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Plné znění zpráv
Založení Sokola
12.2.2018 Haló noviny
Jaroslav KOJZAR
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Osudové okamžiky

»Prohlížela jsem si ho důkladně«, vzpomínala po letech na první setkání s mužem, za kterého se
provdala v roce 1872, »nejen proto, že mi byl divný jeho vous, kozí bradka, kterou jsem u žádného
z našich známých neviděla, ale též proto, že mi slečna Pavla při procházce kolem obytného domu na
můj dotaz, k čemu slouží ta divná lešení, vysvětlila, že je to nářadí, na němž s hochy ‚turnuje‘.
Toužebně bych si přála vidět to ‚turnování‘, o kterém jsem do té doby nic neslyšela,«
(www.qeocaching.com) napsala Renáta, tehdy ještě Fügnerová, o jejich prvním setkání.
O několik dnů později se onen muž se dvěma svými svěřenci ocitl u domku Karla Nittingera, sečtělého
lesníka, v jeho myslivně Na Králi v blízkosti Nového Jáchymova na Berounsku. Tady potkal nejen
dívku, ale i její matku Kateřinu, kterou z předchozí návštěvy u Bartelmusů již znal, i otce rodiny,
majetného podnikatele, velmi však vzdělaného, o deset let staršího Jindřicha Fügnera, aby v dalších
dnech buď přímo v myslivně nebo při procházkách křivoklátskými lesy spolu diskutovali o tehdy velmi
závažných tématech, ať již to byla filozofie, rostlinopis, česká otázka, literatura, dějiny.
Kdo byl ten, kterého jsem nejmenoval? Friedrich Emmanuel Tirsch.
Tirsch, nebo Tyrš?
Když se narodil (1832), jmenoval se opravdu Tirsch. Jeho otec, lázeňský a panský lékař, byl Němec.
Matka Vincencie Kirsbaum byla také Němka. Jejich jazykem byla němčina. Jenže když malému
chlapci, ještě Friedrichovi, byly čtyři roky, otec - nakažen tuberkulózou od jednoho pacienta - zemřel.
To už rodina žila v Döblingu u Vídně. Po dalších dvou letech zemřela i matka. Bylo to v Kropáčově
Vrutici na Mladoboleslavsku u svého bratra. Tuberkulóza ji dohnala, stejně jako Friedrichovy dvě
sestry.
Zde je kulminační bod jeho národnostního přerodu. Strýc, ač Němec, patřil mezi českou část
společnosti. Jenže z Mladoboleslavska bylo do vyšších škol přece jen daleko. Další bratr žil s rodinou
v Praze. Stěhoval se tedy k němu. Čekalo ho Akademické gymnázium a pak pražská německá
filozofická fakulta. Rodina pražského strýce na tom finančně nebyla nejlépe, a tak se rozhodl přijmout
nabídku na vychovatele. To bylo v roce 1858. Odstěhovat se ovšem musel k brněnskému továrníkovi
Eduardu Bartelmusovi, jenž poté, co vynalezl bílý nezávadný smalt a opustil dosavadního
blanenského zaměstnavatele, si zřídil mj. továrnu v Plzni, přestěhoval se na okraj křivoklátských lesů
a odtud do Plzně dojížděl. I on však měl blízko k české myšlence. Friedrich, jenž měl chatrné zdraví,
se už tady pokoušel bojovat s problémy tělocvikem. A ještě něco, tehdy se také začal podepisovat
Miroslav a také příjmení si přizpůsobil české transkripci.
Druhý z dvojice
Asi není nejsprávnější Jindřicha Fügnera nazývat druhým. Byl sice starší o deset let než Tyrš, ale bez
něho by česká tělovýchovná organizace nemohla vzniknout.
Jen kousek z jeho životopisu. Byl také původem Němec. Heinrich Anton Fügner. To bylo v roce 1822.
Jeho otec byl majetným obchodníkem z Litoměřic, ale v té době už žila rodina v Praze. Syn firmu
převzal, proto ho ani nedali na studie, ale podrobně vzdělávali v podnikání. Po dědovi Jindřich - už se
zřejmě psával česky - zdědil na Litoměřicku vinice, aby po otci převzal jeho obchod a sám už ho
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rozvíjel i směrem k pojišťovnictví. Proto navázal kontakt s italskou společností Nuova Societa
Commerciale d‘Assecurazioni, aby se později stal jejím generálním zástupcem, a dokonce majitelem
její generální agentury.
Tehdy se seznámil s Miroslavem Tyršem, chudým, ale vzdělaným vychovatelem.
Začátky systematické tělovýchovy
Nemysleme, že lidé až do té doby byli prosti tělesné výchovy. Vesnická klání, cvičení pro zdraví ve
městech, existovala. Ve šlechtických kruzích se věnovali jezdectví, šermu a bojovým sportům,
a dokonce v nich soutěžili. Měli své rytířské turnaje, souboje na život a na smrt, i když ty by člověk
těžko mohl pokládat za sport. Jenže co ti ostatní? Zdravý duch znamenal i zdravé tělo –
zjednodušeně takové bylo heslo Miroslava Tyrše. To ale bylo málo. Bylo třeba ještě připojit to, co
v Tyršovi probudil Fügner. Ten »byl skutečný demokrat, demokracie¨mu byla totéž, co láska k lidem...
Viděl cíl demokracie v tom, aby postihovala všechny lidi k takové ušlechtilosti a vzdělanosti, jakou měl
on sám« (F. A. Soukup: Miroslav Tyrš v publikaci České postavy).
A jsme na samém začátku. Tehdy se Tyrš vrátil po čtyřech letech do Prahy. Byl už vystudovaným
doktorem filozofie, ale samotný doktorát mu prostředky na obživu nepřinesl. Proto byl rád, že mu bylo
nabídnuto místo výpomocného učitele na soukromé škole sestřenice Jenny. Kromě toho díky
přátelům mohl zpracovat řadu hesel pro připravovaný Riegrův naučný slovník. To vše mu umožňovalo
ovšem jen skrovný život, ale co dál? Teprve když mu bylo nabídnuto místo cvičitele u Malýpetra, se
vše začalo měnit.
Malýpetrův ústav
Začněme rokem 1840. Tehdy byl v Praze založen stavovský ústav tělocvičný. Hlavními cvičiteli
a majiteli byli Němci Stefany a Steigmayer. Tělesné cvičení u nich bylo však jen jakousi přípravou na
protežovanější činnosti, i když jeho význam na podporu tělesného zdraví tehdy už nikdo
nezpochybňoval. V roce 1848 se jeho ředitelem stal Jan Malýpetr, vychovatel a učitel přírodopisu.
