecháčkovy,“ uvádí náčelnice libereckého Sokola Jarina Žitná.
„Každý se přičinil svou špetkou. Uplaváno bylo celkem úctyhodných 170,60 km (tj. 3412 x bazén).
Největší měrou se o to zasloužila štafeta Sokola Frýdštejn v čele s Ladislavem Náhlovským, který sám
zdolal úžasných 5,5 km. V doplňkových jízdách na tobogánech úřadovalo nejvíce družstvo Sokola
Chrastava (216 jízd), přičemž celkem jsme sklouzli 657 malých (107 m) a 468 velkých tobogánů (150 m),
což v součtu činí dalších 140,5 km,“ vypočítává Žitná. Početně nejvíce zastoupená byla župa Ještědská,
která naplavala 105,5 km. „Do Prahy jsme tedy nejen doplavali a vrátili se zpět, ale i doklouzali
po zadku,“ usmívá se Žitná.
Stejná zpráva vyšla také v dalších 2 titulech.

Jak jsme žili v Československu: Kácení Máje
25.1.2018 liberecky.denik.cz
Redakce

str. 00

Moje Liberecko

Liberecko – Každý pátek přinášíme v tištěném vydání Deníku fotky, na kterých se s vámi podíváme
do minulosti, do československé minulosti. Další díl naleznete
v novinách už v pátek 26. ledna.
"V pátek pokračuje v tištěném Libereckém deníku nový seriál
Jak jsme žili v Československu. Přinášíme v něm archivní
snímky z obcí Liberecka, ale i z různých místních spolků
a výjimečných událostí z let 1918 až 1992.
V dalším díle naleznete fotky z tradiční akce kácení Máje
v Minkovicích ve Višňové.
VÝZVA PRO ČTENÁŘE
Nejde nám o domy, náměstí a další „neživé“ věci. Jde nám o lidi.
Každý týden se budeme věnovat jedné obci, jednomu městu,
případně jedné oblasti lidského života. Fotky vás nebo fotky
vašich rodičů či prarodičů, kamarádů, přátel, ať už z dovolené,
ze školy, učňáku, střední, fotbalu, Sokola, pionýrského tábora,
brigády, nebo jen tak z posezení v hospodě, prosím posílejte
na adresu liberecky@denik.cz.
K fotkám (ideálně 4 až 7, ale nevadí i méně) nezapomeňte
napsat i základní informace jako co, kde, kdy atd.
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Muchova opona je v dílně
25.1.2018
(stj)

Vyškovský deník

str. 01

Titulní strana

Boskovice – Už v loňském roce měla návštěvníky Muzea regionu Boskovicka ohromit nově
zrestaurovaná opona. Pro divadelní ochotníky z malého městyse Doubravice nad Svitavou na Blanensku
ji měl namalovat Alfons Mucha. Na obnově díla však stále pracují odborníci.
„Restaurátorské práce jsou poněkud delší, než se původně předpokládalo. Vystavená určitě nebude
ani letos,“ sdělil ředitel muzea Roman Malach.
V roce 2011 našli pracovníci boskovického muzea záznam o tom, že tělocvičná jednota Sokol
Doubravice darovala v roce 1938 muzeu divadelní oponu, kterou maloval Alfons Mucha,
když jako student trávil prázdniny v Doubravici. Hrubé plátno podšité pytlovinou, které je zhruba čtyři
a půl metru široké a na výšku má necelého dva a půl metru, leželo desítky let stočené v depozitáři.
V dalším roce odborníci odebrali vzorky, aby zvolili vhodný způsob ošetření díla. Na vzácném exponátu
se podepsalo špatné skladování i pokusy divadelníků.
„Opona je na několika místech opravovaná, sešívaná a přemalovaná,“ popsal před časem stav památky
historik boskovického muzea Petr Vítámvás.
Peníze na restaurátorské práce získali muzejníci z účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Muchova opona je v dílně
Oponu zřejmě do muzea před blížící se válkou schoval náčelník Sokola Alois Štěrbáček. „Bohužel
to nikomu neřekl a tak se na dlouhá léta ztratila,“ vysvětlila kronikářka Doubravice nad Svitavou
Eva Sáňková. Štěrbáček za války padl do rukou brněnského gestapa a zahynul v koncentračním táboře
Osvětim. Místní si mysleli, že je opona zničená. „Předchozí kronikářka, která byla za války malé dítě,
říkala, že ji naložili na vůz a odvezli na skládku. Další svědek tvrdil, že byla schovaná na půdě a v zimě
ji obyvatelé domu spálili v kamnech,“ popsala různé verze Sáňková.
Zatím opona divadelních ochotníků z Doubravice přežila válku ve sklepení radnice v Boskovicích spolu
s muzejními sbírkami. Konce války se nedočkal ani Karel Snětina, který pravděpodobně oponu převzal
a zapsal do staré evidence.
„Nová generace muzejních pracovníků pak začala vést i novou evidenci sbírek. O oponě zřejmě nic
nevěděli a tak ji do evidence nezanesli,“ uvedla místostarostka Boskovic Dagmar Hamalová.
Opravené dílo, na které slavný umělec namaloval kněžnu Libuši obklopenou dalšími ženami s Národním
divadlem a Hradčany na pozadí, by se na čas mohlo vrátit i do Doubravice. „Velice o to stojíme. Opona
by se tak vrátila domů. Místo pro ni na radnici máme, ať před vstupem do obřadní síně nebo na balkoně
před kinem,“ řekla starostka městyse Jana Otavová.
Upozornila, že by vzácný kousek museli zabezpečit před krádeží a poškozením. „Uvažujeme i o replice,
aby tady byla opona už napořád. Záleží však na penězích. Je to hudba budoucnosti,“ dodala starostka.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.
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Pomůžete najít Stromy svobody?
25.1.2018

