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Plné znění zpráv
Sokolský zpravodaj
3. 2. 2018

ČT sport

Aktuální novinky ze sokolského hnutí a informace o přípravách na XVI. všesokolský slet.
První reportáž – 20. ledna se v libereckém bazéně konala akce s názvem PLAVEME NA SLET.
Zúčastnili se ještědští, liberečtí a krkonošští sokolové.
Druhá reportáž – v místní sokolovně v Libochovicích reportáž vysvětluje, co je ROPE SKIPPPING,
kterému se v tomto oddíle věnují již několik let.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12090743332-sokolsky-zpravodaj/

Lvíčata
3. 2. 2018

ČT :D

Reportáž ze Sokolu Jihlava, kde se věnují umění spojené se sportem, tedy závěsné akrobacii.
http://decko.ceskatelevize.cz/lvicata

Věrná garda sokolů v Opočně se chystá na slet. A oslaví 150 let
vzniku tělocvičné jednoty
1.2. 2018 Český rozhlas Hradec Králové
+ záznam rozhovoru s Hanou Kováčovou
https://hradec.rozhlas.cz/verna-garda-sokolu-v-opocne-se-chysta-na-slet-a-oslavi-150-let-vznikutelocvicne-6683421
Pod křídly Sokola jsou tu v současnosti všechny věkové kategorie, od batolat až po seniory
v požehnaném věku. Nejstarší skupinou je tamní „Věrná garda". Velmi aktivní, převážně dámská četa,
která se připravuje také na letošní účast na XVI. Všesokolském sletu. A tak se za nimi do opočenské
tělocvičny na nácvik vypravila i reportérka Lucie Peterková.
Vzdělávatelka TJ Sokol Opočno Hana Kováčová se svou Věrnou gardou právě dočvila jednu sestavu,
která bude součástí Všesokolského sletu letos v červenci: „Pro nás je to veliká sláva. Protože, když se
sejde taková parta lidí, tak to jsou samé rozesmáté dorostenky. Vidíte, že nám někdy to cvičení nejde,
ale nám to nevadí. My se to naučíme."
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Nejen pražský všesokolský slet ale čeká letos opočenské Sokoly. Slaví totiž 150 let založení své
tělocvičné jednoty.
Na tu je náležitě pyšný i její starosta Jan Koďousek, který vypočítává, aktivity, kterým se tu věnují:
„Máme 16 družstev. Od těch nejmenších, stolní tenis, dospělí, děti, nohejbal, malá kopaná, dva
volejbaly, jóga, kulturistika, dámská posilovací cvičení. To je skutečně široký záběr a pro ty všechny
musíme vytvořit podmínky."
A vypráví, že hostorie opočenských Sokolů se váže k roku 1868, kdy byla v únoru založena.
Z opočenské kroniky je možné vyčíst, že: „Členům bylo tenkráte platiti zápisného 1 zlatý, činným po
20 korunách a přispívajícím po 10 korunách měsíčního příspěvku. V polou července 1868 měl Sokol
na Opočně 70 členů a z těch 51 činných!"
„Mohu vám říct, že v roce 2016 nás bylo 145 a dnes je nás 260. Ten rozdíl je v mládeži," říká Jan
Koďousek.
Celá sokolská obec pak letošek vnímá jako rok výnamný i s ohledem na sté výročí vzniku
Československé republiky.
Jak potvrzuje starostka České obce sokolské Hana Moučková: „Sokolové plnili v počátcích mladé
republiky svoji fuknci. Oni byli takovým ochráncem té mladé republiky. A samozřejmě sokolové hráli
po celou historii našeho státu velmi významnou roli."
Opočenští Sokolové, tedy budou slavit dvojnásob. Jako nejstarší fungující spolek v obci každý měsíc
vadají Sokolské listy, které přibližují jejich bohatou historii, plánují Den otevřených dveří nebo vydání
výročního almanachu.

Důstojník pomohl s převzetím moci
5.2.2018

Vyškovský deník

str. 11

Seriál/Magické osmičky

Osmičky historiků Dufka a Samsona
Třetího listopadu 1918 byl brněnským vojenským velitelem jmenován funkcionář Sokola a armádní
důstojník Sylvestr Voda. „Jmenování museli potvrdit členové Národního výboru v Praze.
Voda podnikl řadu rázných kroků, které pomohly ke zjednání pořádku při převzetí československé
moci v Brně,“ říká historik Dufek.
Stejná zpráva vyšla také v dalších 5 titulech.
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Litvínov podpoří sportovní činnost ve městě
5.2.2018
(edb)

Mostecký deník

str. 02

Mostecko

Litvínov – Litvínovské zastupitelstvo schválilo pro letošní rok poskytnutí neinvestičních dotací pro
sportovce. Fotbalový klub Litvínov obdrží na údržbu sportovních areálů Lomská a hřiště u Zimního
stadionu Ivana Hlinky ve výši 1 200 000 korun. Na údržbu hrací plochy na hřišti s umělou trávou na
Lomské pak pro Fotbalovou školu Litvínov 120 tisíc korun a na činnost mládeže pak pro FŠ Litvínov
pak částkou 400 tisíc korun. Spolek HC Litvínov dostane od města na ledové plochy a pronájmy
nebytových prostor, včetně služeb, dotaci ve výši 4 160 000 korun. Sdružení sportovních klubů získá
na podporu výkonnostního a rekreačního sportu členů sdružení 3 200 000 korun. Tělocvičná jednota
Sokol obdrží na úhradu provozních nákladů 90 tisíc korun.
Region| Severní Čechy

Lidé si vzájemně zhodnotí slivovici
3.2.2018
(gra)

Vyškovský deník

str. 01

Titulní strana

VYŠKOVSKO DNES
Nížkovice – Ze švestek, jablek, hrušek, možná i exotičtějšího ovoce. Každý milovník pálenky preferuje
trochu jinou chuť. Zjistit, jak se podařilo vypálit Nížkovickým, můžou zájemci už dnes. Nad slivovicí se
obyvatelé sejdou už podeváté.
Sokolové totiž zvou na další ročník jejího koštu.
Akce plná různých chutí a vůní začne ve tři hodiny v sokolovně. Kdo chce přidat svoji pálenku mezi
soutěžní, má ještě dnes přinést tři deci od deseti do jedenácti hodin do sokolovny.
Region| Jižní Morava

Jak jsme žili v Dolní Cerekvi na Jihlavsku
3.2.2018 jihlavsky.denik.cz
Redakce

str. 00

Moje Jihlavsko

Dolní Cerekev /SERIÁL JAK JSME ŽILI V ČESKOSLOVENSKU/ - Jak se žilo v uplynulém století
v Dolní Cerekvi na Jihlavsku? To se dozvíte díky našemu novému seriálu. V městečku nechyběl
bohatý spolkový život, rozvíjeli ho zde například Sokolové, fotbalisté nebo chovatelé. Kopaná patřila
k oblíbeným zájmům tamních obyvatel, místní tým byl v době svých začátků ve 30. letech velmi
úspěšný.
"Velkou slávu zažila Dolní Cerekev krátce před druhou světovou válkou, kdy se v obci slavilo
50. výročí trati Jihlava - Pelhřimov - Tábor. Krásnou momentkou je pak aukce chovných kozlíků, která
se v Cerekvi uskutečnila v padesátých letech. Historický obraz obce dokresluje snímek dnes již
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neexistující Horní brány. Kdyby přežily všechny události minulého století, jistě by dnes ještě spolu
s Dolní bránou patřily mezi zdejší skvosty.
Příští díl: Představíme život ve Věžnici. Máte doma také zajímavé snímky z našeho regionu z let
1918 až 1992? Pošlete nám je na redakce.jihlavsky@denik.cz.
URL| https://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/jak-jsme-zili-v-dolni-cerekvi-na-jihlavsku-20180202.html

Mám radost, že komunisté už nejsou tak silní. Mladí se chtějí poučit
z historie, míní vnučka generála Číly
3.2.2018 parlamentnilisty.cz
Jan Rychetský

str. 00

POTOMCI LEGIONÁŘŮ Bez evropských dotací to v současnosti prostě nejde. Pokud by totiž
skončily, musela bych farmu rozpustit a najít si jiné zaměstnání. To říká Ivana Čílová, vnučka
legionáře a generála Antonína Mikuláše Číly, který předával v roce 1920 v Irkutsku bolševikům zbytek
zlatého ruského pokladu. S ParlamentnímiListy.cz hovořila také o nedávných volbách, o rusofobii
a domnělé zbabělosti Čechů.
„Měla jsem radost, že konečně v posledních volbách nezískali komunisté tak velké procento hlasů
jako v minulosti a už nejsou tak silní. Dříve jsem měla pocit, že se někteří spoluobčané z historie nikdy
nepoučí a chtěli by dobu komunismu vrátit nazpět. Ale možná je to jen tím, že staré ročníky voličů
pomalu odcházejí a mladí se již z historie poučit chtějí,“ podotýká Ivana Čílová s tím, že ale dnešní
politiku příliš nesleduje, protože ji zajímá spíše historie. Právě ona je vnučkou legionáře na ruské
frontě a pozdějšího československého brigádního generála Antonína Mikuláše Číly. A tady je její
příběh.
Bez dotací to nejde Půvabná a rázná Ivana Čílová na farmářku nevypadá, ale zdání klame. Narodila
se v roce 1970 v Praze, vystudovala Vysokou školu zemědělskou, dnešní univerzitu, v pražském
Suchdole. Její obor meliorace však byl po revoluci zrušen. Posléze odešla pracovat na Správu
Krkonošského národního parku, přesněji na polesí Horní Maršov. Krkonoše jí tak učarovaly, že tam
žije dodnes. Má ovčí farmu v podhůří a v létě vozí ovce do Modrého dolu, kde pomáhají udržovat
cenné luční porosty.
„Farmu mohu uživit jen díky evropským dotacím. Jen z prodeje jehněčího a skopového masa bych
nepřežila. Dříve, před rokem 1989, byl velmi ziskový prodej ovčí vlny, ale dnes je to tak, že prodej vlny
nepokryje ani zaplacení střihače ovcí. Náklady na provoz farmy jsou již v současnosti příliš velké.
Pořízení mechnizace, opravy, ustájení, nafta, pojistky a tak dále. Bez dotací to v současnosti prostě
nejde. Pokud by totiž skončily, musela bych farmu rozpustit a najít si jiné zaměstnání,“ vysvětluje.
Klobásky z masa z vlastního chovu, které jí vyrábí malé řeznictví ve Studenci, prodávala i na
farmářských trzích: „Velmi dobrý nápad to je hlavně ve velkých městech, kde se lidi k domácím
výrobkům těžko dostanou. Jezdila jsem několik let na farmářské trhy na Vítězném náměstí v Praze 6,
na Kulaťáku, jak se tam říká. Když chtěl ale soukromý provozovatel tržiště již za jeden den pronájmu
stánku bez elekriky přes dva tisíce korun, cesty na trhy jsem se vzdala. Jezdím již jen jedenkrát ročně
na podzimní trhy na Kuksu, kde prodávám skopové klobásy a lidé o ně mají velký zájem.“
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Učila se o ostudě Čechů
S nálepkou, že Češi byli a jsou zbabělci, zásadně nesouhlasí, když říká: „Myslím si, že naším
ohromným problémem bylo a stále je těch čtyřicet let socialismu, kdy jsme nesměli o našich
skutečných hrdinech mluvit, natož se učit ve škole. Celé generace dětí o to byly ochuzeny a měla
jsem pocit, že žádné hrdiny nemáme. A je jedno, jestli jde o legionáře nebo o hrdiny z druhé světové
války. V mé učebnici dějepisu na základce byla k legiím jedna věta zhruba tohoto znění: ‚Někteří Češi
se v době revoluce v Rusku ostudně přidali na stranu kontrarevoluce a marně se snažili bojovat proti
Rudé armádě.‘ Devětadevadesát procent dětí nemělo to štěstí, aby se doma dozvěděly pravdu,
a proto jim nezbývalo, než těmto lžím věřit. V mé generaci je jen nepatrná část lidí, kteří mají o legiích
povědomost. Je to u nás smutný odkaz komunismu.“
Na druhou stranu se Čílová nehodlá smířit ani s primitivní českou rusofobií. „Mrzí mě to, jelikož mám
v Rusku nejenom kořeny, ale také spoustu dobrých přátel. Také je mi líto, že se kvůli krizi na Krymu
nemůžeme společně setkat s našimi ruskými kolegy na bojištích na Ukrajině. Třeba stoletého výročí
bitvy u Zborova se z politických důvodů nemohli zúčastnit, a to je velká škoda,“ míní.
V domě prarodičů
K příběhu Ivany Čílové se reportér ParlamentníchListů.cz dostal v Jekatěrinburgu, kde sbíral materiál
ke knize Špionem Běločechů v Rusku. Povídal mu o něm velký tamní znalec historie Alexandr
Kručinin a ukázal dům, kde žili její prarodiče. Ten ostatně stojí nedaleko Chrámu na krvi, v jehož
blízkosti, přesněji ve sklepení domu důlního inženýra Ipaťjeva, bolševici povraždili rodinu posledního
ruského cara Mikuláše II. Dům byl pak komunisty zbořen, přičemž v tom hrál hlavní roli tehdejší první
partajní tajemník Sverdlovské oblasti a pozdější prezident Boris Jelcin. Chrám byl postaven v letech
2000 až 2003.
„V roce 2013 jsem díky Československé obci legionářské navštívila Jekatěrinburg, odkud děda přivezl
v roce 1920 babičku Ninu Ivanovnu Krukovskou. Většina starých baráků je tam již nahrazena
novostavbami, ale dům Krukovských stále stojí. Náš dobrý přítel historik Saša Kručinin mi domluvil
vstup do domu, kde teď sídlí soukromá architektonická firma. Všichni tam byli velmi milí a ochotní
a nechali nás dům si prohlédnout. Na domě je stále dřevěný původní balkonek, ale je nepřístupný,
protože hrozí jeho zřícení. Přece jen se něco původního kromě hrubé stavby dochovalo. Byla jsem po
pětadevadesáti letech první potomek rodu Krukovských, který se tam dostal, což byl zvláštní pocit.
Z rodiny Krukovských totiž nikdo v Rusku již nežije. V roce 1920 totiž zůstal v Rusku pouze jeden můj
prastrýc Anatolij Krukovskij. Měl sice dva syny, oba však padli mladí ve druhé světové válce a děti po
nich nezůstaly,“ líčí. Předával zlatý poklad
Její praotec Antonín Mikuláš Číla byl členem Sokola a starodružiníkem, jak se říkalo Čechoslovákům,
kteří stáli u zrodu České družiny v Kyjevě, jež se později rozrostla v téměř šedesátitisícovou armádu
legionářů. Zúčastnil se bitvy u Zborova a hájil bezpečnost Transsibiřské magistrály, dodnes nejdelší
železniční tratě na světě. Jméno Mikuláš přijal jako „otčestvo“, tedy jméno po otci, během pobytu
v Rusku, když přešel k pravoslavné víře, což dělala valná většina legionářů.
„Děda v roce 1920
v Irkutsku velel oddílu, který předával bolševikům zbytek ruského zlatého pokladu. Záměrně říkám
zbytek, protože část se ztratila, když byl vlak s pokladem v rukou generála Alexandra Kolčaka. Vše
bylo při předávání pečlivě evidováno, zapsáno a podepsáno. Děda vždy k pomluvám, že legionáři
poklad ukradli, říkával: ‚Kdybychom poklad dovezli do Čech, tak by v republice nemusel nikdo deset
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let pracovat.‘ Nerozumím, proč se i u nás šířily tyto pomluvy, když předání pokladu podepsaly
a orazítkovaly obě strany, tedy i bolševická. Doklady o tom v archivech existují,“ vysvětluje.
Číla
získal v právě zrozeném Československu hodnost generála, v níž působil jako zemský velitel v Brně.
Za druhé světové války se účastnil odboje a v Pražském povstání byl velitelem dejvické oblasti.
K dalšímu osudu rodiny se vztahuje jedna úsměvná historka: „Do své smrti v roce 1983 bydlel v ulici
Nad alejí na pražských Petřinách. Jelikož ta ulice byla příliš dlouhá, tak ji v devadesátých letech
rozdělili a dnes se její část jmenuje po dědovi Čílova. Po jeho smrti v ulici bydlel můj otec Jiří Číla.
Jednou ho pozvali na městský úřad a sdělili, že by rádi přejmenovali část ulice Nad alejí na Čílovu.
Ptali se ho, zda by měla být Čílova ta část ulice, kde on bydlí a táta se vyděsil: ‚Vždyť by si někdo
mohl myslet, že jsem se zbláznil, když jsem Číla a bydlím v Čílově ulici!‘ Tak je poprosil, aby
pojmenovali jako Čílovu tu opačnou část ulice Nad alejí.“
Vzpomínky na dědečka „Můj děda Antonín Mikuláš Číla zemřel, když mi bylo teprve třináct, takže
vzpomínky na něho jsou jen ‚dětské‘. Bohužel jsem se ho nemohla zeptat na spoustu věcí z doby
legií. Pamatuji si ale dobře na zájezdy do Lán k hrobu Tomáše Garrigue Masaryka vždy v březnu
a v září, kam jsem jezdila pravidelně s rodiči ‚dohlížet‘ na dědu. Právě tam vždy potkal pár zbylých
prastarých brášků legionářů ze všech legií, tedy ruské, italské i francouzské. Děda ty zbylé legionáře
v uniformách vedl vždy k Masarykovu hrobu za zvuku lesních rohů. Měl projev, vše organizoval. A to
ještě ve svých osmadevadesáti letech,“ vzpomíná a dodává: „Rád nám dětem maloval na přání
cokoliv. Měl vystudovanou pražskou Uměleckoprůmyslovou školu a pokud by nezačala válka, zřejmě
by se umění věnoval celý život.“
***
Seriál Potomci legionářů vzniká za pomoci Československé obce legionářské. Právě její
místopředseda Jindřich Sitta, veterán z Iráku a Afghánistánu, kdysi řekl, že krev legionářů může podle
matematického modelu kolovat v žilách osmi set tisíc až milionu Čechů.
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Mam-radost-ze-komuniste-uz-nejsou-tak-silni-Mladi-sechteji-poucit-z-historie-mini-vnucka-generala-Cily-518814?utm_source=nm&utm_medium=xml