Po revoluci 1848 nastoupil však Bach a deset let trvalo, než bylo možné se alespoň trochu
nadechnout. Pětačtyřicetiletý Malýpetr bachovskou dobu přečkal a v roce 1860, kdy po Bachovi
začalo nové, demokratičtější období, byl připraven začít organizovat »další etapu tělovýchovy«. Měl k
tomu nakročeno dobře. Stal se dokonce prvním českým učitelem tělesné výchovy vůbec. Bylo to na
zemské škole v Praze. Jako přesvědčený Čech společně s J. E. Purkyněm, F. L. Čelakovským
a K. J. Erbenem vytvořil první české sportovní názvosloví. Sem k němu do ústavu přišel jako cvičitel
právě Miroslav Tyrš.
Ve stejné době byl tu však ještě další »tělovýchovný ústav«, a sice Ferdinanda Schmidta v domě
»U Doušů« na Václavském náměstí, jenž se později přesunul do domu »U města Pešti«. Jak
u Malýpetra, tak u Schmidta cvičili spolu Němci i Češi. A právě »ústav« Schmidtův přispěl ke vzniku
Sokola. V roce 1861 se totiž zdejší cvičenci rozhodli utvořit česko-německý cvičební spolek Turnverein. Pozvali dokonce Tyrše, aby připravil návrh, jak dále postupovat.
Jenže část německých cvičenců se postavila proti. Žádala zřízení jenom německého spolku a Češi,
budou-li chtít se stát jeho členy, měli mluvit německy a podřídit se německému vedení. Tím ale
definitivně skončilo i v tělovýchově období vzájemné spolupráce.
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Přípravný výbor
Tyrš nebyl přímým účastníkem sporu. Spor ho však zasáhl. Když se na podzim roku 1861 začala
scházet skupina nových vůdčích českých politiků oné doby, aby promyslela další postup i v této
oblasti, okamžitě se ocitl mezi nimi. Začalo období příprav na založení českého tělovýchovného
spolku.
Jeho hlavními představiteli byli kromě Tyrše a Fügnera například bratři Grégrové a novinář
a překladatel Emanuel Tonner, člen Českého sněmu.
Dne 11. listopadu 1861 byl vše jasné. Proto mohlo být v Národních listech zveřejněno oznámení:
»Spolek pro tělocvik.
Přátelé tělocviku zamýšlejí dle doslechu v Praze zříditi spolek pro tělocvik, za kteroužto příčinou již
několik porad odbývali« (F. A. Soukup: Miroslav Tyrš v publikaci České postavy).
Pátého prosince už organizátoři vyzvali zájemce, aby nahlásili svá jména do redakce časopisu Čas
nebo v ústavu Jana Malýpetra v Panské ulici.
Bylo třeba vypracovat stanovy. Ty si vzal za spolupráce s Tyršem na starost sám Julius Grégr,
vydavatel Národních listů. Dne 27. ledna 1862 byly stanovy schváleny. Tehdejší název spolku zněl
Tělocvičná jednota pražská.
O názvu Sokol se zatím nejednalo, »ačkoli už v prvních stanovách byl ‘sokol v letu’ uznán za
spolkový znak a ač se jednotě už od počátku obecně říkalo ‘Sokol’« (Ladislav Jandásek – Jan
Pelikán: Stručné dějiny Sokolstva).
Vznik spolku
Šestnáctého února 1862 se sešlo 75 prvních členů. Kromě stanov muselo se zvolit i spolkové vedení.
Za starostu byl navržen dr. Rudolf Thurn-Taxis, předseda pěveckého spolku Hlahol. Ten však funkci
nepřijal. A tak se starostou stal Jindřich Fügner a jeho náměstkem Miroslav Tyrš, který zároveň byl
zvolen odpovědným cvičitelem. Funkce náčelníka tehdy ještě neexistovala. Vedení bylo desetičlenné
a za jeho členy byli pak vybráni např. Thurn-Taxis, oba Grégrové, advokát Tomáš Černý, jenž
zároveň byl jednatelem, první profesor deskriptivní geometrie na polytechnice v Praze profesor
Skuherský a již zmíněný poslanec Tonner.
Koncem února bylo zvoleno deset prvních cvičitelů, od Malýpetra byla najata tělocvična, ale růst
členské základny ukázal, že je nutné si vybudovat své vlastní zázemí se sály. Prozatím Fügner
pronajal sály v Ječné ulici a brzy začal uskutečňovat svůj sen vystavět skutečný tělovýchovný stánek.
Stalo se tak v Sokolské ulici v Praze. Fügner, dobrá duše celého dění, anonymně dokonce jednotě
půjčil prostředky na zakoupení tělocvičného nářadí. Brzy se však dostal do značných finančních
problémů, které ho provázely až do konce jeho relativně krátkého života.
Pokud jde o kroj, i tady lze najít Fügnerův vliv. Jeho červená košile se stala počátkem sokolského
mužského odívání, které se podobalo slovanskému stylu.
Činnost spolku se i v dalších měsících rozbíhala rychle. První cvičení se uskutečnilo již 5. března.
Myšlenka se rozšiřovala i mimo Prahu a všude vznikaly jednoty hlásící se k myšlence zakladatelů.
Jen připomeňme, že v březnu, na schůzce členů na Střeleckém ostrově, Fügner navrhl tykání všech
všem, že vznikla komise pro české sportovně sokolské názvosloví (např. povely »vztyk... stoj spatný...
pohov... překot...« pocházejí z té doby), že postupně se utvářel profesionálně zdatný cvičitelský sbor,
do jehož čela se postavil Tyrš, že v květnu se již mohli členové obléci do nových spolkových krojů,
které vlastně jsou s malými úpravami spolkovými dodnes, že na návrh spisovatele a novináře Josefa
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Baráka namísto pozdravu »Zdařbůh«, používaného zpočátku, se napříště sokolové měli zdravit
pozdravem »Nazdar!«. Heslem jednoty bylo pak vybráno Tyršovo: »Tužme se«. V červnu byl dokonce
vysvěcen první sokolský prapor (autorem byl Josef Mánes). Začalo i období sokolských výletů, které
jednotu provázely po celé další století, výletem na Závist, i když už předtím se členové spolku
účastnili společně národního výletu na Říp.
A název Sokol? Ten se stal oficiálním až v roce 1865, i když vlastně to bylo již jen potvrzení toho, co
už bylo skutečností (návrh předložil Emanuel Tonner). A Fügner? V témže roce překvapivě umírá.
Prapor plně do svých rukou přebírá Tyrš.