Haló noviny

str. 12

Mozaika zajímavostí

Nadace Partnerství při příležitosti 100. výročí vzniku Československa, které připadá na letošek, pátrá
po takzvaných Stromech svobody. Lidé je vysadili především v letech 1918 a 1919 na počest republiky
a jako připomínku svobody a demokracie. Podle historických zmínek by jich mohly být tisíce, sázely
se téměř v každé obci. Nadace jich zatím eviduje asi 500, řekla Adéla Mráčková z nadace.
Cílem pátrání je najít a zmapovat příběhy symbolických 1918 stromů. Obce obdržely výzvu,
aby u příležitosti nově nabyté svobody slavnostně vysadily Lípy svobody, krátce po vzniku
Československa. Ze záznamů v kronikách je podle nadace patrné, že se do výsadby zapojili starostové,
žáci s učiteli, členové Sokola i jiných spolků a další obyvatelé. Stromy i místa výsadby byly většinou
ozdobené praporky a vlajkami, při jejich sázení nechyběly kroje, zpěv hymny a ukládání pamětních listů
ke kořenům. Stromy svobody se sázely i později, například v letech 1928, 1945 či 1968, když si lidé opět
chtěli připomenout a oslavit význam svobody a demokracie.
»Na většinu těchto stromů se bohužel v průběhu doby zapomnělo, někde je i pokáceli. My jich zatím
evidujeme necelých 500, další ale přibývají« uvedla Adéla Mráčková. Objevené Stromy svobody a jejich
příběhy je možné vložit na stránky www.stromysvobody.cz . Z mapy zveřejněné na tomto webu vyplývá,
že nejvíce zdokumentovaných je jich zatím kolem Prahy, asi 45. Pozadu ale nezůstávají ani další
regiony.
Aby tyto stromy zcela nezmizely z mapy i myslí obyvatel, rozhodla se nadace motivovat majitele těchto
stromů k jejich vyhlášení za památné. Zároveň jim chce prostřednictvím kampaně pomoci získat peníze
na jejich odborné ošetření plánované na letošní jaro. Místní komunity si také letos k příležitosti výročí
mohou vysadit vlastní Strom svobody, prvních 100 zájemců dostane zdarma k tomuto účelu
asi 3,5 metru vysokou sazenici lípy.
Foto popis| Dutá stoletá lípa ve vesnici Praskolesy

Únor 1948
25.1.2018 Literární noviny
Jiří Kocian

str. 10

Příloha - České osmičky - 1948

Komunisté se stali nejvlivnější a nejpočetnější politickou silou v osvobozeném Československu již na jaře
roku 1945. Umožnil jim to nejen vliv a autorita Sovětského svazu, který se podílel na porážce nacismu,
ale také důvěra nemalé části obyvatel poválečné republiky. Již v roce 1945 obsadili českoslovenští
komunisté významné vládní resorty vnitra, zemědělství, informací a financí, které podrželi až do února
1948. Tato skutečnost se ukázala v mnoha ohledech pro československou demokracii jako osudová.
Události před únorovou krizí 1948
Vítězství komunistů v parlamentních volbách v roce 1946, které ostatní strany ani prezident
nepředpokládali, a jmenování předsedy KSČ Gottwalda do čela vlády pozici komunistů jako nejsilnější
politické strany jen potvrdily. Obnovené demokraticky smýšlející politické strany – českoslovenští národní
socialisté, sociální
demokraté, lidovci a slovenská Demokratická strana – vliv komunistům přiznávaly, samy
také s poválečnými systémovými přeměnami souhlasily, nebo jim nebránily. Navíc byly omezeny některé