Maškarní bál v sokolovně
2.2.2018
(uzi)

Karvinský a havířovský deník

str. 02

Zprávy / Z regionu

Ostrava – Sokolové ze Staré Bělé organizují v neděli ve své tělocvičně Dětský maškarní rej. Začíná
v 15 hodin a program bude obsahovat mimo jiné hry, soutěže, kolo štěstí, tombolu, občerstvení.
Region| Severní Morava
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.
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Spolek I toto! zahraje pohádku
2.2.2018
(kob)

Písecký deník

str. 03

Písecko/Jiižní Čechy

Mirotice – Sobota 17. února bude pro Mirotické ve znamení masopustního, ale i pohádkového veselí.
Ve 14 hodin vyjde od sokolovny na náměstí masopustní průvod. Tradičně ho pořádají členové
místního sokola. Do průvodu masek se letos zapojí i členové nového ochotnického spolku I toto!,
kteří půjdou v divadelních kostýmech. Ochotníci pak navíc vystoupí v 18 hodin v sokolovně
s Nezbednou pohádkou, se kterou slavili před Vánoci velký úspěch nejen u místních diváků. Chtějí
tím vyhovět těm, kteří na předvánoční představení nemohli přijít.
Region| Jižní Čechy

JAK JSME ŽILI v Československu
2.2.2018

Mostecký deník

str. 04

JAK JSME ŽILI v Československu

Spolková činnost v Lomu u Mostu byla vždycky pestrá
a bohatá. Své místo zde měly jak zájmové, tak i sportovní
spolky. Mezi nejstarší organizace patřila Sokolská jednota,
založená už v roce 1894, která patřila do Sokolské župy
Krušnohorské – Kukaňovy, konkrétně o jejího II. okrsku, kam
ještě byly zařazeny jednoty z nejbližšího okolí, a sice
z Louky, Horního a Dolního Litvínova, Růžodolu, Záluží,
Dolního a Horního Jiřetína. V rámci Sokola působil také
orchestr. Mezi další známé spolky patřila Národní jednota
severočeská. Nejstarším společensko – zábavným spolkem
byla německá stolní společnost Mai Blume Bruch/Lom, která
zde působila až do roku 1939. Byl zde i křesťanský německý
turnérský spolek Burgfriede Bruch/Lom. Do roku 1937 zde
byl také katolický svaz dívek Mořská hvězda Bruch. Před II.
světovou válkou zde existovala Esperanto Grupo en Lom
apud Most nebo orchestr a pěvecký spolek Zvon. Působila
zde Federce dělnických tělovýchovných jednot, ale i šachové
kluby, a to český i německý. Po II. světové válce mezi
spolkovou činností našli své místo třeba divadelníci. Foto:
sbírka Edvard D. Beneš
Další díl již v pátek 9. února – fotbalové týmy Baníku Most
Foto popis| ŠACHOVÉ UTKÁNÍ. V Lomu působily dva kluby šachistů. A sice německý a český. Náš
snímek, který pochází z pozůstalosti učitele Jindřicha Svobody, zachytil aktéry vzájemného utkání
mezi českým klubem Kautský a německým šachovým klubem v hostinci u Brožů. Zápas vyhrál český
klub 7,5:4,5 bodu.
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Foto popis| PSOHLAVCI. Za první republiky se v Lomu činili také divadelníci. Existuje několik snímků
z jejich představení. V průběhu druhé světové války byla činnost českého divadla zastavena, aby se
po osvobození zase naplno rozběhla. V roce 1945 nastudovali hru Psohlavci na motivy knihy Aloise
Jiráska.
Foto popis| SPARTAKOVCI. V Lomu se dařilo také skautingu a zájmovým činnostem jemu
podobným. Podle popisky fotografie z roku 1929 do nich měla být zapojena i místní organizace
Federace dělnických tělovýchovných jednot. Na snímku jsou zachyceni chlapci z oddílu Spartakovci,
tábořící v přírodě.
Foto popis| CVIČENCI. Jak v Sokolu, tak i ve Federaci dělnických tělovýchovných jednot se dbalo na
tělesnou zdatnost už od mládí. Nebylo proto divu, že většina spolků, kde se scházela mládež, se
věnovala skupinovému nácviku prostných. Na snímku jsou cvičenci FDTJ v roce 1928.
Foto popis| KAPELA. Jaká by to byla spolková činnost bez zástupců hudební scény, tedy muzikantů.
V každé vesnici a v každém města vždycky byla nějaká kapela. Na snímku je nejspíš orchestr Zvon,
který působil v rámci zdejší Sokolské jednoty. Datum vzadu není uvedeno, Pouze Fotoateliér Eletra
Lom/Bruch.
Region| Severní Čechy

ČESKÉ BUDĚJOVICE Slavnostní průvody
2.2.2018

Českobudějovický deník

str. 04

Jak jsme žili

Ať už šlo o výročí republiky, pohřby významných osobností,
nebo studentské veselí, průvody byly, jsou a budou běžnou
součástí života ve městě. V době Československa bylo ve
městě průvodů daleko více než dnes. Jak ukazují dobové
fotky, na některé se vyráželo v krojích, na jiné v šortkách.
Snímky na straně jsou ze sbírek Státního okresního archivu
České Budějovice
Další díl již v pátek 9. 2. z Českých Budějovic, představíme
historii T. J. Sokol
Foto autor| Foto: Josef Císler
Foto popis| PRO ŽIVOT RADOSTNÝ. Pracovníci národního
podniku
Budvar
v
prvomájovém
průvodu
před
českobudějovickou radnicí, 1. května 1948.
Foto popis| CVIČENCI SPARTAKIÁDY. Průvod cvičenců
a cvičenek I. celostátní spartakiády českobudějovickou ulicí
Na Sadech, rok 1955.
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Foto popis| SOKOLOVÉ. Sokolské slavnosti, přehlídka jízdy, českobudějovické náměstí, 1. polovina
30. let
Foto popis| ZEMĚ ŽIVITELKA. Průvod dětí a mládeže při Dnu jihočeské vesnice během celostátní
zemědělské výstavy Země živitelka, která se v Českých Budějovicích každoročně koná dodnes.
Snímek byl pořízen dne 1. září 1973.
Foto popis| NÁRODOPISNÉ SLAVNOSTI.
národopisných slavnostech, 30. května 1965.

Krojovaný

průvod

Českými

Budějovicemi

při

Foto popis| SMUTEK. Pohřební průvod s rakví zemřelého velitele českobudějovické posádky,
generála a významného důstojníka československých legií v Rusku Stanislava Čečka, Kanovnická
ulice, 2. června 1930.
Foto popis| VÝROČÍ REPUBLIKY. Oslava
českobudějovické náměstí, 28. října 1923.

5.

výročí

vzniku

Československé

republiky,

Region| Jižní Čechy

Brno ocenilo své občany. Za výzkum i dobré skutky
2.2.2018

jihomoravskenovinky.cz

str. 00

regiony

Umělci, sportovci či vědci – celkem patnáct osobností z rukou prvního náměstka primátora Petra
Hladíka převzalo Cenu města Brna.
Po čtyřech letech se také rozrostla řada brněnských čestných občanů. Přibyl k nim generálmajor Emil
Boček a sochař Václav Hynek Mach in memoriam.
Patnáct nových laureátů Ceny města Brna se včera večer sešlo ve Sněmovním sále Nové radnice.
Letos se navíc předávalo i nejvyšší brněnské ocenění – čestné občanství. To zastupitelé udělují jen
jednou za své čtyřleté funkční období. Novými čestnými občany Brna se stali generálmajor Emil
Boček, který za války působil u československé 310. stíhací perutě RAF a absolvoval 26 operačních
letů, a Václav Hynek Mach, in memoriam. K dílům tohoto meziválečného sochaře patří například
nepřehlédnutelná výzdoba polikliniky na Zahradníkově. Hlavní průčelí bývalé Okresní nemocenské
pokladny z roku 1923 na rohové parcele mezi ulicí Nerudovou a Zahradníkovou opatřil sedmi
monumentálními figurami atlantů.
Ceny města Brna předával laureátům první náměstek primátora Petr Hladík. „Budoucí nositelé
brněnských ocenění dali společnosti a městu své myšlenky, nápady, hmotné i nehmotné výsledky své
tvůrčí práce, nasazovali vlastní životy ve jménu svobody,“ podotkl v úvodním proslovu Petr Hladík.
„Naše město chce nyní ukázat, jak hluboce si jich za to váží,“ dodal.
Za mimořádný přínos městu Brnu obdržela ocenění Milada Váňová, jejíž pracovní život byl po dlouhá
léta spjatý s Veletrhy Brno a veletrhy organizovala po celém světě. Nyní se věnuje charitativnímu
projektu Můj pes a já – oba bez domova.
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Cenu za zásluhy o svobodu a demokracii udělili zastupitelé Miroslavu Kasáčkovi, spoluzakladateli
občanského sdružení Paměť. Kasáček se za minulého režimu stal jednou z mnoha obětí perzekucí
komunistického režimu. Své zkušenosti sdílí při besedách a především mladým lidem tak přibližuje
fungování totalitního systému.
Dalším oceněným byl docent Petr Mrkývka, a to za mezinárodní spolupráci města Brna, neboť
významně přispívá k tomu, že se Brno stává důležitým centrem česko-polské spolupráce. Působí jako
hostující profesor na Gdaňské univerzitě a od roku 1998 vykonává i čestnou funkci honorárního
konzula Polské republiky. Jeho úřad v Brně je jediným honorárním konzulátem Polska v České
republice.
Za celoživotní přínos brněnskému i národnímu hokeji dostal Cenu města Brna Rudolf Potsch. V Rudé
hvězdě Brno (současné Kometě) odehrál v 13 sezónách 354 zápasů, v nichž vstřelil 133 branek
a dodnes je proto nejlépe střílejícím obráncem historie klubu. Byl členem národní hokejové
reprezentace, zúčastnil se sedmi mistrovství světa a dvou olympiád. Po ukončení aktivní hráčské
kariéry působil v hokeji dál jako trenér.
V oblasti technických věd město ocenilo profesora Ústavu fyzikálního inženýrství VUT
a mezinárodního odborníka na pokročilou optiku Radima Chmelíka. V kategorii přírodních věd si cenu
odnesl profesor Michal V. Marek, zakladatel výzkumného centra CzechGlobe, které sídlí v Brně a jako
jediná česká instituce se zabývá interdisciplinárním výzkumem globálních a klimatických změn. Za
přínos pro české lékařství získal Cenu města Brna profesor Jiří Vítovec, jehož profesní život je spjatý
jednak s péči o pacienty se srdečním onemocněním, jednak s výukou posluchačů na Masarykově či
na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně.
Na poli architektury a urbanismu připadlo letos ocenění mezinárodně uznávanému architektovi
docentu Jiřímu Oplatkovi, v hudbě pak klavíristce a hudební publicistce Věře Lejskové. Laureátem
Ceny města Brna za oblast společenských věd se stal Antonín Dufek, emeritní kurátor fotografické
sbírky Moravské galerie, která se během jeho působení rozrostla z malé sbírky regionálního
charakteru na druhou největší sbírku v České republice, čítající více než 20 000 fotografií.
Za šíření povědomí o české literatuře za hranicemi naší země obdržela cenu profesorka bohemistiky
a aktivní autorka beletristických i odborných textů Sylvie Richterová. V kategorii dramatického umění
vyzdvihlo město práci profesorky Zoji Mikotové. Tato dramatička a divadelní režisérka založila na
JAMU jedinečný studijní obor Výchovná dramatika neslyšících, čímž obrátila pozornost českého
školství ke sluchově postiženým a nabídla jim divadlo jako nový komunikační kanál i terapeutickou
cestu. V oblasti publicistiky a žurnalistiky byla cena udělena docentce Aleně Blažejovské, která působí
dlouhodobě v Českém rozhlase (pro ČRo Brno připravuje například literárně-publicistický magazín
Zelný rynk) a své následovníky připravuje v Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky
na Divadelní fakultě JAMU.
Ačkoliv pouze jedna kategorie nese název „in memoriam“, posmrtně byla Cena města Brna letos
udělena dvěma lidem. Loni v listopadu totiž nenadále zemřel výtvarník Jan Steklík, průkopník landartu
a konceptuálního umění. Za jeho přínos mu náleží Cena města Brna v oblasti výtvarného umění
a designu. Ve vlastní kategorii in memoriam zastupitelé ocenili Ladislava Váchu, brněnského sokola
a špičkového atleta, medailistu ze dvou olympijských her, kterého za druhé světové války umučili
nacisté.
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Na udělení Cen města Brna bylo v loňském roce podáno 65 návrhů v 15 kategoriích. Finálních
15 osobností nominovala v listopadu Rada města Brna a na svém prosincovém zasedání potvrdilo
i zastupitelstvo.
Návrhy osobností, které by podle vás měly cenu získat příští rok, můžete magistrátu zprostředkovat
už nyní. Informoval Magistrát města Brna.