Když budou ve straně slušný lidi
12.2.2018 Týdeník Rozhlas
Martin Velíšek

str. 09

Nalaďte si

Na český venkov padesátých let zavádí rozhlasová hra Traktor. Právě probíhá kolektivizace a hlavní
hrdina, představitel státní správy Mareš, je pragmatik: do strany vstoupil, protože to potřebuje ke své
práci. Chce věřit tomu, co sám říká: „Když budou ve straně rozumný, slušný lidi, bude se strana
chovat taky slušně.“ Ale brzy ho dožene jeho vlastní minulost... Traktor, který je druhou rozhlasovou
hrou dramaturga publicistiky na stanici Plus Petra Dudka, v premiéře 25. února odvysílá ČRo Dvojka.
* Proč jste se rozhodl zpracovat ve své hře příběh usazený do období kolektivizace?
Zpívali jsme už jako kluci písničku o tátovi, který se dře v dole, protože mu Gottwald ukrad pole...
Kolektivizace byl u nás proces bez diskuse zločinný a o jeho nespravedlnosti jsem slýchal od dětství.
Odbýt to pro sebe písničkou by bylo možná nejrozumnější, nakonec ty nejšílenější zločiny páchal
Stalin na Ukrajině a ne u nás. Ale mě přitahuje téma spolupráce s totalitním zlem, její motivy
a následky. Pak jsem zjistil, že jedno takové téma mám celkem blízko a má co dělat s kolektivizací.
* Je hra založena na reálném příběhu?
Je inspirovaná osudy dědečka, kterého jsem nikdy nepoznal. Byl prvorepublikový úředník, původem
z vesnice, a po válce se dal ke komunistům v hloupé naději, že tak pomůže kamarádům sedlákům.
Zemřel pár let nato zdrcený v psychiatrické léčebně. Vymyslel jsem si o něm příběh, o kterém jsem
předem věděl jen to, že nemůže dopadnout dobře... A pak ještě důležitá maličkost. Můj otec od
malička miluje všechno, co má motor a volant, a když mu bylo asi patnáct, pracoval jako student na
traktorové stanici kousek od Poděbrad. Zuřil, když viděl jak pitomci v družstvu ničí stroje ukradené
sedlákům, protože s nimi neumějí zacházet, a nevědí ani, že motor potřebuje olej.
* Traktor je vaše druhá hra pro rozhlas. Co vás naučila realizace vaší první hry Člověk s příběhem?
Úctě a respektu ke kolegům, kteří se mnou na Člověku s příběhem pracovali. A samozřejmě
k hercům. Snažil jsem se poučit i z vlastních začátečnických chyb, ale bylo jich trochu moc. Takže je
odstraňuju postupně.
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* Teď pracujete na dvou hrách o dějinách Sokola. Čili opět téma z historie. Nechystáte něco, co by se
na naše byť nedávné dějiny nevázalo?
Teď ne, ale asi k tomu dojde, protože se brodím od vzdálenější historie blíž a blíž k současnosti.
Neděle 25. února, CRo Dvojka, 20.00
O autorovi| Martin Velíšek, dramaturg
Foto autor| Foto Martin Velíšek
Foto popis| Traktor jede... zleva produkční Jana Knapová, režisér Dimitrij Dudík, herec Václav Kopta,
mistr zvuku Radek Veselý, herec Kryštof Bartoš a autor hry Petr Dudek.