Stránka 39 z 50

důležité principy demokracie – neexistovala opozice, předválečné pravicové a občanské strany byly
zakázány.
Rok 1947 přinesl zásadní proměny ve vztahu politických sil na vnitropolitické i na mezinárodní scéně.
Závažným signálem těchto proměn na domácí scéně se stalo Stalinovým diktátem vynucené odmítnutí
československé účasti na pařížských jednáních o Marshallově plánu v létě 1947. To přivedlo zástupce
demokratických stran v ČSR k myšlence nezbytné užší spolupráce, která jim přinesla během podzimu
roku 1947 a na počátku roku 1948 i určité výsledky.
Na podzim 1947 zahájili komunisté v Československu z podnětu sovětských míst přípravy k definitivnímu
mocenskému nástupu, který však demokratické strany včas nezaregistrovaly. Politická situace
se postupně vyhrocovala od září 1947 a mezi politickými stranami narůstaly spory. Jednalo se zejména
o spor o milionářskou dávku, o provokaci v podobě nedořešeného krabičkového atentátu na ministry
Petra Zenkla, Prokopa Drtinu a Jana Masaryka, o vykonstruované protistátní spiknutí na Slovensku,
které mělo zlikvidovat Demokratickou stranu. Dále to byly spory o nezákonné metody uplatňované
komunisty v bezpečnostních složkách a ve Vojenském obranném zpravodajství, spory o novou ústavu
či o pokračování ve znárodňování atd. To vše tak vyvolávalo na přelomu let 1947–1948 otázky, zda je
ještě vůbec další spolupráce politických stran možná.
Ze sporů ve vládě o nezákonných metodách a postupu bezpečnostních složek podléhajících ministerstvu
vnitra řízenému komunisty vyšel nakonec na počátku února 1948 podnět, který ve svých důsledcích
způsobil vládní krizi a znamenal definitivní rozchod mezi komunisty a demokraty. Jednalo se o výměnu
několika obvodních velitelů Sboru národní bezpečnosti v Praze. Národně socialističtí ministři požadovali
při jednání vlády 13. února 1948 odvolání příslušného rozkazu ministrem vnitra, což komunističtí členové
vlády odmítli. Dvanáct ministrů Československé strany národně socialistické, Československé strany
lidové a slovenské Demokratické strany poté podalo po schůzi vlády v pátek 20. února 1948 demisi.
Od demise si ministři nekomunistických stran slibovali, že zastaví pochod komunistů za mocí, urychlí
se konání plánovaných parlamentních voleb v roce 1948, v nichž by byli komunisté oslabeni či poraženi
a že dojde k okamžité nápravě poměrů v bezpečnosti.
Odpověď komunistů
Komunisté zareagovali velmi rychle. Vědomi si podpory sovětských míst – den před demisí přiletěl
19. února 1948 do Prahy náměstek ministra zahraničí SSSR Valerian Zorin se Stalinovým vzkazem,
aby Gottwald neoddaloval rozhodující střetnutí o moc – přešli komunisté ještě 20. února do protiútoku
a bezprostředně přijali řadu opatření. V sobotu 21. února 1948 Klement Gottwald ve svém projevu
na pražském Staroměstském náměstí vyzval k utváření nechvalně známých akčních výborů Národní
fronty, které začaly s prováděním prvních politických čistek. Pod záminkou zajištění a ochrany důležitých
výrobních a veřejných objektů byly zformovány a vyzbrojeny Lidové milice jako nová ozbrojená
nezákonná složka KSČ. Byla vyhlášena pohotovost bezpečnostních složek. Komunisté také zajistili,
aby armáda stála mimo konflikt. Gottwald a jeho druzi začali vyvíjet několikadenní soustředěný nátlak
na prezidenta Beneše, aby přijal demisi a jmenoval novou vládu.
Komunisté se rozhodli řešit vládní a politickou krizi v republice jinak než politickým jednáním,
a to na ulici, kde byli neporazitelní. Přesně určili konečný cíl: ustavit rychle svoji absolutní moc,
prostřednictvím akčních výborů Národní fronty provést čistku ve veřejném a politickém životě a vyřadit
z něho své skutečné i potencionální odpůrce a stoupence demokracie. V ústavněprávní rovině
komunisté vycházeli z toho, že vláda jako celek demisi nepodala a že bude doplněna o funkcionáře
nekomunistických stran, které získali z různých důvodů na svoji stranu. Tím vyřadili s konečnou platností
ze hry dosavadní reprezentaci demokratických stran.
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Bezohledný postup komunistů přiměl prezidenta Beneše k nelehkému a zároveň osudovému rozhodnutí,
aby demisi ministrů přijal. Učinil tak 25. února 1948 i přes několikeré žádosti funkcionářů lidové
a národně socialistické strany, kteří prezidenta ujišťovali podporou demokratických sil. Slib podpory
se však ve dnech vládní krize omezil pouze na dvě statečná vystoupení studentů. Ve dvou pochodech
na Hrad, které se konaly 23. února a 25. února 1948, vyjádřili studenti otevřenou podporu prezidentu
Benešovi.
Průběh únorové krize na Slovensku
Únorový převrat vyzníval na Slovensku méně spontánně a více uměle, byl v podstatě ozvěnou
pražských událostí, kde krize vypukla a gradovala. O konkrétních opatřeních na Slovensku rozhodovalo
Předsednictvo ÚV KSS od 21. února 1948 v čele s Viliamem Širokým, kterého poslal Gottwald
na Slovensko po demisi dvanácti ministrů v Praze s instrukcí zopakovat postup komunistů v Praze též
na Slovensku. Znamenalo to dosáhnout či vynutit si nátlakem odchod pověřenců za Demokratickou
stranu ze Sboru pověřenců. V noci z 22. na 23. února 1948 přicestoval z centra dění v Praze
komunistický ministr zemědělství Július Ďuriš. Ďuriš ve vedení KSČ zastával názor, že na Slovensku
vývoj událostí zaostává za českými zeměmi a je tu nepříznivá situace. Ďuriš nemusel české komunisty
v ústředí KSČ přesvědčovat, protože sám Gottwald pociťoval ke Slovensku nedůvěru. Gottwald mu dal
plnou moc, aby konal ve prospěch urychlení převratu s tím, že Ďurišovi mají ostatní slovenští komunisté
podléhat. Gottwald dal J. Ďurišovi přesné instrukce, podle kterých měli být odvoláni pověřenci
z DS ze Sboru pověřenců s cílem rozdělit původní rezorty DS mezi KSS, Stranu svobody a čs. sociální