DOLNÍ CEREKEV
2.2.2018

Jihlavský deník

str. 04

Deník

JAK JSME ŽILI v Československu
Foto autor| Reprofoto: archiv Františka Roda (6x)
Foto popis| SOKOLOVÉ. Volání sokolského hesla Tužme
se! provázelo slavnostní průvod Dolní Cerekví 10. června
1934. Dlouhý průvod mladých mužů byl součástí
Okrskového veřejného cvičení na sokolském cvičišti v místě,
jemuž domácí ještě dnes říkají Sokolská louka.
Foto popis| ZMIZELY. Obě brány, které by dnes zdobily
Dolní Cerekev jako historické skvosty, jsou pryč. Dolejší
brána v dolní části obce byla zbořena roku 1850 a Horní
brána (na snímku) vydržela do doby, kdy do ní narazil tank
při cvičení jihlavské vojenské posádky v roce 1960 . Přes
protesty místních byla stržena.
Foto popis| KOPANÁ. Fotbalový oddíl s názvem SK Dolní
Cerekev si místní sportovci ve spolupráci s místním
Sokolem založili roku 1931. Nejstarší zachovaný snímek
týmu zobrazuje sestavu roku 1931. Na rubové straně této
fotografie je zapsáno, že mužstvo toho roku hrálo na jedničku a ani jednou neprohrálo.
Foto popis| KOZLÍCI V KURZU. Fotografie z 50. let minulého století ukazuje aukci chovných kozlíků,
pořádanou chovateli hospodářského a drobného zvířectva v Dolní Cerekvi. Sdružování v zájmových
organizacích má v místě dlouholetou tradici. Už roku 1929 vznikl Spolek zahrádkářů a chovatelů.
Foto popis| REKRUTI. Společný snímek rekrutů neboli odvedenců na vojnu, narozených v letech
1926 -27. K tradici v Dolní Cerekvi patřilo, že rekruty ke komisi doprovázel sám starosta a poté
společně položili věnec k pomníku padlých. Rekruti pak zamířili rovnou do hostince na rušnou
Rekrutskou zábavu.
Foto popis| ŽELEZNICE. S velkou slávou přivítaly na nádraží v Dolní Cerekvi v roce 1938 historický
vlak zástupy místních občanů, Sokolové, hudba a děti. Souprava byla vypravena k 50. výročí trati
Jihlava – Pelhřimov – Tábor. Lokomotiva i vagony byly původní stejně jako oblečení železničářů.
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Nusle – život v údolí ve stínu mostu
2.2.2018 Pražský deník
ELIŠKA ČERNÁ

str. 04

Jak jsme žili v Československu

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 Nuslí.
V době, kdy Československo vstoupilo do samostatné éry,
byly Nusle na Praze nezávislým městem. Spolu
s Pankrácem se k Velké Praze připojily (stejně jako mnoho
dalších pražských čtvrtí) v roce 1922. Tehdy zde už stála
radnice v Táborské ulici, pivovar, usedlost Jezerka,
pankrácká věznice i Divadlo na Fidlovačce – první divadelní
budova postavená v nově vzniklém Československu.
Období do roku 1932 se neslo v duchu výrazného
stavebního rozvoje. Nájemní domy vyplnily volné parcely
mezi Botičem a železniční tratí Praha-Plzeň. Zcela nová
čtvrť vznikla na pankrácké pláni. Na Jezerce a nad radnicí
vyrostly rodinné vily a v sousedství pankrácké vozovny
vznikly družstevní domy. „Na konci 30. let v Nuslích bydlelo
vedle zaměstnanců železnice především úřednické a dělnické obyvatelstvo,“ představuje staré Nusle
regionální historik Jiří Bartoň.
ODBOJ A BUDOVATELÉ
Esencí Československa v Nuslích je památník Tří odbojů. Ten se nachází na úpatí svahu pod
nuselskou sokolovnou a odkazuje na časy nesvobody let 19141918, 1939-1945 a 1948-1989. Ostatně
o samotnou sokolovnu se během pražského povstání v květnu 1945 těžce bojovalo a v jejím okolí
probíhaly ostré přestřelky.
Po bojovných časech nastoupily časy budovatelské. V době normalizace vznikly v Nuslích dvě
dominanty – Kongresové centrum Praha a Nuselský most. „Ještě než bylo zastavěno nuselské údolí
konaly se v zimě na Pankráci divoké jízdy na saních nebo bobech strmou strání dolů“, popisuje
historik Josef Hrubeš a dodává, že se vše začalo měnit poté, co bylo rozhodnuto o přemostění
Nuselského údolí. Plány vznikly už v roce 1919, ale v realitu se pod názvem most Klementa
Gottwalda proměnily až v únoru 1973. Rok poté byla otevřena stanice metra Gottwaldova, dnešní
Vyšehrad. „Než otevřeli metro, musel most projít zatěžkávací zkouškou. Tehdy po něm jezdily tanky,
aby se ověřilo, jestli vydrží soupravy metra,“ vzpomíná na zahájení provozu metra Hana Axmannová,
která v Nuslích strávila celé dětství.
Kongresové centrum Praha, za minulého režimu posměšně nazývané rudý pařez, bylo veřejnosti
představeno v roce 1981. Předsednictvo ÚV KSČ si tehdy objednalo stavbu hodnou socialistické
epochy, kde se měly v rychlém sledu střídat kongresy, sympózia, koncerty, výstavy, plesy
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a různorodá představení. „Veřejnosti byla první dva dny po otevření Paláce kultury zpřístupněna
prohlídková trasa. Okamžitě se vytvořil nekonečný lidský had. Prohlídku absolvovalo 110 tisíc
návštěvníků,“ vzpomíná Josef Hrubeš.
MÍSTNÍ JSOU PODNIKAVCI
Nusle jsou dodnes čtvrtí plnou obchůdků a drobných podnikatelů. Podnikání se tu vždy dařilo. Sídlo tu
mělo například proslulé Oulíkovo kloboučnictví, po kterém se dnes jmenuje ulice Kloboučnická. „Pro
mnohé hvězdy stříbrného plátna i pražských divadel bylo prestižní záležitostí mít ve svém šatníku
klobouky právě od této firmy,“ uvádí historik Josef Hrubeš. „Na náměstí Bratří Synků, byly mléčné
lahůdky – my jsme tomu říkali Milk Bar. Tam jsme chodili po vyučování na koktejl a dortíky. Dodneška
si pamatuji, že banán s čokoládou stál 5,40 a to byla nedozírná částka,“ vzpomíná Hana Axmannová
na další nuselský podnik.
Pražské prvenství patří Nuselské mlékárně, která jako první zavedla na trh speciální dětské mléko
zvané Blackhausovo.
„Nusle dneska předčí Vinohrady i Žižkov. Je tu nádherné prolnutí starousedlíků a příchozích. Klasická
česká hospoda se tu střídá s moderní kavárnou. A nuselské dvorky máme opravdu jen v Nuslích.“
Petr Štěpánek, starosta Prahy 4
Slavní obyvatelé Nuslí Jan Hrušínský, herec, principál Divadla Na Jezerce: „Nusle jsem nikdy
nevnímal jenom jako část města, ale především jako svůj domov. A jak je známo – všude dobře doma
nejlíp.“ Ladislav Županič, herec a bývalý ředitel karlínského divadla: „S muzikálem My Fair Lady jsme
v létě roku 2000 absolvovali dvacet představení v Japonsku. Asie je krásná země, ale stýskalo se mi
po nuselské hospůdce U Džbánu a všech přátelích, které jsem si v Nuslích našel. A člověk má domov
tam, kde má přátele.“ Vedle Jana Hrušínského a Ladislava Županiče žil v Nuslích i mim, herec,
režisér a scenárista Boris Hybner. Pobyt herce Rudolfa Hrušínského připomíná pamětní deska na
domě, ve kterém mezi lety 1945–1994 žil.
Co říkají místní lidé? „U Nuselských schodů bydlíme 14 let. Nusle pro mě mají stále kouzlo staré
Prahy, bez davů turistů. Blízko je Folimanka, Vyšehrad. Je to kousek na metro stejně jako na vlak ve
Vršovicích. Poslední dobou ožívají ulice drobnými obchůdky. Bohužel mám pocit, že se některé ulice
mění v ghetta.“ Daniel Burger (v Nuslích žije 14 let) „Do Nuslí jsem se přivdala v roce 1958.
Vychovala jsem tu syna a pomáhala s vnoučaty. Starala jsem se o ně a vodila jsem je do školy a do
Sokola. Tu školu projektovali příbuzní mého muže. Dneska chodím denně na procházku do
Grébovky, mám ráda přírodu a procházkami se udržuji v dobré kondici.“ Danuše Hanauerová
(v Nuslích žije 60 let)
Kam se podíváme příště? Příští pátek se seriál Pražského deníku Jak jsem žili v Československu
podívá do Michle. Máte doma zajímavé snímky této čtvrti z let 1918-1992? Pošlete nám je
i s komentářem na e-mailovou adresu: redakce.prazsky@denik.cz
Foto autor| Zdroj: Facebook, Nuselský most
Foto autor| Zdroj: ČTK
Foto autor| Zdroj: Facebook
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Foto autor| Zdroj: Hana Axmannová
Foto popis| DUBEN 1970, ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA. Stavba Nuselského mostu byla velká událost.
Muselo se kvůli němu odstřelit několik domů. Během stavby děti běhaly na jeho okraj a házely dolů
různé věci. Most ale také nechvalně proslavily sebevraždy. „Bydleli jsme přímo pod Nuselským
mostem a než se postavily zábrany, tak sebevrazi skákali i jednou za měsíc,“ říká rodačka z Nuslí
Hana Axmannová.
Foto popis| PLNÍME PLÁN. Zaměstnankyně Nuselských mlékárek B. Koubková a A. Leštinová při
plnění konví dosáhly normy nad 142 %.
Foto popis| SRPEN 1968. Okupace vojsky Varšavské smlouvy se podepsala i na Nuselských
schodech. „Nechceme zrádce za naše vládce. Neutralita. Pryč s okupanty.“
Foto popis| RODINA TVRDÍKOVÝCH. Folimanka byla v 60. letech kouzelný park, kde se děti mohly
dosyta vyřádit. V zimě lyžovaly nebo bruslily a v létě chodily na plovárnu nebo na poutě.