Fašank: Skákej, skákej medvěde
12.2.2018 Zlínský deník
RENÁTA VEČERKOVÁ

str. 03

Zlínsko

REPORTÁŽ
Zlínsko – Skupinku masek jsem zahlédla z hlavní silnice vedoucí obcí. „Tady jsou, musíme nahoru,“
říkám posádce auta. Na fašanek jsem se vydala s celou rodinou. O dvě ulice nad námi probíhá
masopustní veselí. Přijíždím k reji masek.
Zdálky rozeznáváme cikánku, čerta, hastrmana, řezníka... Staženým okénkem slyším hlasy dobře
naladěných maškar, prozpěvují do rytmu ozembouchu, akordeonu a trubky: Skákej, skákej, medvěde,
čert pro tebe pojede. S roztrhaným měchem, stojí za ořechem. S drátovaným talířem, budeš v pekle
malířem.
Moravský fašank nebo fašinek v obcích většinou pořádají aktivní spolky obce. V Pozlovicích jsou pod
maskami ukryti dobrovolní hasiči.
Přicházíme k domu, u kterého se čert zrovna snaží chytit syny Lucie Turčyn Kalinové, která
fašankářům nabízí boží milosti, tradiční sváteční masopustní sladkost. Voňavé sladké kousky
připravuje pro průvod masek už 8. rokem.
„Musí být vysmažené, pěkně horké, voňavé a ocukrované,“ vysvětluje paní Lucie.
Vedle ní stojí manžel Andrij, jak jinak než s flaškou slivovice a táckem štamprliček. „Dejte si, vybízí mě
a do jednoho panáčku nalévá bílý mok tolik typický pro tuto oblast. „Ne, ne, já nemůžu, řídím,“
odmítám s díky nabídku. „Za mě dnes pije manžel,“ dodávám se smíchem. Ten jen pokrčí rameny se
slovy: „No, co se dá dělat,“ a už si ťuká s Andrijem a s typickým záklonem mizí zahřívací medicína
v jejich útrobách.
MILOSTÍ PLNÉ TALÍŘE
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„U nás se tradice dodržují,“ říká paní Marie Janíková, která se do Pozlovic přivdala před 47 lety.
Dvacet roků chodila v masopustním průvodu a vystřídala nejrůznější masky. Nejčastěji chodívala za
čarodějnici. V jedné ruce drží talíř milostí a v druhé …. slivovici. „Nene, já si nedám,“ směju se
a odkazuji ji na manžela.
„Často se chodilo za řemesla, za kominíka, dráteníčka nebo řezníka. Dřív jezdil aj vůz tažený koňmi,“
dodává veselá Pozlovjanka, kterou v průvodu vystřídal její přítel a zeť, a jde nalévat něco na zahřátí.
A je to potřeba. Teplota několik stupňů pod bodem mrazu maluje maškarám tváře i nosy do červena.
Průvod se posunul k dalším domům, vycházejí Rychtrovi, Martincovi, Krajčovi. Nesou talíře koblihů
s pořádným kopcem šlehačky, božích milostí a „tej bíléj“.
Muž v pepitovém saku a zmijovce na hlavě nastrčí dlouhou řeznickou šavli, na kterou mu rudolící paní
napíchne pořádný kus slaniny, a k tomu dostane do ruky bílou sklénečku. A ….
velký záklon. „Na šavli sbírám anglickou nebo špek a z toho, co za celý den nasbírám, po skončení
průvodu děláme ve zbrojnici tzv.
škvařenku,“ vysvětluje mi Viktor Martinec v masce řezníka. „Pak zhodnotíme den,“ dodává
s potutelným úsměvem.
MASKY ČEKÁ PERNÝ DEN
Jít v masopustním průvodu není jen tak. Den účastníkům začal už v sedm ráno. Sraz měli na
hasičské zbrojnici, kde se převlékli do masek. „V půl osmé už nás vítala paní starostka na obecním
úřadě, kde nám požehnala a popřála pěkný průběh,“ vysvětlil řezník Viktor Martinec, který se účastnil
průvodu po dvacáté. Průvod končívá obvykle ve čtyři hodiny odpoledne a řezník sám přiznává, že
procházka je to velmi náročná. Obec se rozrůstá, už má 1260 obyvatel. Ač průvod neobejde všechny
domácnosti, v dolní části obce chodí druhá skupina, ne všechny masky dojdou až do konce. Tomu se
vůbec nedivím. Štamprlu jsem odmítla už asi podesáté.
PENÍZE PRO DOBROU VĚC
Eva Úlehlová jde v průvodu za Týnu z pohádky Bořek stavitel. „Část vybraných peněž půjde na
dobročinnou věc,“ vysvětluje. Letos se Pozlovští rozhodli část vykoledovaných peněz věnovat
celorepublikovému spolku Ichtyóza, který se stará o nemocné děti s poruchou kůže. „Buď věnujeme
částku na účet, nebo přispíváme formou přímé pomoci: kupujeme krémy a masti,“ uvádí Týna alias
Eva Úlehlová s tím, že touto nemocí postižené děti se musí 6x až 8x denně pečlivě mazat. Péče
o dítě zabere až 8 hodin denně a stojí kolem 15 tisíc za měsíc. Pojišťovna tyto náklady nehradí.
U PANÍ STAROSTKY
„Tak máte všichni štamprle?“ ptá se masopustních maškar starostka Olga Tkáčová, k jejímuž domu
doskotačily rozjařené masky. „A berte si boží milosti,“ pobízí účastníky průvodu.
„Ráno jsem fašankářům připravila na úřadě snídani, aby se jim dobře šlo,“ vypráví s úsměvem dobře
naladěná starostka. Fašanku, fašanku, dlouhá noc bude, kdo nemá kožůška, zima mu bude, hrají
muzikanti, celá ulice zpívá a hastrman vytrubuje ústřední melodii.
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Děti mají pusinky až k nosánkům od cukru, třepou se zimou, ale s chutí se zakousnou do další
nabídnuté koblihy.
„DĚCKA, BUDEME V NOVINÁCH“
Přejíždíme autem s logem Zlínského deníku do malé obce se třemi sty obyvateli a vzbuzujeme
pozornost přítomných. I tady chodí fašankový průvod od domu k domu. Jana Adámková, která jde
v průvodu na Petrůvce podruhé, vysvětluje, že v malebné vesničce se střídají po roce tři skupiny
pořádající fašanek. Letos ho organizuje skupina žen a střídají se s hasiči a sokoly. Nyní zvolili téma
Rok na vsi. Patří sem všechny masky, které najdete ve vesnici: kominík, kocúr, ale i zvyky. „My
představujeme Velikonoce,“ volá paní z průvodu. „A my dožínky,“ dodává druhá, která nese
dožínkový věnec.
KOČKA JDE V PRŮVODU JIŽ PADESÁTÝM ROKEM
Zdeňka Macháčková v kočičí masce rozverně uvádí, že ona už je opravdu starý kocúr a celý hlouček
masek vybuchne smíchy. A jak by ne, v průvodu chodí už padesát roků! „Jednou jsme měli téma
Mrazík, tak jsem byla za Marfušu, jiný rok zase za dobře vypaseného brojlera,“ směje se. „Večer je
taneček v hospodě, v každém domě všechny zveme,“ říká Marie Čadová převlečená za valašského
stárka.
Helena Vavrysová špičkuje, že už je druhou generací kominíčka. „Chodila jsem za něj už jako
mlaďounká a chodím i teď …,“ zvesela nedokončí větu s významným gestem.
KDO BUDE MEDVĚD?
Jan Sovák chodil v masce medvěda poprvé. Přiznal, že si průvod užívá. „Dostanu najíst a napít
u každého domu,“ pochvaloval si. Dvacet osm let jezdí na Petrůvku k babičce. „Letos zaskakuje za
dědečka, který ze zdravotních důvodů nemohl vyrazit,“ vysvětluje babička Marta Životská, která vnuka
jako medvěda vodila na řetazu. Vypráví, že do včerejší noci vnuk ještě o ničem nevěděl. „Když uviděl
hlavu medvěda, ptal se, jestli jsme tady měli masopust. Tak jsme se začali smát a děda mu prozradil,
že za medvěda bude chodit on sám,“ pobaveně vypráví babička. „Byla to past,“ směje se medvěd.
„V Petrůvce je masopust velkou tradicí, máme skvělou kapelu. Sehrají se před masopustem a celému
průvodu to dodá takový šmrnc. I lidem, kteří jezdí kolem, se to velice líbí,“ uvedl místostarosta Josef
Pučalík, který pamatuje každoroční masopust od 85. roku.
„Maminko, ty fašanky byly ale krásné,“ radují se moje děti. Manžel se jen usmívá...
Region| Střední Morava
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Spolek I toto! zahraje pohádku
11.2.2018 pisecky.denik.cz
Stanislava Koblihová