demokracii na Slovensku. Dále měla být zahájena očista na pověřenectvech a v SNB. Měli být zatčeni
lidé z okolí vedoucích funkcionářů DS a měly být aktivizovány a organizovány demonstrace. Po Ďurišově
příjezdu do Bratislavy tak dostaly události na Slovensku rychlejší spád. Ještě 23. února 1948 ráno
se v Bratislavě vytvořila akční trojka, kterou tvořili J. Ďuriš, V. Široký a G. Husák. To byli hlavní muži
převratu na Slovensku.
Zorinova mise a sovětský faktor v únoru 1948
19. února 1948 přiletěl do Prahy přední sovětský znalec československých poměrů, do podzimu 1947
sovětský velvyslanec v Praze a poté náměstek sovětského ministra zahraničí Valerian Zorin.
Někteří západní diplomaté se domnívali, že Zorin přijel do Prahy s úkolem zbrzdit či zastavit postup
komunistů. Zorin měl však poslání opačné. Podle svědectví Gottwaldova zetě Alexeje Čepičky tlumočil
Zorin vzkaz Stalina Gottwaldovi, aby komunisté využili vládní krize k rozhodujícímu mocenskému
střetnutí a aby požádali sovětskou vládu o vojenskou pomoc. Tu by zajistily především sovětské jednotky
soustředěné u československých hranic s Maďarskem.
Sovětští představitelé měli zájem na takovém vývoji v Československu, který byl pro Moskvu vyhovující
a přivedl by k moci komunisty, a to již od roku 1945. Je známo, že již od konce války do května 1948
fungovalo mezi vedením KSČ a Moskvou tajné radiové spojení, které zabezpečoval generální tajemník
KSČ Rudolf Slánský. Zprávy se zejména od podzimu 1947 týkaly vývoje politické a hospodářské situace
v Československu, slovenské krize a postupu jednotlivých politických stran a jejich představitelů.
Další zprávy pak přicházely do Moskvy prostřednictvím sovětského velvyslanectví v Praze. Sověti chtěli
mít proto situaci v únoru 1948 pod kontrolou a zároveň zůstávali v přímém každodenním kontaktu
s československými politiky, zejména však s vedoucími komunisty a svými zpravodajci.
Často se též připomíná hrozba sovětské vojenské intervence, pokud by se únorová krize nevyvíjela
přesně podle komunistického scénáře. Spíše lze říci, že se mohlo jednat o určitý nátlakový mechanismus
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či otevřený náznak tohoto řešení ze strany SSSR, pokud by vývoj v únoru 1948 neprobíhal dle sovětské
představy a komunisté by ztratili mocenskou iniciativu. Je však též známo, že Gottwald musel Stalinovi
za svého pobytu na Krymu v září 1948 vysvětlovat a obhajovat postup KSČ v únorové krizi, zejména
musel vysvětlit odmítnutí sovětské vojenské pomoci.
Šance demokratů na zvrat v průběhu únorových událostí
Nekomunistické strany měly možnost průběh únorových událostí v roce 1948 spíše zpomalit či korigovat,
pokud by mobilizovaly své členy a stoupence k veřejným vystoupením proti komunistickému postupu
či by se dokázaly dohodnout na svolání parlamentu. Byla tu i možnost aktivizovat členy Sokola či dalších
jim ideově blízkých organizací, své stoupence měly i v armádě či v některých složkách Sboru národní
bezpečnosti. V tehdejší mezinárodní konstelaci, vzhledem k pozici SSSR ve střední Evropě a vzhledem
k tomu, že komunisté měli podporu Moskvy, disponovali už ozbrojenými Lidovými milicemi, měli důležité
pozice ve složkách bezpečnosti, dokázali přenést mocenský konflikt „na ulici“ a využili všech
mimoparlamentních forem zápasu a že dokázali kombinovat administrativní zásahy s represí – nemohly
demokratické strany průběh únorových událostí zvrátit.
Také role prezidenta Edvarda Beneše v únorové krizi byla a nadále je předmětem studií, diskusí
a polemik. Skutečnost, že prezident jako vrchní velitel nepovolal k prosazení své koncepce řešení vládní
krize a proti postupu komunistů k moci armádu, patří mezi několik zásadních kritických výtek vůči jeho
postupu v únoru 1948. Je známo, že dr. Beneš se netajil názorem, že použití armády znamenalo vystavit
zemi nebezpečí občanské války i zásahu sovětské armády. Jeho politika směřovala i za této kritické
situace ke sblížení sporných stran, občanské války se obával. Zřejmě se však bál i toho, že i za pomoci
armády by situaci neovládl dle svých představ.
Protiústavnost řešení únorové vládní krize
Často bývá opakována otázka, zda byl převrat proveden v ústavním, parlamentním rámci
a demokraticky. S tímto tvrzením vystupují komunisté i dnes. V rámci ústavy a v souladu s parlamentními
zvyklostmi se uskutečnilo jen formální řešení vládní krize. Ministři podali demisi, prezident ji přijal
a doplnil vládu podle návrhu jejího předsedy. Vláda se ucházela o důvěru parlamentu a získala ji.
Předseda vlády nebyl povinen jednat o členech vlády s vedením politických stran. Pouze v tomto bodu
v mechanismu řešení vládní krize odpovídal postup po formální stránce ústavě a parlamentním regulím.
Všechna ostatní opatření a postupy komunistů byly však s ústavou v ostrém rozporu. Navíc prezident
činil svá rozhodnutí o demisi a o vládě pod nezvyklým silným tlakem. Cílem a výsledkem státního
převratu bylo nastolení komunistické diktatury, likvidace demokracie, zničení parlamentního
demokratického systému a nerespektování ústavy.
Bez ohledu na způsob, jakým komunisté dosáhli absolutní moci, určuje charakter února 1948 jeho
podstata a jeho výsledek: zničení demokratických principů a vznik předpokladů pro hrozivý vývoj,
který měl pro československou společnost dlouhodobé tragické následky. Československo nastoupilo
cestu ke komunistické totalitě a k přechodu do sovětského bloku.
O autorovi| Jiří Kocian, Autor je historik a působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.
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Jak žil renesanční člověk regionu Rudolf Kellner
25.1.2018 slavkovsko.cz str. 00 Aktuálně
Miloslav Michalčík, Bučovické noviny