Silový trojboj zdobí úspěchy
2.2.2018 Nymburský deník
VLADIMÍR MALINOVSKÝ

str. 13

Nymbursko - sport

Nymburk – Možná tak trochu ve stínu čtrnácti basketbalových titulů pro mistry republiky jsou
v Nymburce další sporty. Rychlostní kanoistika v čele s mistrem světa Martinem Fuksou je také
v popředí zájmu. Ale je tu také oddíl silového trojboje Sokol Nymburk. A také borci tohoto klubu mají
za sebou nepřeberné množství triumfů z nejprestižnějších akcí.
Mimo jiné sklízí klub velké úspěchy při vyhlašování nejlepších sportovců Nymburska. V posledních
třech ročnících ankety vyhráli Karel Ruso a Pavol Demčák. „Tyto výsledky mě těší stejně tak, jako na
poli sportovním. V posledních mnoha letech jsem nechyběl na žádném vyhlašování nejúspěšnějších
sportovců okresu, kde pravidelně členové našeho oddílu získávají cenné trofeje. Jsem rád, že i zde se
silový trojboj dokáže prosadit v silné konkurenci ostatních sportů. Ocenění nymburských silových
trojbojařů je pro mě vždy velkou motivací pro pokračování další práce na rozvoji našeho sportovního
odvětví,“ uvedl předseda oddílu a také předseda Českého svazu silového trojboje Miroslav Vacek.
Historie nymburského klubu sahá o třicet let zpátky. „První soutěže v silovém trojboji absolvovali
nymburští závodníci již v roce 1988, tehdy ale ještě pod hlavičkou TJ Lokomotiva Nymburk jako
členové oddílu kulturistiky. Oddíl silového trojboje byl oficiálně založen v roce 1992 jako jeden z oddílů
znovu obrozené Tělocvičné jednoty Sokol Nymburk. V tomto roce se oddíl silového trojboje stal
zároveň řádným členem Českého svazu silového trojboje,“ řekl Vacek.
Oddílem Sokol Nymburk prošlo mnoho úspěšných závodníků, kteří se proslavili jak na národní úrovni,
tak i na úrovni mezinárodní.
„Bylo jich opravdu mnoho, takže je není možné všechny vyjmenovat,“ usmívá se předseda.
„Nejslavnější osobností nymburského silového trojboje je však podle mého názoru Karel Ruso, který
v oddíle působí již od jeho vzniku,“ připojil Vacek.
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Tento skvělý závodník se za svoji dosavadní sportovní kariéru zúčastnil devětačtyřiceti mezinárodních
soutěží (mistrovství světa a Evropy), kde nasbíral neuvěřitelných sedmdesát osm medailí (z toho
devětatřicet zlatých za jednotlivé disciplíny). Na těchto soutěžích překonal devětkrát evropský
a dvakrát světový rekord ve dřepu. „Navíc je to skvělý člověk, který naše sportovní odvětví vzorně
reprezentuje i mimo sportovní kolbiště,“ chválí svěřence šéf klubu.
Cestování po vrcholných akcích spolkne hodně peněz. „Náklady na účast našich reprezentantů na
mezinárodních soutěžích jsou opravdu značné. Zajistit prostředky na jejich úhradu bývá často velice
problematické a ve většině případů to končí tak, že si reprezentanti musí část těchto nákladů hradit
sami, výjimečně pomohou sponzoři.
Faktem zůstává, že naše mezinárodní aktivity významně podporuje město Nymburk, čehož
si nesmírně vážím. Nejlepším našim reprezentantům však v této oblasti velmi omezené možnosti.
Důvodem je značné podfinancování podpory reprezentace ze strany státu, a to zejména u ´malých´
sportů,“ dodal Miroslav Vacek.

JAK JSME ŽILI v Československu
2.2.2018 Moravskoslezský deník
Petr Jiříček

str. 04

Jak jsme žili v Československu

OSTRAVA-PLESNÁ
Tentokrát ve snaze přiblížit vám život na Ostravsku mezi lety
1918 až 1992 míříme do Plesné, která se v roce 1994 stala
doposud
posledním
městským
obvodem
Ostravy.
Samostatnou vsí však byla jen do roku 1976, kdy se na
osmnáct let stala součástí Poruby. 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 i s popisem na e-mail
petr.jiricek@denik.cz. V budoucnu je můžeme do seriálu
zařadit!
Foto popis| ZVONY PRO VÁLKU. V únoru 1942 byly
z plesenského kostela sňaty všechny bronzové zvony, které
okupanti použili k válečným účelům. Avšak díky vedení zdejší
farnosti a obětavým občanům byl v květnu téhož roku pro
kostel v Plesné pořízen alespoň jeden ocelový zvon –
sv. Jakuba (na snímku).
Foto popis| „AKCE Z“. Pod tímto tajuplným názvem se skrývá iniciativa obyvatel Plesné ze
sedmdesátých let minulého století, kteří v obci vybudovali velkou moderní tělocvičnu. Snímek pochází
z její výstavby. Dnes v budově sídlí Dům dětí a mládeže.
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Foto popis| NÁRODNÍ ŠKOLA. Na snímku jsou zachyceni žáci jedné ze tříd národní školy v roce
1955. Dnes v této 155 let staré budově sídlí Mateřská škola Plesná.
Foto popis| DOBROVOLNÍ HASIČI. Snímek zachycuje jedno z mnoha cvičení plesenského sboru
dobrovolných hasičů založeného v roce 1905. Jeho členové vůbec poprvé použili motorovou stříkačku
o pětadvacet let později.
Foto popis| KOUPALIŠTĚ. V šedesátých letech minulého století si občané Plesné vybudovali
svépomocí vlastní koupaliště. Snímek pochází z prvních let jeho provozu.
Foto popis| ROLNICKÁ ZÁLOŽNA. Tento snímek pochází z roku 1930, kdy Rolnická záložna v Plesné
slavila šedesátileté výročí vzniku. Dnes v budově sídlí Úřad městského obvodu Plesná a také místní
pobočka pošty.
Foto popis| CVIČENÍ SOKOLA. Tělovýchovná jednota Sokol Plesná vznikla v roce 1914, avšak
aktivitu vyvíjela až do závěru století. Na snímku z roku 1962 je při veřejném cvičení zachycen Jaromír
Kňura.
Region| Severní Morava

Velké Bílovice
2.2.2018

Břeclavský deník

str. 04

Deník

JAK JSME ŽILI v Československu
VELKÉ BÍLOVICE – V mírném údolí otevřeném na západ
k Pavlovským vrchům leží Velké Bílovice. Město je známé
především v oblasti ovocnářství, vinohradnictví a vinařství.
Rozlohou vinic na ploše více než 720 hektarů jsou Velké
Bílovice největší vinařskou obcí v České republice. Známé
jsou i díky udržování folklorních tradic jako jsou hody. První
písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1306. Městem se
Velké Bílovice staly v roce 2001. Jsou čtvrtou obcí na
Břeclavsku, kterou v seriálu představujeme.
Foto autor| Foto: archiv města Velké Bílovice
Foto popis| SOKOL. Tělocvičnou jednotu Sokol v obci
založil v roce 1910 žižkovský učitel František Kňourek.
Sokoli pořádali vlastní sokolské hody či plesy. Uvedená
cvičební sestava členů Sokola je z roku 1948.
Foto popis| SKLIZEŇ OKUREK. V roce 1975 došlo
politickým rozhodnutím ke sloučení JZD Velké Bílovice
s JZD Moravský Žižkov pod nový název JZD Mír Velké Bílovice. To patřilo na začátku osmdesátých
let ke špičkovým podnikům v regionu. Rozvíjelo se vinohradnictví, ovocnářství, ale i zelinářství.
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Namáhavé ruční práce, jako například sklizeň okurek, ulehčovaly lidem sázecí stroje nebo sběrací
plošiny.
Foto popis| BOŽÍ TĚLO. Slavnost Božího těla se v době komunismu s výjimkou let 1968 a 1969
konala pouze v kostele. Od roku 1990 je opět příležitostí k procesí, které kráčí po cestě vysypané
květy ke čtyřem nazdobeným oltářům, tak jako to bylo obvyklé před nástupem komunistického režimu.
Například v roce 1945, kdy byl pořízen tento snímek.
Foto popis| STAVBA KULTURNÍHO DOMU. Mezi velkorysé záměry tehdejšího JZD patří i výstavba
kulturního domu, která začala v roce 1970 v centru obce ve spolupráci s místním národním výborem.
Se stavbou, která se dodnes řadí mezi největší kulturní budovy v regionu, je spjata i většina obyvatel.
Náklady na stavbu Velkobílovičtí hradili i z podílů na hospodářském výsledku všech tehdejších členů
družstva.
Foto popis| HODY. Bývaly slavné a hlučné. Hody v obci trvaly tři dny stejně jako ty, které se konaly
v roce 1948, kdy úřad stárků zastávali Antonín Sláma a František Oslzlý. Za stárky si vybrali Štěpánku
Maťákovou a Marii Skoupilovou, provdanou Hrdinovou. Velkobílovické hody s hanácko-slováckými
kroji, tancem a zpěvem patří k vyhlášeným folklorním událostem celého regionu i v dnešní době.
Foto popis| ŠITÍ KROJŮ. Krejčí Josef Konečný byl známým výrobcem bílovických krojů. Po první
světové válce nastoupil do krejčovského závodu v Brně, později přešel do Bratislavy. Živnosti se
věnoval až do roku 1958, kdy musel jít pracovat do JZD. Šití krojů, především chlapeckých, se dál
věnoval i v důchodu.
Foto popis| KUTÍ KONÍ . Kovářské řemeslo vykonávali ve Velkých Bílovicích v minulém století mimo
jiné i bratři Vajbarovi. Jejich kovárna stávala na tamním náměstí v místech, kde v současnosti stojí
velkobílovický kulturní dům. Snímek zachycuje kováře při kování koní v roce 1947.
Region| Jižní Morava
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Olešnice
2.2.2018

Blanenský deník

str. 04

Deník

JAK JSME ŽILI v Československu
OLEŠNICE – První oficiální záznam o Olešnici je z roku
1348. Městečko od roku 1496 drželi Pernštejnové, poté
připadlo panství Kunštát. Již roku 1539 udělil Jan
z Pernštejna cechovní řád krejčím, později byl udělen
tkalcům – 1545 a soukeníkům – 1610. Roku 1759 došlo ke
sloučení německé a moravské strany městečka, zároveň
obě strany uzavřely dohodu o vedení společného obecního
jmění, když do té doby byly obecní účty vedeny odděleně.
V polovině 18. století byla zřízena soukenická manufaktura
a v rodině Danzingerů se od roku 1816 objevuje tradiční
modrotisk, ruční potisk dřevěnými formami a barvení plátna
indigem zůstal zachován dodnes. V roce 1999 byla
Olešnice povýšena na město. Olešnice je čtvrtou obcí na
Blanensku, kterou v seriálu představujeme.
Foto autor| Foto: archiv obce, Připravil: Jan Charvát,
Zdeněk Peša, zdroj: cs.wikipedia.org
Foto popis| OSVOBOZENÍ. 9. května 1945 dorazila
doOlešnice jako první průzkumná hlídka vojáků generála Svobody. 10. května už pak do obce přijela
Rudá armáda. „Na snímku druhý zleva je olešnický lékař Josef Habanec. Bývalý legionář, který uměl
dobře rusky a tlumočil vojákům osvoboditelům,“ řekl olešnický starosta Zdeněk Peša.
Foto popis| MLÉKO Z OLEŠNICE . V obci místní založili mezi lety 1937 a 1939 Rolnické mlékařské
družstvo. Snímek z šedesátých let ukazuje zátkování mléka. Mlékárna v Olešnici funguje dodnes a je
největší zaměstnavatel ve městě.
Foto popis| OTEVŘENÍ SOKOLOVNY. 28. října 1928Olešničtí s velkou slávou otevřeli novou
sokolovnu. Tu postavili na místě bývalé školy. Před devadesáti lety přijelo do městečka osm tisíc
sokolů. Na snímku slavnostní průvod Olešnicí.
Foto popis| NA SPARTAKIÁDU. Na snímku z roku 1980 předvádějí dívky spartakiádní skladbu.
Cvičilo se tehdy v zahradě olešnické sokolovny.
Foto popis| POVODEŇ. Snímek z roku 1987 zachycuje povodeň v olešnické lokalitě Moravská strana.
Rozvodněný potok Hodonínka se v obci vylil opakovaně. Nejhorší byla situace v letech 2002 a 2006.
Před dvěma lety dělníci dokončili úpravy koryta zmíněného potoka.
Foto popis| HOTEL ZÁVRŠÍ. V letech 1976 až 1979 se v Olešnici stavěl hotel Závrší. Většina budov
občanské vybavenosti byla v té době postavena v takzvaných akcích „Z“ svépomocí brigádníky. Hotel
Závrší nebyl výjimkou.
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Foto popis| TRADICE MASOPUSTU. Masopust měl v Olešnici letitou tradici. Ta však později
postupně uvadala až zanikla. „Tradice masopustu u nás skončila někdy před padesáti lety. Na snímku
je masopust z roku 1922. Bylo po první světové válce a domů se vrátili i legionáři. Na lidech byla
tehdy patrná úleva. Hrůzy války byly pryč a zase byl prostor na zábavu a klidnější život,“ uvedl
olešnický starosta Zdeněk Peša.
Region| Jižní Morava

JAK JSME ŽILI v Československu ŽALKOVICE
2.2.2018

Kroměřížský deník

str. 04

První písemné zmínky o Žalkovicích pocházejí z první
poloviny třináctého století. Přestože ještě na začátku
dvacátého století žilo v obci asi sedm set obyvatel, dnes je
jejich počet asi o stovku nižší. Z první světové války, ve které
bojovalo osmadevadesát tamních mužů, se obec
vzpamatovávala pomalu. Během první republiky tam bylo
postaveno dvaačtyřicet domů, lidé měli možnost chovat
drobné zvířectvo. Nejhorší byla první polovina poŽalpokovic
třicátých let, kdy nebyla práce. Deset mužů za ní ze Žalprvní
vyjíždělo na kolech až do Zlína, kde si za týden vydělali asi
osmdesát korun. Přesto se obec postupně rozvíjela. V roce
1927 tam postavili sokolovnu, o pět let později byla
vybudována kanalizace, za dalších pět let byla zahájena
výstavba nové školní budovy a v roce 1939 tam vzniklo první
hřiště. Poté už přišla druhá světová válka: při bojích
v nedalekém Břestu dopadly granáty až do Žalkovic, kde
smrtelně zranily dva muže. Další dva byli krutě vyslýcháni,
jeden z nich skončil v koncentračním táboře. Nešťastná byla
také poválečná doba socialismu, naděje svitla až v roce
1968, vše však ztroskotalo okupací sovětských vojsk. V roce
1976 byla asi na patnáct let uzavřena škola, rok 1989 se pak v obci nesl samozřejmě ve znamení
revoluční euforie – mnozí obyvatelé Žalkovic se zúčastnili i manifestací v Kroměříži.
Foto popis| 1932. Fotografie z třicátých let zachycuje třináctý sjezd Hrabovy župy, který se
v Žalkovicích konal na oslavu pětatřicátého výročí založení tamního hasičského sboru. V čele průvodu
kráčí tehdejší starosta hasičů Stanislav Klabal. Sbor dobrovolných hasičů funguje v obci dodnes. Sto
let od svého založení oslavili v roce 1997, tedy pouhé dva týdny před ničivými povodněmi.
Foto popis| 1943. Možná kvůli tehdy nadstandardní technické vybavenosti si Žalkovice v roce 1943
vybral protektorátní ministr zemědělství Alois Hrubý pro slavnostní zahájení žní. Jednalo se o velkou
slávu, v průjezdech se čepovalo pivo a celá obec byla vyzdobená. Právě k této události patří i procesí
na snímku: do Žalkovic se totiž tehdy na zahájení žní sjeli krojovaní nejen z Hané, ale i z Valašska
a ze Slovácka.
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Foto popis| 1925. Na prvorepublikovém snímku je zachycen divadelní spolek po hře U svatého
Antoníčka, jevištěm se přitom stala velká zahrada patřící k domu číslo 19 u Černošků. Spolek byl
součástí žalkovického Sokola, který v obci zahájil činnost v roce 1920 a funguje dodnes. Až do
rozhodnutí o stavbě sokolovny, které padlo v roce 1927, se členové scházeli v sousedním Břestě.
Foto popis| 1938. Nová budova žalkovické základní školy byla slavnostně otevřena v roce 1938, její
stavba přitom netrvala déle než půl roku. Budova vyrostla na místě takzvané staré školy, která v obci
fungovala od roku 1880. Nová škola prošla v dalších letech několika rekonstrukcemi, s novějšími
přístavbami ji však žalkovičtí školáci navštěvují dodnes.
Foto popis| 1979. V roce 1983 otevřeli v Žalkovicích prodejnu Jednoty. Snímek z konce
sedmdesátých let znázorňuje stavbu, na které v akci Z strávili brigádníci více než čtrnáct tisíc hodin.
Za první republiky fungovaly v obci spíše malé krámky, poslední pak v budově farní stodoly. Jelikož
se do Jednoty chodilo nakupovat jen asi deset let, dnes se jako obchod znovu využívá farní stodola.
Snímky: archiv OÚ Žalkovice
Region| Střední Morava