str. 00

Kultura

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.
URL| https://pisecky.denik.cz/kultura_region/spolek-i-toto-zahraje-pohadku-20180204.html

Dějiny sportu: Studenti architektury z VUT zmapují 50 sokoloven
11.2.2018

ibrno.cz

str. 00

Sport

Brno, 11. února 2018 – Jaká je současnost a budoucnost prvorepublikových sokoloven? To se snaží
zjistit projekt Já a Sokol 2018, který přibližuje architekturu a detaily vybraných padesáti českých
sokoloven. Studenti Fakulty architektury VUT zkoumali proměnu tohoto symbolu prvorepublikového
sportu a možné budoucí využití často chátrajících staveb. Výstavu věnovanou sokolovnám bude
možné navštívit od konce května v rámci festivalu Re:publika na brněnském výstavišti.
„Snažíme se zmapovat současný stav uchování a pokračování sokolského odkazu, kde prolínání
sportovního, kulturního a sociálního fenoménu neztratilo na aktuálnosti. Databáze sokolských staveb,
uměleckých děl či řemeslného detailu nebyla souborně zatím zpracována, proto plánujeme i tvorbu
webové aplikace. Výstava pak zprostředkuje architekturu, umění, řemeslný detail a identitu sokoloven
široké veřejnosti. V neposlední řadě chceme představit vývoj sokolské identity jak v architektuře
a umění, tak v samotné motivaci stát se sokolem,“ uvedla Nicol Gale, spolukurátorka expozice.
Dvaadvacet studentů z Ústavu experimentální tvorby–ateliéru architektů Nicol Gale a Svatopluka
Sládečkavytvořilo během roku celkem sedmnáct prací, které se váží ke konkrétním sokolovnám. První
instalaci vytvořili při příležitosti otevření schránky základního kamene a vzniku nového dětského
centra v jedné z nejslavnějších sokoloven u nás, budově Sokola Brno I na Kounicově ulici v centru
Brna.
„Téma sokoloven a sokolských staveb se bytostně dotýká architektury. Rozhodli jsme se proto
spolupráci s Fakultou architektury VUT rozšířit také tímto směrem. Naší ambicí je společně
s odbornou veřejností tematizovat sokolovny v roce stého výročí vzniku republiky a přispět tím k
řešení jejich současného, mnohdy žalostného, stavu,“ vysvětlil Michal Doležel, místostarosta
brněnského Sokola I.
„Další zadání přišlo z Uherského Hradiště, kdy studenti měli za úkol porovnat možnost renovace
stávající budovy a jejího okolí v případě, že by budova i nadále sloužila divadlu, případně možnost
přestavby pro původní účel sokolovny. Studenti měli dále zvážit možnost zbudování zcela nové
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stavby v odlišné lokalitě, a to buď jako novostavbu sokolovny, nebo budovy pro Slovácké divadlo. Vše
jsme řešili přímo s vedením divadla i samosprávy Hradiště. Práce studentů vedení města představí
občanům v létě,“ dodala Gale.
Studentské návrhy se představí i v rámci expozice, kterou Fakulta architektury VUT chystá v rámci
oslav 100 let Československa pro festival Re:publika, který 26. května 2018 odstartuje na brněnském
výstavišti. Fakulta připravuje i mezinárodní letní školu architektury, kde představí český vliv Sokola
coby tělovýchovné jednoty i kulturní instituce v zahraničí.
Sokol je jedna z nejznámějších tělovýchovných organizací po celém světě, vznikla v roce 1862
v Praze. V současnosti má organizace zhruba 160 tisíc členů. Každých šest let pořádá spolek
tzv. Všesokolský slet, který se letos uskuteční 1.–6. července v Praze coby připomínka 100 let české
státnosti.
URL|https://www.ibrno.cz/sport/62570-dejiny-sportu-studenti-architektury-z-vut-zmapuji-50sokoloven.html