V naší malé galerii bučovických osobností si zaslouží nebýt zapomenut člověk, od jehož úmrtí
už uplynulo více než 120 let. Zato v jeho době jej znali snad všichni místní, od dětí po starce.
Byl nepřehlédnutelný. Prostý, ale osvícený a hloubavý, člověk devatera řemesel a vlasteneckého ducha.
Byl skutečným katalyzátorem rozvoje spolkového života Bučovic druhé poloviny 19. století.
Narodil se v rodině kancelářského sluhy v bučovickém zámku. Od nejútlejšího mládí jej zajímala fyzika,
stroje a stavby, ale pro jeho celkově slabší konstrukci se měl vyučit krejčím. Jak se stalo, že k tomu mělo
dojít ve Vídni, se dnes už nedozvíme. Pobyt v hlavním městě monarchie jej vybavil pro život nejen
dokonalou němčinou, ale i znalostí vídeňských památek – prý lepší, než měli mnozí rodilí Vídeňáci.
Když mu bylo devatenáct, zemřel mu otec a Rudolf se musel bezodkladně vrátit. Dostal nabídku převzít
po otci místo zámeckého sluhy, pokud přijme podmínku, že bude po deset let živit vdovu po otci,
tedy svou nevlastní matku. Po čtyřech letech se oženil s Marií Palánkovou, schovankou zámeckého
vrátného Krňáka a měl s ní snad tucet dětí.
Kancelářská služba byla asi Rudolfovi „milejší než krejčovina a věčné sedění“, protože při ní měl více
příležitostí ukojit touhu po sebevzdělávání. Výstižný obraz Rudolfovy osobnosti poskytoval pohled
do jeho domácnosti. V jednom německém časopise z r. 1861 jej vylíčil neznámý autor, když se mu
při návštěvě Bučovic porouchaly hodinky. Na doporučení hostinského navštívil „pana Rudolfa“
a ten, ač nebyl hodinářem, jej ujistil, že hodiny budou za chvíli opraveny. Návštěvník si přitom směl
prohlížet jeho byt. S obdivem mu utkvělo, že prohlídku mu umožnilo elektrické světlo, které Kellner
„jakýmsi nástrojem“ rozsvítil. Uviděl knihovnu přecpanou knihami, vycpaná zvířata, jeden obraz
sestavený
z brouků, druhý z motýlů z okolí Bučovic, na zemi soustruh a dva telegrafní přístroje, na které chtěl učit
syna pro službu na dráze. Také vlastnoručně vyrobený šicí stroj, který šlapal jako hodinky,
které si návštěvník za chvíli odnesl opravené. Po příchodu do hostince se obdivoval krásně vyvedeným
šachovým figurkám a zdokonaleným kamnům. Jaké bylo jeho překvapení, když se dozvěděl, že obojí
bylo dílem Rudolfa Kellnera, jak jej ochotně informoval pan hostinský. A přidal: „...je škoda tohoto muže,
že zde zakrněti musí, neboť by mohl snad v jiných poměrech i jinde vědě značně prospěti“.
Nejvýznamnější Rudolfovou zásluhou však bylo cílené úsilí o rozvoj spolkové činnosti, jemuž se cele
oddal. V r. 1860 založil mužský pěvecký spolek Hvězda, r. 1862 v Milnerově hostinci ve Slavkovské ulici
založil čtenářský spolek, roku 1865 herní spolek Pramen, r. 1966 významně přispěl k založení Občanské
záložny, v té době občansky nejvýznamnější finanční instituci ve městě. V roce 1868 založil potravní
spolek Oul (dnes bychom spíš řekli „Úl“), v r. 1870 ochotnický spolek, který mu zvlášť přirostl k srdci,
a v roce 1874 Spolek dobrovolných hasičů. Přístup k dokumentům o historii zámku jej inspiroval
k založení Okrašlovacího spolku v roce 1882. Záliba v pohybu a sportu jej vedla dokonce ke dvěma
pokusům o založení místní jednoty Sokol, neúspěšně v r.1871 a úspěšně v roce 1882 (roce konání
I. všesokolského sletu). Byl také prvním bučovickým cyklistou, který se k obveselení přihlížejících
proháněl na vlastnoručně vyrobeném vehiklu po městečku. Avšak když trpěl pocitem, že jeho zásluhy
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nejsou dostatečně ceněny, svého postavení se dokázal i domáhat, dokonce pohrůžkou vystoupení
ze spolku, který sám zakládal.
V Kellnerově už napohled výrazné osobnosti s bohatým knírem i vousem, vlasy spadajícími
až na ramena se mísil humanista a umělec s vědcem. Vytvořil utříděné sbírky hmyzu. Zabýval
se též meteorologií. Na zámecké věži vyvěšoval jakési „koše“, které podle změn tlaku vzduchu stoupaly
nebo klesaly, takže si jich občané nemohli nevšimnout a říkali: „Rudolfek dělá počasí.“ Při veřejných
oslavách oblažoval občany široko daleko známými ohňostroji a střelbou z hmoždířů, jimiž byla v té době
završena nejedna slavnostní příležitost. Jeho překvapivé efekty na divadelním jevišti udivovaly diváky.
Pronikal i do politiky a žurnalistiky. Dopisoval do novin a psal si zápisky, které se staly cenným dokladem
minulosti Bučovic. V časopise Dalibor vyšel dopis z Bučovic, o němž se soudí, že jej napsal Kellner.
Dopisoval i do Moravské Orlice, kam poslal deklamaci „Slovanka sestrám“ v hanáckém nářečí. Ovládal
je, jeho děd, jenž byl kočím u hraběnky Pražmové ve Vícemilicích, z Hané pocházel. Její veřejnou
deklamaci ale okresní úřad zakázal pro údajné „snižování vážnosti úřadů“. Když v roce 1853 sňali z jižní
zámecké věže báň, v ní nalezené zápisky knížecího účetního rady Vincence E. Raffesberga zaujaly
Rudolfa natolik, že je nejen opsal, ale rozhodl se v nich pokračovat. Zájemci si dnes mohou v Knihovně
Anny Šperkové přečíst jeho velmi cenné svědectví půlstoletí 1841 až 1891, kdy odešel ze služby
na penzi. V roce 1931 je opsal zdejší rodák, svědomitý a prozíravý městský úředník Jan Šťastný.
Zápisky svědčí nejen o Rudolfově inteligenci, ale i úctě k historii a jeho kulturním rozhledu, jimiž vysoko
převyšoval své okolí. Škoda jen, že se větší část jeho zápisků nedochovala, neboť byly prodány kupci
na balení zboží.
Jak už život chodí, ani on se uznání skutečných zásluh dodnes nedočkal. Docení je někdo dřív,
než budou zapomenuty nadobro?
URL|https://www.slavkovsko.cz/zpravy/aktualne/11207--Jak-zil-renesancni-clovek-regionu-RudolfKellner.html