obec HAVLOVICE
2.2.2018

Krkonošský deník

str. 04

jak jsme žili v československu

JAK JSME ŽILI v Československu
Foto autor| Foto: (6x) Zdeněk Honzera/ Kniha Havlovice...
krok za krokem
Foto popis| STŘELECKÝ KROUŽEK ve 30. letech. V obci se
střelecký kroužek vytvořil už v roce 1904. Staral se
především o honitbu v obci a v roce 1950 se přejmenoval na
Myslivecké sdružení Barchovan.
Foto popis| HAVLOVIČTÍ HASIČI V ROCE 1925. Historie
Sboru dobrovolných hasičů Havlovice se začala psát v roce
1885, kdy starosta zakoupil první stříkačku.
Foto popis| PANÍ SEMERÁKOVÁ ZE ŠIŠKOVNY PŘIJÍŽDÍ
POKŘTÍT NOVÝ RYBNÍK. Původní havlovický rybník nechali
vlastníci po roce 1865 přeměnit v louku. Místním rybářům se
rybník za Hejnovým statkem podařilo obnovit až mezi léty
1957 – 1959.
Foto popis| DIVADELNÍ OCHOTNICKÝ SPOLEK J. K. Tyl
byl prvním spolkem na území Havlovic. Vznikl už v roce 1884. Představení se hrála především
v přírodě či v sálech hostinců. Fotografie pochází ze hry Skřivánek, kterou spolek uvedl v roce 1932.
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Foto popis| TĚLOCVIČNÁ JEDNOTKA SOKOL byla v Havlovicích založena v roce 1914. Od roku
1919, z něhož pochází tato fotografie, fungovala jako samostatná jednotka. Členové pořádali kromě
cvičení také besídky, plesy, veřejná vystoupení a účastnili se všesokolských sletů v Praze.
Foto popis| ZNOVUOBJEVENÝ HRAD. K Havlovicím už neodmyslitelně patří také hrad Vízmburk.
Jako jeden ze svých archeologických cílů si ho zvolil Antonín Hejna (uprostřed), který s partou
spolupracovníků a brigádníků postupně odkrýval zničený hrad, který se stal jedním
z nejvýznamnějších nálezů svého druhu v moderních dějinách. Hrad je architektonickou památkou
1. kategorie.
Region| Východní Čechy

Jirásek a Hus dominují
1.2.2018

Náchodský deník

str. 01

Titulní strana

Pošťáci nejvíce chodí do ulic pojmenovaných po českých velikánech
Náchodsko – Alois Jirásek a Jan Hus – to jsou dvě významné postavy české minulosti, po nichž jsou
nejčastěji pojmenovány ulice či náměstí ve městech na Náchodsku. Jméno českého prozaika
a reformátorského kazatele, které v historii od sebe dělí půl tisíciletí, nese v okrese shodně deset
míst.
O jednu ulici méně mají Učitel národů Jan Ámos Komenský, vojevůdce Jan Žižka a spisovatelka
Božena Němcová, která je stejně jako Jirásek na Náchodsku doma. V osmi městech chodí pošťáci na
adresu nesoucí jméno prvního prezidenta T. G. Masaryka a v sedmi městech nezapomněli na
zakladatele Sokola Miroslava Tyrše, Karla Havlíčka a Bedřicha Smetanu. TOP desítku uzavírá „otec
národa“ František Palacký se šesti ulicemi na Náchodsku.
Se jmény ulic to třeba v Broumově bylo vzhledem ke složitosti historického vývoje velice různorodé.
Jména českých velikánů (Máchy, Smetany, Tyrše či Žižky), nesou až od června 1945, kdy nahradily
původní německé názvy. Broumovskou zajímavostí například je i fakt že ZŠ stojící v Komenského
ulici je pojmenována po Masarykovi.
Region| Východní Čechy
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Pošťácké brašně vévodí Jirásek
1.2.2018

Rychnovský deník

str. 01

Titulní strana

Na Rychnovsku ulicím „vládnou“ klasici. Objevují se ovšem i románoví hrdinové.
Rychnovsko – Bajza, Bejval, Kemlink, Jirsák či Zilvar. Kdo by neznal pětici dětských hrdinů
z humoristického románu Bylo nás pět od rychnovského rodáka Karla Poláčka.
A právě po pětici dětských dobrodruhů pojmenovalo přibližně před pěti lety okresní město své nové
ulice. Další ze jmen, které odkazuje k novodobé české historii, je například i spisovatel Bohumil
Hrabal. Jeho jméno pyšně ve svém názvu vyzdvihuje ulice, která navazuje na pětici Poláčkových
hrdinů.
Až na drobné výjimky jinak ulicím měst a obcí v Rychnovském okrese „vládnou“ spíše zažité
historické národní ikony.
Na pomyslném piedestalu stoji dramatik Alois Jirásek. Po něm je v rychnovském okrese pojmenováno
devět ulic a v případě Kostelce nad Orlicí i náměstí.
Stříbrnou medaili si pod Orlickými horami připisuje s devíti ulicemi Učitel národů Jan Ámos Komenský.
O bronzovou příčku se pak shodně dělí se sedmi ulicemi první československý prezident
T. G. Masaryk či zakladatel Sokola M. Tyrš.
V novém pojmenování ulic jsou jinak města a obce v okrese zdrženlivější.
Region| Východní Čechy

Ulice podle osobností
1.2.2018 Krkonošský deník
JANA MUDROVÁ

str. 01

Titulní strana

Na Trutnovsku vede Komenský, Tyrš a Němcová.
Trutnovsko – Názvy ulic v regionu se historicky měnily podle politické situace, ale řada zůstává
stabilní. Jde o osobnosti národa, jichž se převraty netýkaly, a tak se pojmenování nemění.
Nejfrekventovanějšími jsou na frekventovanějšími Trutnovsku Jan Ámos Komenský, Božena
Němcová a Miroslav Tyrš. Každý v názvech figuruje sedmkrát.
Komenského ulice se vyskytují v Hostinném, Dvoře Králové nad Labem, Úpici, Žacléři, Vrchlabí
a Trutnově, kde pojmenovali po učiteli národů také základní školu. Jména zakladatel Sokola
Miroslava Tyrše zdobí nejen ulice v regionu, ale existují i Tyršovy sady v Hostinném a Tyršovo
koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem. Spisovatelka Božena Němcová má ulice v Trutnově,
Hostinném, Vrchlabí, Žacléři, Úpici, Dvoře Králové nad Labem a v Malých Svatoňovicích. Nové názvy
ulic se mnohde rodí těžko.
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Nedávno svedli třeba zastupitelé Trutnova názorový boj o to, jak vzdát hold Václavu Havlovi. Nakonec
se po prezidentovi jmenuje úsek od kina Vesmír k Obchodní akademii – Nábřeží Václava Havla.
Region| Východní Čechy

Na Kroměřížsku vede Tyrš
1.2.2018

Kroměřížský deník

str. 01

Titulní strana

Názvy ulic se v průběhu dějin měnily, ani Kroměřížsko nebylo výjimkou. Vliv na pojmenování měla
historie, ale také politický režim. O názvu ulic vždy rozhodovalo vedení radnice ve spolupráci
s úředníky. Podobně je tomu dodnes. Názvoslovná komise už se ale častěji obrací na obyvatele nebo
firmy, které ulici stavějí. Roli hraje také přírodní charakter místa.
„Zapojení obyvatel a komise místní části do výběru názvu ulic nám připadá vhodné. Jde o lidi, kteří
budou na nových adresách bydlet. Pokud je to jen trochu možné, rádi jim vyjdeme vstříc,“ zmínil už
dříve Tomáš Lang ze zlínského magistrátu. Na Kroměřížsku vede v počtu názvů ulic zakladatel
Sokola Miroslav Tyrš, právě sokolské hnutí tam totiž mělo a má výraznou tradici.

Učitel národa JAN AMOS KOMENSKÝ (1592–1670) byl coby osobnost pro města a obce největší
inspirací, když uvažovaly o tom, jak pojmenovat tu či onu ulici. V celé České republice nese jeho
jméno skoro pětistovka tříd, a to ještě nepočítáme názvy škol nebo dalších institucí. Zlínský kraj
v tomto ohledu není výjimkou. Skutečnosti jistě napomáhá fakt, že se Komenský narodil na Slovácku.
Roky historici diskutují o třech možných rodištích – Nivnici, Uherském Brodě a Komni. Autor řady děl
o pedagogice, z nichž nejznámější je Orbis Pictus, prožil i rané dětství na Moravě.
Počet pojmenování v regionu: 6 Ve Zlínském kraji celkem: 26
Zatímco v rámci republiky je druhý nejoblíbenější co do názvu ulic Jan Hus,ve Zlínském kraji je to
první český prezident TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK(1850–1937). Rodák z Hodonína navštívil hned
několikrát Baťovo město,nevynechal ani Valašsko. Zasloužil se dokonce o zřízení okresního soudu ve
Zlíně,posílení městské pošty,rozšíření telefonní sítě na Zlínsku nebo půjčku na regulaci Dřevnice. Zlín
mu udělil čestné občanství.
Počet pojmenování v regionu: 5 Ve Zlínském kraji celkem: 1
MIROSLAV TYRŠ (1832–1884)byl český národní obrozenec německého původu, kritik,historik
umění,estetik,také profesor dějin na Univerzitě Karlově a na ČVUT v Praze. Je spojen především se
Sokolem. Podílel se na založení organizovaného tělovýchovného hnutí v Čechách, které dodnes
funguje také ve Zlínském kraji. Sám Tyrš žil dlouho hlavně pro Sokol,ale zabýval se také estetikou
a výtvarným uměním. Byl předsedou výtvarného odboru Umělecké besedy a člen poroty pro
sochařskou výzdobu Národního divadla v Praze.
Počet pojmenování v regionu: 7 Ve Zlínském kraji celkem: 18
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Otec národa FRANTIŠEK PALACKÝ ( 1798– 1876) měl také vřelý vztah k našemu regionu. Pocházel
z Hodslavic na Valašsku a narodil se jako páté ze 12 dětí. Do české historie se zapsal jako spisovatel,
politik, historik i organizátor veřejného života.
Počet pojmenování v regionu: 4 Ve Zlínském kraji celkem: 15
O autorovi| zpravodajové Deníku,
Region| Střední Morava

Hanáckou besedu se naučily tančit i děti. A pomohly s rekordem
1.2.2018 vyskovsky.denik.cz
Redakce

str. 00

Seriály

Vyškov /CO SOUSED, TO REKORDMAN/ - Dokázala svolat více než čtyři stovky krojovaných, kteří
ve Vyškově společně zatančili Hanáckou besedu. Kromě domácích se zapojily národopisné soubory
z dalších koutů Moravy. Jana Otáhalová z Němčic nad Hanou na Prostějovsku se zasloužila o zápis
do České databanky rekordů. Tomuto úspěchu je věnovaný další díl ze seriálu Co soused, to
rekordman. „Hanácká beseda je krásný tanec a vyškovské náměstí je pro něj jako stvořené,“ řekla
Otáhalová.
"První pokus o vytvoření rekordu podnikli milovníci folkloru v čele s němčickým souborem Pantlék už
v roce 2008. Na Masarykově náměstí ve Vyškově se tehdy po snaze Jany Otáhalové sešlo
dohromady 210 tanečníků. Zápis se jim podařil. „Před námi nic podobného ještě nikdo neudělal, byla
to jedinečná a nádherná událost. Chtěli jsme trochu zviditelnit hanáckou kulturu,“ vysvětlila
organizátorka.
MALÍ TANEČNÍCI
Akce se opakovala i následující roky a zúčastnění laťku pokaždé o kousek posunuli. „Hlavním cílem
bylo, aby besedu tancovalo co nejvíce lidí. Největší úspěch ale pro nás představovalo to, že se
zapojily i děti ze školky,“ připomněla.
Rekordní série se dostala na svůj vrchol před pěti lety, při šestém ročníku. Podle zástupců
pelhřimovské Agentury Dobrý den, která měla zápis do databanky na starosti, je poslední aktualizace
rekordu ze 17. května 2013. Stojí tam: 440 lidí.
Setkání krojovaných se konalo spolu s akcí Dny s vyškovskou radnicí Hanácký den. Pokořit rekord
384 tanečníků se v roce 2013 přišlo pokusit pětadvacet folklorních souborů z hanácké oblasti. Mezi
nimi se na Masarykově náměstí pohybovaly i domácí skupiny Trnka a Klebetníček.
Nechyběli ani zástupci vyškovského Sokola, kteří se postarali o zaučení případných zájemců
i o zapůjčení krojů. Bez nich to totiž nešlo. „Všichni museli mít na sobě kroj, ale ne nutně hanácký,“
poukázala Otáhalová.
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Přestože se očekávání podařila naplnit a rekord o téměř šedesát účastníků překonat, na další pokusy
už řada nepřišla. „Město dále nemělo zájem a rokem 2013 jsme skončili,“ řekla vedoucí souboru
Trnka Anna Lasovská. To potvrdila i Otáhalová. „Městské kulturní středisko od pořádání akce
vzhledem k složitosti příprav upustilo,“ upřesnila.
Podle ředitele střediska Luboše Kadlece by další pokus byl náročný na prostor i peníze. „Sehnat
takové množství krojů není levná záležitost a náměstí není nafukovací. Hanácký den samozřejmě
uspořádáme i v dalších letech, jestli se v této souvislosti vrátíme i k překonávání rekordu, to je otázka
budoucnosti,“ sdělil Kadlec.
Přestože už neboří rekordy, je možné Janu Otáhalovou společně s jejím souborem Pantlék potkat na
různých hanáckých setkáních. „Pořádáme akce hlavně v Olomouckém kraji, kde už ale vystupujeme
jen tak bez boření rekordů,“ uzavřela folkloristka.
PETR KOUDELKA
https://vyskovsky.denik.cz/serialy/hanackou-besedu-se-naucily-tancit-i-deti-a-pomohly-s-rekordem20180201.html