Britové pátrají po příbuzných Rudolfa Ptáčka - pilota RAF
11.2.2018 hradecky.denik.cz
Redakce, Pavel Nedbal

str. 00

Z regionu

Královéhradecko, Kostelec nad Orlicí - Rudolf Ptáček byl válečným pilotem ve službách Britského
královského letectva. A právě po jeho příbuzných teď Britové pátrají.
"Zanedlouho se totiž uskuteční oslavy 100 let od založení RAF, které se budou konat i v anglickém
Wiganu, kde se v současné době nalézá stíhačka Spitfire, na které Rudolf Ptáček létal.
Rudolf Ptáček se narodil 19. února 1918 a zemřel začátkem roku 1942. Narodil se v rodině náčelníka
kosteleckého Sokola a majitele obchodu s kůžemi. Následně pobýval na Slovensku ve Zvolenu. Jeho
další kroky vedly do školy leteckého dorostu v Prostějově, kde ze zúčastnil výcviku na pilota.
Začátkem čtyřicátých let minulého století působil Rudolf Ptáček ve Francii, kde se zúčastnil
i operačních letů.
Osudným se mu stal leden 1942, kdy byl pod vlajkou britské stíhací perutě sestřelen a zahynul.
Rudolf Ptáček se pyšní i několikanásobným vyznamenáním Čs. válečným křížem. (šs, pn)"
URL|https://hradecky.denik.cz/z-regionu/britove-patraji-po-pribuznych-rudolfa-ptacka-pilota-raf20180208.html
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Čas masopustů, šibřinek a plesů
10.2.2018
(pš)

Svitavský deník

str. 01

Titulní strana

SVITAVSKO DNES
Svitavsko – V pravé poledne započne v Bystrém masopustní veselí, které je spojeno s prodejem
vepřových pochoutek a mysliveckou kuchyní. Průvod vyjde ve 14 hodin od sokolovny. V Litomyšli
zvou sokolové na Šibřinky, které se uskuteční od 19 hodin stylově v sokolovně. Milovníci tance
mohou například zajet na hasičský ples do Oldřiše nebo na farní do Chornic.
Region| Východní Čechy

Youtuber Kovy vyrazil na olympijskou misi
10.2.2018 Mladá fronta DNES
Karel Knap

str. 21

Olympiáda

Jeden z nejvlivnějších Čechů na internetu jako dítě sekl s hokejem a pořádal olympiádu pro plyšáky.
Teď chce své diváky přitáhnout ke sportu
Při otevření Českého domu v Kangnungu stál Karel Kovář vedle slovenského prezidenta Andreje
Kisky, poté se fotil se svými fanoušky a natáčel sám sebe při rozhovoru s krasobruslaři Annou
Duškovou a Martinem Bidařem.
Ze starší generace jej stále zná málokdo, leč pro mládež je celebritou a uznávanou kapacitou. Může-li
ji někdo postrčit ke sportu, je to on. Jedenadvacetiletý chlapík zvaný Kovy, jeden z nejslavnějších
domácích youtuberů, má na své diváky nezanedbatelný vliv.
Na olympiádu přiletěl z osobních i pracovních důvodů. Baví ho putování po světě – nedávno se vydal
do Íránu či Jihoafrické republiky. A má rád sport. „Jako špunt jsem začal s hokejem, byly mi čtyři,“
probírá se pamětí. S kariérou sekl, když zjistil, že se tréninky konají brzy ráno před školním
vyučováním. „Taťko, končím!“ oznámil neoblomně.
Teď vyrábí videa, v nichž zábavnou formou pojednává o politice, showbyznysu, cestování nebo třeba
bankovnictví. Na svém hlavním kanále na stránce Youtube.com má 684 tisíc odběratelů.
Ještě jako kluk z ledu přestoupil na florbal, dvanáct let se oháněl s tenisovou raketou – čtyři roky
dokonce závodně. Kvůli pracovnímu vytížení soutěžení omezil, ale aspoň jednou za čas si jde
zaběhat.
Olympiády kdysi poctivě sledoval u televize. Valil oči na pompézní zahajovací estrády. Fandil střelkyni
Kateřině Emmons. „A mám jednu bizarní příhodu,“ říká s úsměvem. „Pořádal jsem doma olympiády
pro své plyšáky, kterých bylo asi šedesát. Obvykle vyhrálo to nejnovější zvíře, protože jsem ho měl
zrovna nejradši. Nejdál vrhlo koulí nebo nejdál dojelo na sáňkách.“
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Teď se vydal na první skutečné hry na Dálný východ a podobně jako při svých předchozích výpravách
nadšeně pozoruje všechno, co se kolem něj děje: „Fascinuje mě třeba to, že na druhé straně světa
stojí nějaký Český dům, kde se točí české pivo a peče český chleba.“
Chce zajít na oblíbený hokej, který kdysi zatratil kvůli časnému vstávání. Láká ho biatlon
i rychlobruslení, jež naživo ještě nikdy neviděl. Plánuje setkání s Martinou Sáblíkovou nebo s Evou
Samkovou. „Rád bych vyzpovídal co nejvíc sportovců. Někteří se v médiích nedostávají na přední
stránky, takže se svým divákům chystám přiblížit disciplíny, které nejsou tak populární.“ Přirozeně si
uvědomuje, že se jeho úspěch zrodil na internetu. Že statisíce dětí tráví většinu svého volného času
hraním her a sledováním videí na webu. Zároveň se ale snaží vyhnat své obecenstvo od mobilů
a počítačů ven. Aby se rozhlédlo po vlasti i za hranicemi.
„Vztah k pohybu naštěstí patří k naší historii, už dávno přece Češi cvičili v Sokolech. Sportovní
kroužky jsou mezi dětmi pořád hodně rozšířené. Doufám, že tahle tradice nezmizí. Osobně jsem rád,
že jsem se třeba naučil hrát tenis.“
Kovář chválí Český olympijský výbor za to, že se věnuje sociálním sítím, jejichž prostřednictvím
oslovuje mnoho lenošících žáků a dorostenců. Internet, na němž tak často visí, je v ideálním případě
přitáhne od displejů na hřiště.
A přispět může i současná Kovyho mise v Koreji.
O autorovi| Karel Knap, reportér MF DNES v Kangnungu
Foto autor| Foto: Michal Růžička, MAFRA
Foto popis| Celebrita Youtuber Kovy při otevření Českého olympijského domu hned vedle
slovenského prezidenta Andreje Kisky.