Muž, který se smrti smál do očí - italský legionář Alois Storch
25.1.2018 securitymagazin.cz
Petr Blahuš
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Historie

Severočeský vlastenec a československý legionář v Itálii Alois Storch neváhal přesně před 100 roky
během odvážné obojživelné operace v rakouském týlu uprostřed Alp, daleko od své otčiny, hrdinně
položit život. Bohužel, jak je už pro naši dnešní společnost typické, větší slávu a čest českému rekovi
skládají nikoliv jeho krajané doma, ale Jihotyroláci: 800 km od jeho vlasti.
Alois Storch se narodil 21. července 1893 v České Lípě. Od mládí cvičil v Sokole a jeho vášní bylo
amatérské divadlo. Miloval také českou poezii, byl zručný malíř a jeho zachovaný deník plný originálních
glos je unikátním dokladem jeho národností i osobnostní vyspělosti. Pracoval jako zámečník ve strojovně
papírny v Bakově nad Jizerou, ale pak byl v roce 1914 nuceně odveden pod císařskou fangli a poslán
jako spojař 3. baterie 13. těžkého dělostřeleckého pluku na italskou frontu. Jako zázrakem
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se mu co by desátníkovi sloužícímu v pevnosti v Nagu podařilo spolu s 22letým Františkem Tobkem
z Lažan přejít 27. května 1918 na Doss Casinu frontu. Jejich útěku napomohli další Češi z baterie
v Nagu, se kterými si dokonce smluvili znamení, že se akce povedla: na jejich žádost Italové vypálili
několik salv, načež kanonýři z Naga odpověděli smluveným počtem ran že „rozumí“.
Dvojice Čechů poskytla Italům cenné zpravodajské informace o rakouské obraně Lago di Garda
a tak byli oba muži ihned zařazeni do sestavy hlídek elitního československého 39. výzvědného
(esploatori) pluku. Spolu s dvojicí dalších legionářů se dobrovolně přihlásili do riskantní obojživelné
operace: lodním výsadkem měli proniknout do rakouského týlu, dohodnout s kamarády z Naga,
aby také zběhli anebo aspoň nepřesně pálili a získat informace o chystané rakouské ofenzívě.
Po dvou dnech mezi nepřáteli je měla na skrytém místě vzít na palubu loď s elektrickým pohonem
(tedy prakticky nehlučná).
Akce ve stylu commandos začala 2. července 1918 ve 21 hodin ve Via di Sogno jižně od Malcesiny.
Po hodině plavby se legionáři vylodili u ústí řeky Sarco. Nepřátelské hlídky byly ale bohužel nešťastnou
shodou okolností právě v těchto místech zesíleny, protože se tuto noc očekával návrat rakouských
námořníků, prchajících ze zajetí. Průzkumníci proto byli brzy odhaleni. Aby unikli zajetí, skupina
se rozdělila: Tobek a 23letý svobodník Leopold Jeřábek skočili zpět do vody a snažili se zachránit
plaváním zpět k italským pozicím. Tobkovi se to podařilo, když ve studené vodě uplaval více jak tři
kilometry (za akci byl mimořádně povýšen a vyznamenán, ale 24. září 1918 padl v boji na Cima Tre
Pezzi). Druhý výzvědčík omylem doplaval ještě k rakouské části jezera, kde na něj už čekal vzburcovaný
nepřítel. Rodák z Nového Rousínova zastřelil rakouského oficíra a pokusil se znovu uplavat,
byl ale zraněn a zmizel pod vodou. Jeho tělo se nikdy nenašlo.
Storch s legionářem Janem Šmardou byli zajati, když neplavec Storch skočil do jezera a byl Rakušany
napůl utopený v křečích vytažen z vody. Oba nyní čekal vojenský soud před arciknížetem Maxmiliánem,
na jehož velitelství v Grottě pod horou Brioni byli zranění Češi dopraveni. On sám je i jako první vyslechl,
muži mu však nic neřekli. Našli se však jejich falešné doklady, maskování a kvůli rakouským drátům
napuštěným elektřinou i gumové rukavice a boty. Soud byl proto jen formální: rozsudek byl vynesen
a posléze potvrzen velitelem úseku Riva generálem Schiesserem už ve 22.30 hodin 3. července 1918.
Oba Češi dostali trest smrti, Šmardovi byl ale na poslední chvíli změněn na 20 let arestu.
Storch rozsudek přijal s kamennou tváří a byl odveden do sklepa, kde mu nabídli poslední jídlo.
To ale odmítl se slovy: „Jen si to snězte sami pánové, stejně za čtrnáct dní chcípnete!“ Přivolaného
kněze Gélu jen poprosil, aby jeho matce vyřídil poslední pozdrav. Jedinou věcí, které v poslední noci
svého života Alois Storch podle Marka litoval, bylo to, co jeho smrt způsobí mamince.
Jasně ale prohlásil, že …„svého činu rozhodně nelituje, protože to udělal jak svou vlasteneckou
povinnost a z hlouby svého přesvědčení, kterému byl a zůstane vždy věrný…“
Krátce po půlnoci byl spoutaný Storch vyveden pod bodáky na cvičák u Rivy. Ponurý průvod mířil
k šibenici, sestavené ze svislých sloupů a příčného břevna. Místo nebylo zvoleno náhodně: Rakušané
věděli, že je sem vidět ze zákopů na Altissimu, kde byly jednotky československé legionářské divize.
Chtěli tím dát vzpurným Čechům (Slováků bylo v italských legiích jen pár) na pamětnou a podlomit jejich
morálku, aby si uvědomili, co je čeká, když se postaví Rakousku. Dlužno dodat, že tím skutečně docílili
značného efektu - ovšem trochu jinému, než sami čekali. Jakmile se totiž rozednilo a čs. pozorovatelé
si všimli šibenice s visící postavou, nařídil velitel čs. divize generál Graziani (legionáři s úctou
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nazývaném „náš táta“) v odvetě dělostřelecký přepad Rivy, Naga a Arca, které palba víceméně srovnala
se zemí. Po této vraždě byli navíc Čechoslováci plni touhy po pomstě, což Rakušáci záhy poznali
na vlastní kůži. Zcela kontroverzní následek měla i rakouská propaganda, která rozšířila mezi své vojáky
fotky oběšeného Storcha s varováním, že se tak stane každému, kdo se postaví „mocnářství“.
Storchova statečnost způsobila takový dojem mezi českými vojáky nucenými bojovat za Vídeň,
že počet přeběhlíků po tomto datu v oblasti mnohonásobně vzrostl.
psali jsme: Létající legionář Augustin Charvát - postrach německých Zeppelinů
Před svou popravou byl Storch dvojicí katů, kteří za svůj úkol dostali zvláštní žold, degradován
a zut z bot. Odmítl nechat si dát pásku přes oči a dobrovolně jim usnadnil navléknutí smyčky na krk,
která byla příliš vysoko. Pak - aniž čekal na podtržení vozíku, na kterém stál- sám vyskočil s pokrčenýma
nohama do vzduchu a tak odešel z tohoto světa. Ač bylo půl třetí ráno, i přes tuto nekřesťanskou hodinu