Praha nejsou jenom Hradčany
1.2.2018

Moje země

str. 74

Extra příloha: PRAHA

Extra příloha: PRAHA Kroky takřka všech návštěvníků
z ciziny vedou v Praze do míst koncentrované naší a vlastně
i středoevropské historie. Staré Město, Karlův most, Malá
Strana, Hradčany. Je to pochopitelné. Na každém kroku
tady na ně mluví středověk, duch velkých vládců
a pohnutých událostí v úchvatných kulisách gotické,
románské, barokní i secesní architektury.
A popravdě, tuhle cestu v Praze volí i většina domácích.
Budiž, první kroky, první návštěva Prahy pochopitelně musí
vést „na Hradčana“. Ale my se vás tentokrát pokusíme
přesvědčit, že i Vinohrady, Žižkov, Karlín nebo třeba
průmyslové Holešovice mají svoje kouzlo, historii
a především nový, bohatý život. Pojďte s námi na sklenku
vína do Grébovky, do galerie se vzducholodí, dopřejte si
závratnou vyhlídku z televizního vysílače, opulentní snídani
v secesní kavárně nebo se pojďte jen tak projít k jezírku
v historickém parku. Vinohrady: La dolce vita pražské
smetánky
Tato výstavná rezidenční čtvrť má všechno. Elegantní architekturu, skvělé restaurace a kavárny,
kulturní stánky i zeleň – a přitom je jen pár minut od historického centra. Zdobné secesní fasády
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a ulice lemované vzrostlými stromy lehce připomínají Paříž, přičemž kvalita místních kaváren se s ní
směle může rovnat – i proto jsou Vinohrady velmi vyhledávanou adresou.
Dnešní podoba Vinohrad vznikla na přelomu 19. a 20. století, kdy se do zdejších, nově vybudovaných
činžovních domů a vil stěhovali hlavně lidé z vyšší střední vrstvy včetně oceňovaných umělců, jakými
byli třeba bratři Čapkové či sochař Ladislav Šaloun, autor Husova pomníku na Staroměstském
náměstí. Historie Vinohrad je však mnohem delší, o čemž svědčí i jejich jméno. Když zde Karel IV.
nechal ve 14. století vysázet vinnou révu, místu se začalo říkat Viničné Hory a posléze Královské
Vinohrady. Ty pak byly dlouho samostatným městem, k Praze se připojily až v roce 1922! Dominantou
centra Vinohrad je neogotický kostel svaté Ludmily z konce 19. století. Je plný vitráží, maleb a soch.
Dovnitř se dostanete půl hodiny před mší, tedy denně kromě neděle v 16 hodin, v neděli v 8.30 nebo
10.30 ráno. V prosinci se na náměstí konají vánoční trhy, jimž dodává kouzlo umístění přímo u paty
kostela. Hned přes silnici upoutá pozornost secesní Divadlo na Vinohradech a trojici impozantních
budov na horním konci náměstí doplňuje Národní dům, dějiště plesů i dalších společenských akcí.
Vinohrady žijí příjemným rezidenčním životem. Mezi starousedlíky, jejichž rodiny tu bydlí už
několikátou generaci, se přistěhovali mladí bohémové i pestrá směs cizinců z celého světa. Každou
chvíli se zde otevírá další kavárna, bistro nebo restaurace. Náměstí Míru samotné pak oživuje
venkovní piano v celoročním provozu či nedaleký Poesiomat, jakýsi „jukebox na poezii“ s nahrávkami
autorských přednesů české a americké poezie. Vypadá jako hlásná trouba ve tvaru obráceného
písmene J – je zároveň skulpturou i funkčním zařízením.
Kam na Vinohradech vyrazit?
Začněte na zmíněném náměstí Míru a vytkněte si cíl, jímž může být kavárna, restaurace nebo třeba
žižkovská televizní věž; poté se k němu vydejte cestou klikatou.
Pokud je slunečno, nevynechejte jeden z vinohradských parků. Mezi nejoblíbenější patří Riegrovy
sady, více než sto let starý park, který ukrývá mnohá intimní zákoutí, volné louky a zejména
neobvyklé průhledy na pražské panorama.
V létě zde najdete i populární zahradní restauraci, která se pro některé Pražany stává alternativním
místem pobytu během teplých měsíců. Pro romantickou atmosféru se ale vydejte na vrchol louky na
západním okraji parku, odkud je nádherný výhled na Staré Město a Pražský hrad. V létě ideální místo
na piknik. Nebo se vydejte do Havlíčkových sadů, které byly inspirovány italskou renesancí.
Grotta, fontány, vodní kaskády i jezírko vytvářejí romantickou atmosféru, kterou dovršuje půvabný
dřevěný altán uprostřed vinice. Celému komplexu vévodí honosná vila Grébovka s terasou, z níž se
nabízí výhled do širokého okolí. Mezi půvabné vinohradské ulice patří mimo jiné Americká,
Londýnská, Lužická, Lublaňská či Mánesova.
Na procházce po Vinohradech byste neměli minout ani sídlo Českého rozhlasu. Tato funkcionalistická
budova má v pražské historii své nezastupitelné místo. Vysílat se odtud začalo již v roce 1933.
V budově je unikátní páternoster, instalovaný již v roce 1929, který je nejstarším funkčním oběžným
výtahem v České republice. Z budovy rozhlasu zazněla 5. května roku 1945 výzva k obraně Prahy
proti nacistům a tím bylo odstartováno květnové Pražské povstání.
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Při procházce se občas podívejte vzhůru – nejzajímavější detaily fasád bývají až v úrovni horních
pater. Příště už nebudete chtít bydlet jinde!
Foto popis| Karlův most, Kampa, Staroměstské náměstí, Pražský hrad (na snímku při pohledu
z Královské zahrady), to všechno jsou notoricky známé motivy fotografů. Ale Praha má stovky
kouzelných zákoutí.
Foto popis| Také Václavské náměstí nemůže chybět v žádném průvodci Prahou.
Foto popis| Kostel svaté Ludmily na náměstí Míru. Během festivalu světel Signal se jeho fasáda stává
obřím projekčním plátnem.
Foto popis| Fasády vinohradských domů svědčí o tom, že v této čtvrti se při výstavbě nijak nešetřilo.
Foto popis| Součástí Havlíčkových sadů je i grotta – umělá jeskyně a romantizující Neptunova kašna.
Foto popis| Obnovená vinice Grébovka s dřevěným Viničným altánem, chráněnou kulturní památkou.
Foto popis| Riegrových sadech můžete odpočívat, ale i tužit tělo, jak dokládá průhled pomníkem
Sokola Královské Vinohrady.

Investiční neúspěchy slavných i sto let starý „tunel“. Zajímavé příběhy ze
světa financí
31.1.2018 mesec.cz
Zbyněk Kalabis
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Jako z detektivky vypadají některé příběhy z historie světa financí. Práce v bance je slušně placená,
ale když se vám podaří miliardová ztráta, třeba tím, že kliknete špatně, půjdete do vězení.
Pro server Měšec.cz jsem již dříve napsal články, které popsaly nejrůznější zajímavé historické
příběhy ze světa financí nebo se věnovaly vztahu významných osobností ke světu peněz. Protože
mám od čtenářů pozitivní ohlasy, chci vás nyní stručně seznámit s dalšími zajímavostmi z této oblasti.
Nepokoušej bankéře
Významný bankéřský rod Welserů z bavorského města Augsburg se rovněž významnou měrou
zapsal do dobývání, respektive objevování Jižní Ameriky.
Začalo to tím, že poskytovali veliké úvěry Habsburkům. Když pak německý císař a španělský král
Karel V. nebyl schopen tyto úvěry splácet, získali od něj Welserové právo na kolonizaci území na
území dnešní Venezuely. Získali dokonce právo zde „navěky“ jmenovat svého místodržícího.
Po roce 1528 proto mohli vysílat expedice do povodí řeky Amazonky a do Kordilér (And). Měli v plánu
zde zavést důlní těžbu zlata, tento drahý kov rovněž získávali od domorodců. Jako „vedlejší produkt“
jejich obchodů také rozšiřovali zeměpisné znalosti o oblasti, ve které působili. Zmíněné obchody
Welserů ovšem nakonec byly neúspěšné.
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Pro dokreslení této činnosti Welserů považuji za nutné popsat také jejich soud s Němcem Nikolausem
Federmannem (1500–1542), který do Venezuely přišel v jejich službách v roce 1530. Žalovali jej za
porušení smlouvy a za zatajení získaných fondů, respektive předmětů z drahých kovů, získaných od
domorodců. Soud probíhal v Gentu a ve Valladolidu.
Federmann se ovšem aktivně bránil – na Welsery podal i protižalobu na vyhýbání se placení daní
a poškozování zájmů španělského krále.
Dne 19. srpna 1540 byl však Federmann okolnostmi donucen souhlasit s finančním vyrovnáním
s Welsery. Jako luterán se ovšem dostal do rukou španělské inkvizice a v únoru 1542 zemřel ve
vězení ve Valladolidu. Zjednodušeně řečeno, jenom blázen nebo sebevrah se soudí s mocnými
bankéři (neboť „s bankéři se nežertuje“).
Dluhy z drahých kovů
Náš významný barokní malíř Petr Brandl (1668–1735) zabředl díky neúspěšné investici do zlatého
dolu v Jílovém u Prahy do tak velkých dluhů, že se jich nezbavil do konce svého života.
Neúspěšné investici do stříbrných dolů na Sardinii se v roce 1838 nevyhnul ani největší francouzský
romanopisec Honoré de Balzac (1799–1850).
Vztah pojišťovnictví a sportu
Je vám známé, že (1822–1865), spoluzakladatel a první starosta tělocvičného spolku Sokol, byl
majitelem generální agentury italské pojišťovací společnosti Nuova Societa Commerziale
d´Assecuriationi?
V další části článku se věnuji nejrůznějším zajímavým podvodům ve finančním sektoru.
Tunelování odhalené sebevraždou
V roce 1902 byl odhalen opravdu „obrovský tunel“ ve Svatováclavské záložně. Vyšetřování začalo
dne 22. března 1902, kdy ve vlaku spáchal sebevraždu Josef Ort, její čelný představitel. Podezřelé
bylo již to, že měl u sebe ohromnou peněžní částku, k čemuž neměl žádný zřejmý důvod.
Především se zjistilo, že vedoucí pracovníci záložny zpronevěřili značné finanční prostředky, že
půjčovali nesplatitelné úvěry předluženým osobám nebo přebírali zjevně prodělečné podniky. Ztráty
pak zakamuflovali v účetnictví záložny.
Záložna samozřejmě zkrachovala a její vedoucí zaměstnanci byli odsouzeni do vězení.
Bony zůstaly „za nehty“ likvidátore
K dalšímu podvodu došlo těsně po sametové revoluci, tuším v Bratislavě. Podvod spáchaly dvě
pracovnice centrální banky, které měly úředně znehodnotit takzvané tuzexové bony, které byly
poškozeny či opotřebovány svým oběhem.
Tip: Jak vybrat úspory na důchod? S pravidelnou penzí ušetříte tisíce na daních
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Předpokládám, že si alespoň někteří ze čtenářů pamatují, co bony byly. Pro ty ostatní – šlo o jakési
peníze či poukázky na zboží z dovozu, které šlo oficiálně získat pouze směnou za legálně získanou
volně směnitelnou měnu.
O zničení těchto „bonů“ sice sepsaly a podepsaly příslušný protokol – „bony“ si ovšem ponechaly
a použily je pro nákupy v Tuzexu, respektive je prodaly. Udělaly ovšem trapně hrubou chybu – začaly
se chlubit svým náhlým bohatstvím, v důsledku čehož se přišlo na jejich trestnou činnost.
Obětní beránek, nebo padouch?
Další kroky vás, milí čtenáři, zavedou do „sladké“ Francie, konkrétně do obchodní banky Société
Generale (což je mateřské banka „naší“ Komerční banky).
V Société Generale byl od roku 2000 zaměstnán Jerome Kerviel, který byl zodpovědný za provádění
takzvaných arbitráží. Postupně neoprávněně překračoval povolený objem obchodů, a to od malých
částek až po velké. Jeho obchody postupně dosáhly až obrovských 49 miliard eur, což bylo více, než
činila tržní kapitalizace banky. Kervielem prováděné obchody byly ovšem ziskové (údajně dosáhl
zisku 1,4 miliardy eur).
Neautorizované obchody svého makléře Kerviela banka Société Generale objevila na začátku roku
2008 a okamžitě vydala příkaz k jejich uzavření. Naneštěstí se tak stalo v době prudkého poklesu na
trzích. V důsledku toho činily ztráty z těchto obchodů značných 4,9 miliardy eur.
Podle prohlášení představitelů banky Kerviel takto neoprávněně obchodoval sám, tedy bez vědomí,
spolupráce nebo dokonce bez příkazů svých nadřízených. Sám Kerviel tvrdil, že stejně jako on
postupovali rovněž další obchodníci Société Generale.
Kerviel byl zatčen a vyšetřován, s policií ochotně spolupracoval, byl však odsouzen do vězení. Mnoho
lidí se domnívalo, že se jednalo o jakéhosi „obětního beránka“. Jinak řečeno, práce v bance je sice
slušně placená, ale může být také velmi riskantní.
URL|
https://www.mesec.cz/clanky/investicni-neuspechy-slavnych-i-sto-let-stary-tunel-projdete-sizajimave-pribehy-ze-sveta-financi/

Jana Čiháková: Člověk žije, dokud je potřebný
30.1.2018 Styl pro ženy
DANA KAPLANOVÁ
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Příběh