Jan Talaš načal šestou sérii dálkových běhů na lyžích
10.2.2018
(mib)

Valašský deník

str. 02

Zlínský kraj

Vsetín – Svůj v pořadí šestý takzvaný Worldloppet pas, do kterého se zaznamenávají účasti
v dálkových závodech pořádaných v různých světových zemích Mezinárodní federací lyžařských
maratonů Worldloppet, začal zaplňovat Jan Talaš ze Vsetína.
Nezmar mezi běžkaři a sportovci vůbec, který letos oslaví dvaasedmdesáté narozeniny, si v lednu
a únoru „vystřihl“ účast na dvou závodech – Dolomiten Lauf v Rakousku a König Ludwig Lauf
v Německu.
V pátek 19. ledna v sedm hodin ráno vyrazil vlakem ze Vsetína nejprve do Vídně, aby dále pokračoval
do tyrolského města Lienz. „Odtud nás v sobotu ráno přepravil skibus do vesnice Obertilliach na
samotný závod,“ líčí Talaš.
Start závodu byl v nadmořské výšce 1370 metrů.
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Cíl, do kterého se závodníci dostali po absolvování tří okruhů, ve výšce 1445 metrů. „Trať měřila
celkem dvaačtyřicet kilometrů. Jelo se klasickou technikou, byla to dřina,“ říká Jan Talaš.
Do závodu nastoupilo na tisíc běžkařů. „Někteří zvolili jen desetikilometrovou trasu, někteří polovinu
z celkové délky,“ upozornil vsetínský dálkový lyžař. Sám urazil celých 42 kilometrů v čase 4 hodiny a
12 minut.
„Medaili, kterou jsem na závodě v Rakousku získal, jsem poté daroval panu doktoru Romanu
Dostálovi ze Vsetína za ošetření před závodem,“ netají Jan Talaš. Odpočinek po rakouském
maratonu netrval dlouho. Už ve čtvrtek 1. února v noci mířil Jan Talaš spolu s dalšími sportovci autem
z Prahy do německého alpského městečka Oberammergau na tradiční König Ludwig Lauf.
Sobotní závod, který se jel volným způsobem, ještě Jan Talaš vynechal, vypomáhal však na jedné
z občerstvovacích stanic. V neděli 4.
února pak nastoupil do dvoukolového běhu klasickou technikou. „Startovalo se v devět hodin, bylo
polojasno, teplota se pohybovala od minus tří do nuly. Mazali jsme klistrem a dvěma vrstvami vosku,
které zajistila firma Toko. Jelo se krásně, nebylo to náročné,“ pochvaloval si vsetínský sportovec
trasu, která vede mimo jiné kolem známého kláštera Ettal. „Před nějakými deseti patnácti lety jsme
v něm dokonce přespali,“ připojil vzpomínku Jan Talaš. Čtyřiačtyřicet kilometrů dlouhou trasu zvládl
valašský běžkař za tři hodiny a třiatřicet minut jako sedmý nejrychlejší ve své kategorii závodníků nad
sedmdesát let.
Běžky ale nejsou tím jediným, čím se Jan Talaš baví. Už dnes dopoledne přeladí na zcela jiný sport.
„Od půl desáté začíná ve vsetínské škole na Trávníkách nácvičná na společnou skladbu mužů, která
se bude cvičit v červenci v Praze na sokolském sletu,“ přiblížil. Zváni jsou všichni zájemci, nejen
členové Sokola. „Znovu zjistíme, jak nás bolí tělo, až je potřeba neustále protahovat svaly,“ usmívá
se Jan Talaš. A pro zájemce připomíná, že muži cvičí na Trávníkách každé úterý od 19 hodin.
Foto autor| Foto: Deník/Michal Burda a archiv Jana Talaše
Foto popis| JAN TALAŠ. Vsetínský dálkový běžec má ve své sbírce už pět zlatých medailí, každou za
deset absolvovaných maratonů. Nyní usiluje o šestou.
Region| Střední Morava
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Bývalý šéfredaktor, nyní působící v neziskovém sektoru, popisuje pravý
důvod, proč Zeman útočí na neziskovky
10.2.2018
vef