spustil početný houf rakouských a maďarských čumilů jásat „Hurrá“ tak hlasitě, až byl velitelem popravy
hejtmanem Janouschkem seřván. Podle rozsudku nechali Rakušané Storchovo tělo viset pro výstrahu
24 hodin, teprve pak ho pohřbili- na smetišti. Po válce byly ale jeho ostatky - stejně jako těla 40 dalších
popravených legionářů z italské fronty- exhumovány a za účasti desetitisíců lidí 21. dubna 1921
slavnostně pohřbeny na legionářském pohřebišti na pražských Olšanech.
Tohle místo kousek od Arca je i dnes - bez ohledu na krásu okolních Benátských Alp s typickou siluetou
středověkého hradu - tak trochu i ponuré. Na konci slepé pěšiny uprostřed houštin a daleko
od posledních domů (v tom nejbližším, asi 400 metrů odtud, byl Storch odsouzen k smrti) stojí do kruhu
pár stromů. Uprostřed nich se vyjímá prostý pomník z bílého dolomitu, vztyčený za velké účasti
obyvatelstva kraje v lednu 1919 veterány horských oddílů Alpini (krátce po popravě zde nechal majitel
pozemku baron Menghin- Brezburg postavit dřevěný kříž). Po jeho boku roste dvojice cypřišů,
vysazených na místě, kde stála konstrukce šibenice. Ještě dnes je toto místo mezi Itali tak známé,
že zde téměř tu najdeme svazeček květin. Nosí je sem místní lidé; sami od sebe, nikdo je k tomu nenutí.
Češi sem prakticky nezavítají; tohle místo není na rozdíl od poslední pizzérie v Rivě popsáno v žádném
průvodci a tak turisté, kteří tady létají na padáku, lezou po skvělých skalách nebo se jen tak válí
u „tropického“ Lago di Garda, místo nevšímavě míjí. Jen málokterý z nich aspoň tuší, že v této oblasti
krásných jezer a skalních masívů bojovali naši dědové a pradědové za to, aby Češi a Slováci mohli žít
ve své vlastní zemi spolu jako svobodné a suverénní národy. Mnoho z nich za tento sen,
který jsme si my nechali vlastní nemoudrostí před 25 lety rozbít, tady v italských Alpách zemřelo.
Zdroj: Jindřich Marek- Pod císařskou šibenicí
URL| http://www.securitymagazin.cz/historie/muz-ktery-se-smrti-smal-do-oci-italsky-legionar-alois-storch1404058699.html
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Před vystoupením se musí Polívkovi klauni pořádně rozcvičit
23.1.2018 novinky.cz
Miroslav Homola
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Fyzicky náročná rozcvička čeká dvojici klaunů Michala Chovance a Ondřeje Klíče před každou zkouškou
i představením autorské klauniády Letem sokolím. Příběh, který vytvořili spolu s dalšími autory
Vojtěchem Fatkou a Petrem Jarčevským, je sondou do života Sokolů, a proto je vcelku logické, že klauni
nebudou předvádět pouze humorné skeče, ale na jevišti se bude opravdu cvičit. Aby se to divákům nejen
při premiéře v pátek 26. ledna líbilo, dohlíží na jejich výkon jako supervizor, rádce a dramaturg Bolek
Polívka, v jehož divadle se bude hra dávat nejdříve.
”S nápadem vytvořit klauniádu o životě Sokola jsme se začali s kamarády zabývat už před zhruba
půldruhým rokem. Už nevíme přesně, kdo s myšlenkou přišel jako první, ale impuls k tomu dala
i poznámka Vojtěcha Fatky, jako spoluautora, že prý se nápadně podobám Tyršovi. Původně však naše
snažení směřovalo spíše k dokumentárnímu divadlu u Sokolu z pohledu cvičících klaunů.
Teprve později se začal rozvíjet příběh, kterým snad nyní diváky pobavíme,“ uvedl Michal Chovanec.
Jak doplnil jeho kolega Ondřej Klíč, není rozhodně záměrem klauniády, aby z ní byla cítit neúcta
k Sokolu jako takovému. „Ale zároveň si chceme udělat srandu z organizace, která má svoji zavedenou,
někdy možná i přežitou strukturu, řád zvyky a podobně,“ dodal Klíč.
Oba mladí herci, kteří mimo jiné působí jako zdravotní klauni v nemocnicích, si reakce na svoje
vystoupení už odzkoušeli mimo jiné vystupováním ve skutečných sokolských sálech ve vesnicích
v okolí Brna. V jednom případě dokonce měli sokolské publikum, které se potýká s problémem,
který je jedním z námětů fyzicky náročného představení.
„Naše divadlo je rádo prostorem začínajícím autorům, hercům po škole a podobně. U těchto mladých
kolegů bylo už dávno jasné, že mají talent, a ještě si navíc vážím jejich působení v rolích zdravotních
klaunů. To je opravdová herecká škola života,“ pochválil mladší kolegy „supervizor“ Polívka.
„Stal jsem se supervizorem a dramaturgem tohoto představení proti své vůli, ale rád to dělám. Kluci mají
jiskru. A ostatně i já byl Sokolem, který hrál ping-pong za Sokol Vizovice,“ dodal Polívka.
URL|https://www.novinky.cz/kultura/461230-pred-vystoupenim-se-musi-polivkovi-klauni-poradnerozcvicit.html
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Historické okénko
Ze vzpomínek Stanislava Petříka
Ve svých vzpomínkách se Stanislav Petřík vrátil také do roku 1933, kdy měl v zaměstnání mimo jiné
na starosti předávání výplat. „U Telegrafního stavebního úřadu Opava bylo zaměstnáno asi sedm
mechaniků a dva tg. dozorci. V pracovních četách bylo zaměstnáno asi sto telegrafních dělníků.
Opavským zaměstnancům předával jsem výplatu několik roků já, kromě dělníků. Taková měsíční výplata
dělala asi pět tisíc Kč. V tom nezkušeném mládí byl jsem dost lehkovážný. Jednou, když jsem nemohl
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rozdat pro nepřítomnost výplaty, měl jsem zbytek asi 18 tisíc korun v černé peněžence v zadní kapse
kalhot. Tak jsem šel do cvičení na Tyršův stadion cvičit dorostence. Po cvičení hledám svršky
a shledám své kalhoty, jimž z kapsy trčí na polovic peněženka. Tu jsem si teprv uvědomil,
vždyť tam máš výplaty. Bylo tam všecko, nic se neztratilo. To byl jeden z charakterů v sokolské rodině.
V tomto roce mě br. Čapák přesvědčil, abych pracoval ve výboru opavského Sokola. Mimo to jsem byl
členem cvičitelského sboru. Myslím, že náčelníkem byl právě kpt. Milan Micka. Pravý sokolský bratr,
vzorný otec rodiny a starostou, plk. Papež. Děly se přípravy na 50.
Výročí Sokola Opava s krajským sletem v Opavě. Měl jsem za úkol být nápomocen
br. Ing. Černohorskému, který byl správce Tyršova stadionu. Já měl na starosti údržbu inventáře
stadionu. Co jsem mohl, udělal sám, opravil jsem nebo upravil. Práce bylo dost a bral jsem si toho trochu
moc.
Projevovalo se to v nervovém přepětí, i když v zaměstnání jsem již měl zajímavější technické úkoly –
alespoň z části,“ mínil.