Všude, kam přijde, buduje naučné stezky, čistí studánky, chrání stromy, zakládá muzea, pořádá
výstavy, slavnosti, poutě a adventní koncerty. V této činnosti nepolevila ani v důchodu – a ještě
k tomu zvládla zrekonstruovat polorozbořenou hájovnu v Lomanech z roku 1672, ve které vyrůstala.
Město Plasy, kde Jana Čiháková pracuje v kulturní komisi, ji dokonce navrhlo na Osobnost roku 2017.
Nemá televizi, takže si po večerech čte, studuje a stále něco vymýšlí. Celý život se věnovala dětem –
byla učitelkou v pohraniční malotřídce, v mateřské škole, ředitelkou základní školy, chvíli také
pionýrskou vedoucí a účetní, doučovala malé pacienty v pražském Motole.
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„Ráda cestuji a zajímám se o historii. Vždycky objevím nějakou zajímavost nebo výročí. Každý rok
pořádám na hájovně vánoční a velikonoční výstavu,“ vypráví čilá drobná dáma, ve které by člověk
tolik energie na první pohled nehledal. Organizovala i několik dalších výstav v plaském klášteře, když
připomínala význačné osobnosti – malíře, sochaře a stavitele, kteří se v kraji narodili.
Nedá si pokoj
„Hájovna, dvůr Lomany i klášter Plasy jsou perlami baroka. Kraj protínají barokní cyklotrasy i nově
osazené barokní lavičky. V Plasích máme Centrum stavitelského dědictví, kde je kromě dalšího
nádherná výstava života a díla konstruktéra a vynálezce Ludvíka Očenáška. Už před 2. světovou
válkou vynalezl mj. kosmické rakety a díky tomu se jako první Čechoslovák dostal do dvou muzeí
v USA. U nás byl opomenut, protože byl nadšený sokol. Zemřel v roce 1949.“
Na počest tohoto rodáka členové spolku Přeskopec, který založila, vybudovali naučnou stezku z Plas
přes Lomany do Dolní Bělé. V bývalém chlévě vedle hájovny Jana Čiháková v roce 2006 založila
Muzeum těžby borové smoly, o rok dříve na náves vrátila velký dřevěný kříž. Krytou autobusovou
zastávku zútulnila knihami a působí v divadelním souboru Křoví.
Tolik aktivit by jednomu stačilo na dva životy. Ale kdepak paní Jana a důchodové pletení šál nebo
pěstování bylinek. Pustila se i do rekonstrukce svého rodného domu v Lomanech u Plas, který byl léta
majetkem státních lesů a chátral. Hájovna se jmenuje Lipovka a tam i vyrůstala. Její pradědeček byl
hajný u knížete Metternicha, kterému panství včetně hájovny patřilo. A dědeček i otec v jeho povolání
pokračovali. Po roce 1945 statek, lesy i domek pro myslivce změnily majitele, byly státní, ale hajný
Adolf Levý, dědeček Jany, zůstal.
„Vzpomínám na něj s láskou. Miloval zvířata, přírodu, byl také včelař, ale hlavně úžasně vyprávěl.
Kvůli němu jsme se sourozenci rádi stonali, protože měl za povinnost sedět vedle naší postele
a zabavit nás. Dodnes si jeho povídání vybavuji. Jednou si možná dopovíme, co jsme nestačili,“ říká
milá blondýnka, která má slabost pro klobouky. Má jich v šatníku patnáct.
Pěšky do školy
Sedíme v obývacím pokoji v hájovně, na stole voní koláče a jablečný závin. „Tady na té pohovce se
narodili moji sourozenci,“ ukazuje Jana Čiháková. Ona přišla na svět za války v Plzni jako první ze
čtyř dětí. „Rodiče se báli, že tatínek nedoběhne včas pro porodní bábu, a protože maminka měla
v Plzni bratra, týden před mým narozením k němu šla bydlet.“
Jana měla tři sourozence: sestra Ludmila byla o rok, měsíc a den mladší. Byly jako dvojčata. „Když
Liduška v roce 1978 zemřela, bylo to pro mě nejtěžší období v životě. Mně bylo 37 let a měla jsem
sedmiletého syna. Jejím dětem bylo 12 a 13 let. Liduška se obětovala, abych já mohla studovat, proto
šla pracovat k tatínkovi do lesa. Později si večerně dodělala i s manželem Střední zemědělskou školu
v Plasích. Už je to čtyřicet let, co odešla, a pořád mi moc chybí.
Bratr Václav je o šest let mladší než já, vyučil se elektrikářem a usadil se v Plzni. Někdy mi pomáhá
při organizování různých akcí. Má dceru a syna. Poslední je o 17 let mladší Jan. Jeníka jsme se
sestrou považovaly za naše dítě. Pracuje na sile v Kaznějově, bydlí v nedalekém Mrtníku. Jeho dcera
žije v Plzni.“
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Všichni v okolí chodili pěšky do malotřídky v Lomničce, tři kilometry tam a zase zpátky. „V první třídě
mě doprovázel dědeček, pak jsem už chodila s ostatními dětmi. Tehdy nás v Lomanech a okolí žilo
asi sedmnáct školáků. Spočítala jsem, že jsme za léta nachodili šestnáct a půl tisíce kilometrů,“ říká
naše hostitelka.
Babička s kosou
„Po narození nejmladšího bratra maminka vážně onemocněla, trpěla těžkým revmatismem. Byla
hodná a rozmazlovala nás. Pocházela z nedaleké Dražně, kde sloužila na statku. Po svatbě
s tatínkem zůstala v domácnosti. Jako prvorozená mám po něm jméno, protože on čekal syna. Tak
moc si přál dědice, že mi na Vánoce místo panenky koupil šlapací svítící auto,“ směje se paní
učitelka, která na dětství v Lomanech ráda vzpomíná.
„Lítali jsme pořád venku, s dětmi jsme si hráli u nás na dvoře. Měli jsme tehdy dvě krávy, pět psů,
králíky, slepice. Když jsem se později vdávala, naši prodali tele a já dostala věno.“
Janina maminka byla trvale nemocná, a tak domu vládla babička Božena. „U hájovny jsme měli dva
hektary polí, mlátilo se tu obilí a to všechno ona zařizovala. Trochu obcházela dědu, ten se zlobil,“
pokračuje Jana Čiháková. „Některé rysy jsem po ní zdědila: hlavně zarputilost a pracovitost. Naše
babička se ráno ve čtyři na louce postavila s kosou do řady za sekáče a stačila jim. Vydržela tempo
s mužskými,“ vypráví Jana, která také seká trávu, jen už používá elektrickou sekačku. S kosou by si
ale také poradila. Rozhodně lépe než v kuchyni.
„Babička uměla skvěle vařit, chodila vařit na svatby, ale mě ani moji sestru to, bohužel, nenaučila.
Umím jenom péct, to jsem zvládla. Peču na rodinné sešlosti, dům je pořád plný lidí.“
Cesta do pohraničí
Po ukončení základního vzdělání Jana studovala dvouletou ekonomickou školu v Plzni, kde bydlela
na internátu. Když ji v šestnácti letech ukončila, stala se nejprve účetní. Přesouvali ji však z místa na
místo, až se ocitla tak daleko, že se skoro nedostala domů. Proto využila nabídky a začala pracovat
s dětmi jako pionýrská vedoucí na základní škole v Plzni a pak v Plasích. Vždycky si přála být
učitelkou, proto neváhala, když jí ředitel v Plasích nabídl učitelské místo.
„Potřeboval zaplnit volné místo po matematikářce. V té době jsem si už večerně dodělala maturitu
a poté jsem studovala vysokou školu, obor matematika a výtvarná výchova. Časem jsem přidala ještě
speciální pedagogiku. Jenže to byl jen záskok. Pak mi školní inspektor dal na vybranou – buď zůstanu
v Plasích znovu jako pionýrská vedoucí, nebo půjdu do pohraničí na jednotřídku jako učitelka. Sama
jsem jako malá malotřídku zažila, proto jsem se rozjela do Chrančovic nedaleko Úněšova na
Karlovarsku.“ Vydržela tam tři a půl roku. Netušila, co ji čeká.
„Byly to kruté poměry. Děti chodily do školy v zanedbaném stavu. Přespávala jsem v kabinetě a ve
třídě. V noci vylézala hejna myší, byly všude – na peřině, na zácloně, ve věcech, hrůza! Chtěla jsem
utéct, ale vedení mi nakonec přidělilo byt 3+1 se suchým záchodem a bez nábytku. Ten mi později
přivezli ze školy v pohraničí, kterou rušili. Učila jsem dál, ale bylo mi tam tak krutě, že bych se teď –
zpětně viděno – asi bránila vůbec tam nastoupit.“
Setkání ve vlaku
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Tohle období ale nakonec nebylo tak marné. Když se jednou vracela od rodičů, seznámila se ve vlaku
se svým budoucím manželem Jozefem.
„Jožka se narodil na Slovensku, je vzduchotechnik a duší sportovec. Líbil se mi, rozuměli jsme si a asi
po roce jsme se vzali. Loni 21. prosince jsme oslavili zlatou svatbu. Tehdy Jožka neměl v kraji moc
pracovních příležitostí a také já jsem hledala místo jinde. Našli jsme nakonec uplatnění ve Všenorech
v okrese Praha-západ.“
Ve Všenorech koupili dům a pustili se do rekonstrukce. Jana pracovala zpočátku krátce v mateřské
škole, později v základních školách v Klínci, Kosoři, Všenorech a Třebotově. V roce 1990 se stala
ředitelkou základní školy v nedaleké Líšnici. Vedla ji až do roku 2004. Pedagogickou kariéru tedy
skončila ve čtyřiašedesáti letech. Možná by učila dál, ale již tehdy toužila po životě na staré rodné
hájovně.
Návrat domů
Návrat do rodného domu se neobešel bez komplikací. „Hájovna byla osm let moje noční můra. Když
šel tatínek do důchodu, musel hájovnu uvolnit lesním dělníkům a začala chátrat. Nakonec byla deset
let neobydlená, bez oken, s děravou střechou, ve třech místnostech propadlé stropy. Scházeli se v ní
tuláci, kteří si na půdě dělali oheň. Přesto jsem o ni stála a stále jsem na úřady posílala vyjádření, že
o koupi mám opravdový zájem.“
Trpělivost se vyplatila, dům v roce 2003 získala a o rok později, kdy odešla do důchodu, přeskočila
z jednoho rychlíku do druhého. Umanula si totiž, že pětašedesátiny už oslaví v Lomanech.
„Můj známý měl stavební firmu a nabídl mi pomoc. Jenže chtěl přijet buldozerem a všechno srovnat
se zemí. Zbourat hájovnu, kde je černá kuchyně a jejíž stáří je přes tři sta let? Nikdy! Stavěli ji
cisterciáci z nedalekého kláštera. Co by mi pak připomínalo dětství a mládí? Hájovnou prošlo mnoho
řemeslníků. Hledala jsem je mezi známými, spolužáky, pomáhali příbuzní nejen manuálně, ale
i finančně. Do narozenin jsme to opravdu zvládli. Na hájovně jsem už zase doma.“
Přestavba byla finančně velmi nákladná, a tak vítala každou možnost si přivydělat. V motolské
nemocnici v Praze učila nemocné děti, když zastupovala chybějící kolegyně. „Kromě vyučování jsme
například hráli divadlo a scénář si napsali žáci sami. Připravili jsme výstavu dětských kreseb z celé
republiky. Vydávali jsme časopis Motoláček,“ říká paní Jana a vysvětluje, že chtěla, aby děti prožívaly
to co jejich zdraví vrstevníci.
„Teď jsem ve svém životě nejšťastnější, přestože stáří přináší nejrůznější problémy. Večer, když
uléhám, vzpomínám na vše hezké, co se mi přes den přihodilo a co jsem udělala pro to, aby měli lidé
radost a byli spokojeni. Dokud je člověk potřebný, tak žije,“ tvrdí sedmasedmdesátiletá vnučka
hajného Adolfa Levého.
Foto popis| Teď už je život na hájovně snadný. Když ji však v roce 2003 přebírala, byla v dezolátním
stavu. Proti tomu je zima i se sněhem, který si musí učitelka v důchodu odhrabovat sama, aby se
dostala na nákup, vysloveně drobnost. Nepraktickou sukni a klobouček si vzala kvůli našemu focení.
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Tělo tuž, klaunům služ! V Divadle Bolka Polívky baví sokolové
29.1.2018 ct24.cz
benediktovaj
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Kultura

Velké přátelství a boj o starou tělocvičnu spojilo hrdiny nové inscenace brněnského Divadla Bolka
Polívky. Představení Letem sokolím chce oživit pozapomenutý žánr klaunerie. V hlavních rolích se
představí Michal Chovanec a Ondřej Klíč.
Inscenace se vyvinula z původního skeče, který oba protagonisté vymysleli na workshopu ve Vídni.
„I ňouma – nebo spíš lálin – se může stát hrdinou,“ shrnují stručně, o čem jejich příběh je. Točí se
kolem jedné sokolovny. „Téma se dotýká spousty malých sokoloven. Po revoluci se vracely majetky,
různé spolky o tyto objekty usilovaly a většina řešila problém, komu sokolovna patří a co dělat, aby
nezchátrala,“ říkají Chovanec a Klíč.Tyršův pokračovatel
V divadelní sokolovně nacvičují na všesokolský slet v rolích náčelníka župy Břéti a jejího jediného
aktivního člena Čeňka. První z nich se cítí být nástupcem zakladatele tělocvičného spolku Miroslava
Tyrše a začne jeho myšlenky prosazovat příliš dogmaticky.
„Michal Chovanec je zvláštním způsobem Tyršovi podobný, kdyby se na něm pár věcí upravilo, je to
celý Tyrš,“ upozorňuje Ondřej Klíč na podobnost svého jevištního partnera se známým sokolským
náčelníkem.
Jako cvičenci Břéťa a Čeněk se tužili už třeba na festivalu Letní Letná, nové představení vznikalo pod
dozorem klauna a mima Bolka Polívky. „Vyzývám je, aby z toho měli radost, aby se tím bavili – potom
se budeme bavit i my,“ prozradil, jakou radu svým klaunským kolegům udělil.
Žánr klaunerie neopustil ani jako herec – jednu klaunskou inscenaci, zatím pod názvem Loutkáři, prý
také připravuje.
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/2376589-telo-tuz-klaunum-sluz-v-divadle-bolka-polivkybavi-sokolove

Mladá Boleslav: bazén v sokolovně se začne měnit
29.1.2018 Právo
Radek Plavecký
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Praha - Střední Čechy

V centru Mladé Boleslavi se co nevidět začne s opravou bazénu v historické budově sokolovny. Plavci
by jej mohli začít opět využívat v závěru letošních prázdnin. Budova sokolovny s bazénem patří
sokolům, přesto do ní investuje radnice z městských peněz.
„Je to budova pro Mladou Boleslav velmi cenná, proto jsme se rozhodli do ní investovat,“ vysvětlil
primátor Raduan Nwelati (ODS). Navíc se radnice podle něj dohodla se sokoly, že o investici poníží
nájem, který mu město za využívání bazénu platí.
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Podle představ vedení města by měl bazén, kde nebudou takové atrakce jako v novém městském
bazénu u parku Štěpánka, sloužit především školám a sportovním klubům. Také by jej měli zejména
v dopoledních hodinách využívat senioři, kteří tady budou mít klid na plavání, když tu nebudou
skotačit děti.
V bazénu se bude upravovat během rekonstrukce hloubka, aby odpovídala sportovním normám,
přibude výtah, vířivka, upravovat se bude recepce a vstupní prostor.
Další opravy čekají i samotnou budovu sokolovny, při nich se bude řešit například izolace nebo
vzduchotechnika. Celkové náklady by neměly převýšit 40 miliónů korun.
Regionalni mutace| Právo - Praha - střední Čechy

Z oktávy do vězení aneb zlomená křídla. Příběh jednoho z nejmladších
politických vězňů
29.1.2018

irozhlas.cz
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S některými koníčky jsem musel skončit hned po návratu z vězení. Lítat mi zakázali, říkal později
Loubal Zdroj: Osobní archiv Břetislava Loubala
Hrál na saxofon, dělal ochotnické divadlo, cvičil v Sokole, fotografoval a hlavně létal na větroních.
Téměř o všechny tyto koníčky ale student tišnovského gymnázia Břetislav Loubal během jediného
okamžiku přišel kvůli své další aktivitě – protikomunistickému odboji. Jeden z nejmladších politických
vězňů u nás dostal sice za výrobu a distribuci letáků pouhý rok vězení, dva členové téže odbojové
skupiny Jan ale skončili na šibenici.
PAMĚŤOVÁ STOPA
Mnohem víc než slečny zajímalo pohledného oktavána Břéťu létání. „Děvčat jsem měl několik, ale
vždycky jen na chvilku. Lítal jsem na větroních, měl jsem pilotní průkaz. Zalítal jsem si i na motorovém
letadle, ale na to mi papíry chyběly, takže tam vždycky musel sedět i někdo další.“ V místním
aeroklubu se také zformovala jedna z protikomunistických skupin na Tišnovsku, která později dostala
jméno „Jan“.
„Proti komunistům jsme začali vystupovat hned po válce, protože se nám nelíbilo, jak rychle
obsazovali ty nejvýznamnější posty, všechno mělo být jejich. V poválečných letech tady byla zvláštní
atmosféra, lidé se začínali dělit na ty, kteří komunisty vzývali, a na ty, kteří je naopak nenáviděli.
Nakonec už většina byla proti nim, protože se roztahovali stále víc. Pak začalo zatýkání a zavírání,
většinou to byli dobří, slušní lidé, na které se zaměřovali. Hodně obyvatel s tím nesouhlasilo, odmítali
propagaci komunismu, ale chtěli si zachovat práci, tak mlčeli.“
Původně pětičlennou skupinku vedl skoro o dvacet let starší Jan Simandl, který byl už za války
vězněn nacisty. Odboj se odehrával na ideologické a propagandistické frontě – rozbíjení
komunistických vývěsek, strhávání agitačních plakátů a naopak distribuce vlastních letáků. „Ty jsme
tiskli a po nocích rozhazovali ve městě a v okolí. Varovali jsme v nich před tím, kam se to komunisté
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snaží dotlačit, byla tam jak hesla, tak i souvislejší texty.“ Ty psal student Loubal tajně na psacím stroji
ve Svazarmu, největší ohlas měl text k úmrtí Jana Masaryka – málokdo tehdy věřil, že by skutečně
spáchal sebevraždu.
Skupina se pochopitelně záhy dostala do hledáčku StB, dlouho se ale nedařilo zjistit, o koho se
vlastně jedná. Teprve v dubnu 1950 byl kvůli podezření z údajné krádeže vysílačky v aeroklubu
zatčen Jan Simandl a po půl roce také Loubal. Hned první setkání s představiteli nové moci bylo pro
dospívajícího muže velmi dramatické.
„Přišli si pro mě rovnou do gymnázia. Během vyučování někdo zaklepal na dveře třídy a ptali se, kdo
je Loubal. Zvedl jsem ruku a už jsem šel. Ani si nepamatuji, co to bylo za předmět, protože jsem zažil
obrovský šok. Tušil jsem, co mě může čekat, protože to byla taková doba. Hlavní bylo zachovat klid,
protože by asi hned začali střílet, kdybych chtěl utíkat, navíc třídu jsme měli ve druhém patře.“
Rodiče o synově ilegální činnosti vůbec nevěděli, zjistili to až při domovních prohlídkách. „Měl jsem
i pistoli s dodatečně vyrobeným tlumičem. Byla schovaná ve stropě kurníku, naštěstí ji nenašli.
Nějakou tu zbraň, většinou po Němcích, měl každý z nás, po válce nebyl problém to sehnat.
Neplánovali jsme žádnou ozbrojenou akci, bylo to jen pro jistotu.“
Pistoli ale použili dva jiní odbojáři, vysokoškoláci Alois Pokorný a Vlastimil Železný, kteří organizovali
odboj po Simandlově zatčení. Skrývali se asi rok v zapadlé vísce Křížovice, kde se po čase objevil
provokatér František Mrkva, oba studenti ho ale po čase začali podezřívat a při potyčce byl Mrkva
zastřelen. Za to byli Pokorný a Železný v Brně odsouzeni k trestu smrti a koncem roku 1951 v Praze
na Pankráci popraveni.
Na osud Břetislava Loubala ale tento násilný čin neměl naštěstí žádný vliv. S několika dalšími
obviněnými byl totiž souzen o několik měsíců před střelbou. Jako mladistvý si měl odpykat za
velezradu pouhý jeden rok odnětí svobody. Nechvalně známou vazební věznici na brněnském Cejlu
vyměnil za trestanecký lágr na šachtě v Oslavanech.
„Normy byly velmi přísné, pro starší vězně nebylo snadné je vůbec splnit, za to jim hrozilo bití a hlad.
Proto jsme se my mladší snažili dělat víc a plnit normu i za ně, ta byla vždy pro tři nebo čtyři lidi, kteří
pracovali na tom samém místě. Přestože jsem do té doby studoval, nebyl jsem žádné peříčko, takže
mi těžká práce nedělala žádné problémy, spíš jsem se tomu v duchu smál.“
Dobrá fyzická kondice se ostatně Břetislavu Loubalovi hodila také později. Protože se prý během
výkonu trestu nepolepšil, strávil ve vězení o rok déle, než zněl rozsudek, po návratu do Tišnova pak
nemohl hned dostudovat a práci našel jen ve vápencovém lomu v nedalekém Čebíně. Vojenskou
službu absolvoval jako příslušník PTP opět v dolech, tentokrát na Ostravsku. Jen zázrakem přežil
zával a nakonec se vrátil zpátky na Tišnovsko, kde se mu podařilo najít práci v místním stavebním
podniku. Dnes žije šestaosmdesátiletý důchodce v rodinném domě v Předklášteří u Tišnova.
Smutné následky
„S některými koníčky jsem musel skončit hned po návratu z vězení. Lítat mi zakázali a na ty další
nebyl čas, protože jsem chtěl udělat maturitu a musel jsem toho hodně dohánět. Už před zatčením
jsem učení moc nedal, protože jsem se věnoval těm letákům, i do Sokola jsem po propuštění
nakonec přestal chodit.“
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Celoživotní láskou ale zůstalo fotografování - byl jedním z prvních amatérů, kteří se u nás věnovali
barevné fotografii, a naučil to i řadu dalších lidí. O své minulosti příliš nemluvil, dokonce syn Roman
slyšel jeho příběh až v dospělosti: „Vyplňoval jsem nějaký formulář na vojnu a tehdy jsem zjistil, že
otec byl zavřený. A když jsem se pak dozvěděl podrobnosti, tak mi doslova spadla brada. Přestože to
podle všeho způsobilo, že jsem nebyl přijat na střední školu, tak jsem na otce hrdý, jednal tak, jak byl
vychovaný – doma, ve skautu a v Sokole. Smutné jsou ty následky, dva popravení kamarádi, ale
doba byla tvrdá.“
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/z-oktavy-do-vezeni-aneb-zlomena-kridla-pribehjednoho-z-nejmladsich-politickych_1801291030_mos

Okradení, vytopení. Příběh seniorů z Poděbrad pokračuje
29.1.2018 nymbursky.denik.cz
Redakce
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Moje Nymbursko

Poděbrady – Zkušenost čtyřiaosmdesátiletého Josefa a jeho ženy Jitky by zřejmě zlomila i mladší
a otrlejší povahy. Loni na konci října v době, kdy byli v zahraničí na ozdravném pobytu, se do jejich
domu vloupal zloděj. Způsobil požár a potopu. Co neukradl, bylo zničeno. Nešťastným seniorům se
však rozhodli pomoci známí, příbuzní i lidé z místního Sokola. Vyhráno však zdaleka neměli.
Přinášíme lednové pokračování příběhu. Tak, jak je popsal sám hlavní aktér.
"Nastal čas na obnovu bydlení. Zjistili jsme, že nemáme co na sebe, nemáme si kam lehnout, čím se
přikrýt atd. Věcí, které zmizely, bylo bez konce. Ale měli jsme dostatek ručníků a osušek, které nám
přinesli solidární senioři. Mohli jsme aspoň co pověsit na okna, aby na tu naši bídu nebylo moc vidět.
Bída je možná moc silné slovo, ale mrzutostí bylo dost.
Jeden ze synů nám koupil postele. Manželské, s elektrickým ovládáním polohování. Ale zapomněl, že
jeho staří rodiče už mají málo sil a z nízkých postelí se jim bude čím dál, tím hůře vstávat. A že nás při
tom bolí klouby a záda. Budeme si muset poradit, jak jsme to dělali celý život. Nařezat dřevěné
špalíky a podložit jimi nohy postele.
Podobným řešením říkáme skautská domácnost. Improvizace. V tom jsme docela zběhlí. S penězi
jsme celý život vycházeli tak akorát. To víte, učitelé.
No – a do koupelny jsme dostali místo koupelnového stolu s mnoha šuplíky, kuchyňský dřez. To jsme
zatím ještě neřešili, ale řešíme věc, která podle mé ženy nesnese odkladu. Ručníky z oken musí
zmizet a koupíme si rolety.
V nově otevřené prodejně je mají ve slevě a montáž je prý velmi jednoduchá. Tak jsme se do toho
pustili.
Pročetl jsem si pozorně popis montáže a pozorně si ohmatával prvky, ze kterých se stavebnice
skládá. Rozhodl jsem provést montáž podle rady přítele Jiřího a upravené nosné prvky stavebnice
připevnit do zdi vruty a hmoždinkami. Trochu jsem se bál tvrdé betonové zdi, ale konalo se velké
překvapení. Vidiový vrták prošel zdí jako nůž máslem. Zjistil jsem, že vrtám do polystyrenu a tenké
vrstvy omítky. Zkoušel jsem díry všelijak zpevnit a skutečně se mi to někde podařilo, ale většinou ne.
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A ještě horší bylo, když nám v závěru upevňovací operace něco upadlo na zem a celá stavebnice se
rozsypala. Několikrát. Ztratil jsem chuť do práce, nevěděl jsem co dál.
Nejhorší bylo, když jsme zkoušeli funkčnost upevněné rolety a ona po několika pokusech spadla na
zem. To bylo zoufalství. Má žena mne povzbuzovala, někdy až hystericky hnala do dalších pokusů,
ale mne už v tu chvíli nebavilo šplhat od rána do večera po štaflích, bát se že spadnu a nic z toho.
Prosadil jsem si pauzu. Když jsem si šel koupit sádru, zmínil jsem se prodavačce, co řeším. Ona se
na mne usmála a řekla: „Mám pro vás řešení, které jsem si vyzkoušela. Kupte si lepidlo XYZ.
Odstraňte nános malby až na čistou omítku a podle návodu to nalepte. Ukázala mi docela těžkou
poličku, kterou tímto způsobem přilepila. Svitla mi naděje.
První lepení mne zklamalo a už mi celé ty rolety „lezly krkem“. Něco jsem udělal špatně? Znovu si čtu
návod a dovídám se, že lepení by mělo být pevné hned. Konzultace s prodavačkou. „Pozor! Důsledně
očistit a odmastit a lepené nechte vytvrdnout do druhého dne. To je moje zkušenost.“ Další pokus
zatím vyšel. Čekám, snad mi roleta nespadne v noci na hlavu. Čekají mne ještě tři okna. Jdu do toho
s opatrným optimismem.
Řadu dnů jsem nic jiného nedělal, než se zabýval roletami. A proklínal jsem zloděje, že nám svojí
zlotřilostí a zlodušstvím zasahuje dále do života.
Nakonec mne napadlo zkombinovat obě pracovní metody dohromady. Dvojí jištění. Co neudrží vrut,
to pojistí lepidlo. Vyšlo to, a už více jak týden hrdě vytahujeme rolety nahoru a stahujeme dolů. Já
a moje žena Jitka. Ona má na akci rolety také velkou zásluhu. Přesto, že se bojí výšek a různé
rozhledny ji nezajímají a ještě má bolavé koleno, s chvějícími se pažemi i nohama vyšplhala na vrchol
štaflí a přidržovala a označovala, abych já mohl vrtat a lepit až do zdárného konce.
Tak jsme prožili velkou část ledna. Tak nevím, na jedné straně toho zloducha proklínám, na straně
druhé má ten zlořečený loupežník a žhář zásluhu na tom, že jsem se zase něčemu naučil a že
nejsem dědek budižkničemu. Na všem zlém lze najít i něco málo dobrého a užitečného.
JOSEF BUBENÍK"
https://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/okradeni-vytopeni-pribeh-senioru-z-podebrad-pokracuje20180130.html
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