Osobnost dne
23.1.2018
(gra)

Vyškovský deník
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Jižní Morava/Aktuálně

Alois Hudec
12. 7. 1908 Račice
23. 1. 1997 Praha
Sportovní gymnasta poprvé prokázal silnou vůli, když mu bylo pět let. Tehdy onemocněl záškrtem,
v jeho důsledku mu ochrnula tvář a kyčel. Nevzdal se a po čase začal opět normálně chodit, v jedenácti
se stal členem Sokola. Prvních mezinárodních závodů se zúčastnil v roce 1931 v Paříži, zvítězil
ve čtyřech disciplínách. Na olympijských hrách v Berlíně v roce 1936 se dočkal vrcholu své kariéry.
Vyhrál zlatou medaili ve cvičení na kruzích.
Český spisovatel Ota Pavel mu věnoval povídku Sedm deka zlata. Po ukončení sportovní kariéry
v roce 1947 se věnoval trenérské a cvičitelské práci. Zemřel po devětaosmdesátých narozeninách.

Lávka, kavárny a restaurace či lepší spojení. Nábřeží Moravy čekají opravy
23.1.2018 slovacky.denik.cz
Vojtěch Trubačík
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Moje Slovácko

V prosinci zveřejněná anketa vyzývala obyvatele Uherského Hradiště, ale i jen občasné návštěvníky
Hradiště k zapojení se do budoucích plánů, které má město s oblastí nábřeží řeky Moravy.
"To je podle současného vedení radnice nedostatečně napojeno na centrum města.
V konečném řešení oblasti od Povodí Moravy po veslařský klub či hradišťské gymnázium se přitom
počítá s vybudováním lávky k Rybárnám či se vznikem nových kaváren a restaurací.

Stránka 48 z 50

„Nábřeží je krásné místo a má obrovský potenciál. Problémy, které vnímáme, jsou v zásadě chybějící
kvalitní pěší a cyklo infrastruktura, s tím související krajinářská úprava koryta a řeky, přemostění
do Rybáren a žádoucí je i revitalizace areálu Sokolu – restaurace Koruny,“ prozradil
za uherskohradišťskou radnici její mluvčí Jan Pášma.
Anketa uzavřená na sklonku minulého roku je pouze jedním z mnoha kroků, jimiž město plánuje
do budoucí podoby nábřeží zapojovat veřejnost.
„Jako odrazový můstek celé revitalizace nábřeží řeky Moravy bude sloužit chystaná soutěž,
do níž je zapojena veřejnost - ať už formou výše uvedené ankety, nebo podnětnými příspěvky
na osobních tematických setkáních. Návrh nebude závazný a postupně se bude dopracovávat,“
informoval Jan Pášma.
O tom, že se jedná o první krůčky běhu na dlouhou trať, svědčí odhady na zahájení revitalizace.
„Je to velmi problémové území, které bude vyžadovat velké prostředky a čas. Na první etapě bychom
chtěli pracovat v následujících pěti až deseti letech,“ dodal Jan Pášma.
URL|https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/lavka-kavarny-a-restaurace-ci-lepsi-spojeni-nabrezimoravy-cekaji-30180108.html
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Brno, 23. ledna 2018 - Klaunské charaktery, gagy, humor, ale i společenský přesah a hlubší poselství:
taková je autorská klaunérie s názvem Letem sokolím, která vypráví o tom, že lhát se nemá,
ani když víte, že máte pravdu. Premiéra moderní autorské klauniády pod supervizí Bolka Polívky
a v režii Petra Jarčevského o neskutečném přátelství Břéti a Čeňka a jejich skutečném boji o starou
tělocvičnu se uskuteční v pátek 26. ledna od 19.00 v Divadle Bolka Polívky.
Inscenace si klade za cíl oživit dnes lehce pozapomenutý žánr klaunérie, který v Brně má svou
nepopiratelnou tradici, jíž Divadlo Bolka Polívky systematicky podporuje. Projekt vzešel z potřeby dvou
klaunů Michala Chovance a Ondřeje Klíče po tříleté intenzivní spolupráci na klaunských skečích vytvořit
celovečerní představení.
„Mám radost, když se prostřednictvím klauna, tedy bytosti, jež je velice lidská, otevřená, emoční
a zranitelná, podaří publikum rozesmát. Je to drobné vítězství nad všedními starostmi světa, je to malá
oslava radostného lidství,“ říká Michal Chovanec.
Klaunérie Letem sokolím vypráví o podivuhodném přátelství dvou klaunů, náčelníka župy Břéti a jejího
jediného aktivního člena Čeňka. Dvojice se ve staré sokolovně urputně snaží připravit na Všesokolský
slet. Břéťův sokolský postoj přechází od bohulibého cvičení těla až k dogmatickému prosazování
myšlenek zakladatele sokola Miroslava Tyrše, jehož nástupcem se cítí být. Získat uznání pro svou Župu
48 je jeho životním snem. Jeho touha dovede oba cvičence do mezních situací. Nad samotným
příběhem však stojí klaunské existence Čeňka a Břéti a jejich permanentně problémového vztahu.
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„Sokolské téma jsme použili už v jednom z prvních skečů v Re-Kabaretu a znovu jsme jej začali
objevovat až při psaní scénáře. Naším představením, které je v prvé řadě myšleno jako klauniáda,
která má pobavit, se tedy snažíme také vyjádřit k tématu sokolské ideje,“ dodává Ondřej Klíč.
Oba protagonisté, Michal Chovanec i Ondřej Klíč, čerpali pro svou inscenaci zkušenosti v rámci studia
na mnoha mezinárodních workshopech u předních osobností z oborů klaunství, grotesky, pohybového
a fyzického divadla. Nabyté dovednosti zužitkovávají také při klauniádách v nemocnicích, oba pracují
jako Zdravotní klauni. V Divadle Bolka Polívky spolu účinkují v představení Šašek a syn,
objevili se v posledních dvou Manéžích místo dvojice Barin a Fretti a stáli u zrodu Re-Kabaretu.
Letem sokolím:
Autoři: Vojtěch Fatka, Petr Jarčevský, Michal Chovanec, Ondřej Klíč
Režie a dramaturgie: Petr Jarčevský
Hrají: Michal Chovanec, Ondřej Klíč
Cena: Sektor A: 450 Kč Sektor B: 420 Kč
Premiéra: 26. 1. 2018
Reprízy: 27. 1., 28. 1., 12. 2., 13. 3.
Foto: Jiří Salik Sláma
URL|https://www.ibrno.cz/kultura/62526-dbp-uvede-klaunerii-o-velkem-pratelstvi-a-boji-o-staroutelocvicnu.html
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