parlamentnilisty.cz

str. 00

Novinář a spisovatel, bývalý šéfredaktor Lidových novin Jaroslav Veis se rozepsal o neziskových
organizacích. Jeho komentář přinesly Lidové noviny. Veis je v současné době členem dozorčí rady
neziskové organizace Sananim, jež supluje roli státu v léčbě závislostí a pomoci bližním závislých lidí.
Úvodem Veis připomíná, že ke vzniku republiky před sto lety možná přispěla více než všechny
politické strany jedna neobyčejně vlivná neziskovka – tělocvičný spolek Sokol. Jeho heslo Ni zisk, ni
slávu je podle Veise vlastně stručnou definicí smyslu nevládních neziskových organizací: fungovat
tam, kde z nejrůznějších důvodů nefunguje stát, ba kam se dokonce nemá sám plést. Neziskové
organizace se však následně podle Veise staly oblíbeným otloukánkem politikům, a to zejména
exprezidenta Václava Klause a současné hlavy státu Miloše Zemana. „Namítá se, že neziskovek je
příliš mnoho, že jejich činnost i financování nejsou transparentní. Skoro by se zdálo, že sokolské
heslo si zaslouží v tomto kontextu update: Ni zisk, ni slávu a kapku zášti k tomu!“ podotkl Veis.
Klaus se podle něj v celé otázce projevoval spíše akademicky, Zeman ve svých proslovech mluví
o neziskovkách jako o pijavicích na státním rozpočtu. „Obávám se však, že pravým důvodem jeho
kobercového náletu není jen výše dotací, jež do neziskovek plynou, ale pole působnosti části z nich:
těch nepohodlných, které se zaměřují na kritiku a kontrolu fungování politické scény, prorůstání
byznysu a politiky, obranu nejrůznějších menšin a další nepopulární témata. Prezident i jeho akolyté
také nikdy neopomenou dodat, že (v)hodné neziskovky si podporu zaslouží. Označit ty ne(v)hodné
jako nehodné veřejné podpory by však až příliš okatě připomínalo východní vzory,“ zkonstatoval Veis.
Neziskovky pak podle jeho slov zajímají i premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) a vládu, jež hodlá
zvážit, kolik a kam. „On ani vláda by se při tom zvažování neměli zhlédnout v prezidentském názoru,
že by neziskové organizace měly být podporovány podle toho, kolik si vydělají samotné (zřejmě jakási
varianta P+P investic). Je to totiž kontraproduktivní: o co víc času a energie neziskovka věnuje
získávání financí, o to méně jí bude mít pro vlastní činnost,“ míní Veis a závěrem si všímá top 10
neziskových organizací, které v roce 2016 získaly víc než 100 milionů korun, a rozdílů mezi nimi.
URL|
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Byvaly-sefredaktor-nyni-pusobici-v-neziskovemsektoru-popisuje-pravy-duvod-proc-Zeman-utoci-na-neziskovky523819?utm_source=nm&utm_medium=xml
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Přednáška o tělovýchově v Lipníku představila její spolky i historii
9.2.2018
(job)

Nové Přerovsko

str. 06

Lipník nad Bečvou – Historii lipnické tělovýchovy se v pondělí odpoledne věnovala kronikářka Jarmila
Musilová na besedě, která se konala v kavárně Echa.
Příchozí tak mohli kromě významných dat a zajímavostí o založení a činnosti Sokola, Orla či Dělnické
tělovýchovné jednoty u starých fotek zavzpomínat i na jednotlivé kluby, sportovce a jejich úspěchy.
Tělovýchovné organizace v Lipníku vznikaly na principu dobrovolnosti a opíraly se o aktivitu, výrazný
zájem a nadšení jednotlivců. „Měli jsme zde čtyři tělovýchovné organizace – Sokola, Orla, Dělnickou
tělovýchovnou jednotu (DTJ) a Junáka,“ vysvětlila kronikářka Jarmila Musilová.
Nejdelší tradici z těchto organizací má nepochybně tělovýchovná jednota Sokol. „Po nezdařilých
pokusech již v roce 1884 a pak v roce 1891 se jednota trvale ustavila a velmi čile začala rozvíjet svou
činnost v roce 1892,“ doplnila kronikářka s tím, že ženský odbor Sokola byl uveden v roce 1904 za
předsednictví Libuše Vítkové.
Příchozí si poslechli celou historii tělovýchovné jednoty – perzekuce během obou světových válek
i otevření nové sokolovny v prosinci roku 1926. Druhou nejstarší jednotou v Lipníku pak byla
tělovýchovná jednota Orel, která byla založena v roce 1910.
„Sociálnědemokratická strana usilovala, aby její mladí členové byli vychováváni nejen k tělesné
zdatnosti, ale také k třídnímu uvědomění. Tuto úlohy plnily Dělnické tělovýchovné jednoty, které byly
v Lipníku založeny roku 1912,“ pokračovala Jarmila Musilová.
Skutečným základním a hlavním činitelem v městské struktuře sportovního dění se stal Dělnický
sportovní klub (DSK). „S DSK postupně splynuly všechny sportovní disciplíny, které ve městě vyvíjely
činnost, včetně kopané, která nakonec převzala vedoucí roli. Později zde našli sportovní vyžití
i členové rozpuštěných tělovýchovných organizací,“ připomněla Jarmila Musilová.
NOVÁ SPORTOVNÍ HALA NABÍDNE PROSTOR PRO HALOVÉ SPORTY
Zavzpomínat přišel i starosta města Miloslav Přikryl, který příchozím také řekl několik informací k nové
moderní sportovní hale, jež je ve výstavbě. Otevřít by měla již v září letošního roku.
„Halu, která se zde staví, jsme začali připravovat před deseti lety. Má rozměry na všechny halové
sporty, v Lipníku se totiž dle pravidel dnes nesmí hrát ani florbal, házená, sálový fotbal. Kluby musejí
jezdit do Přerova či Hranic, kde si pronajímají kluby.
Sportovní hala nabídne tribunu pro dvě stě diváků a také bude v jižní části velká horolezecká stěna,“
konstatoval. Příchozí si se zájmem prohlíželi dobové fotografie a vzpomínali na dobu, kdy sami
působili v některém z tělovýchovných oddílů. „Tady byla divoká střelnice, používali ji vojáci. Bylo to
v roce 1971 nebo 72. V roce 1989 se dostavovala nová střelnice, která v této podobě funguje
dodnes,“ vysvětlil jeden z příchozích.
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FOTO
9.2.2018

Kroměřížský deník

str. 04

Deník

Jako vesnice byly Kostelany založeny ve
14. století, první písemné zmínky o nich pak
pocházejí z první poloviny století patnáctého,
kdy obec patřila k hradu Buchlov. Dnes
v Kostelanech žije přes šest set obyvatel.
V první světové válce bojovalo sto sedmnáct
tamních mužů, devět z nich se domů
nevrátilo, dalších třiadvacet vojáků pak
pocházelo také z místní části Kostelan Lhotky.
Z války se obec vzpamatovávala jen
pomalu,mnoho
lidí
žilo
v
chudých
pastouškách. Před začátkem druhé světové
války v roce 1938 vztyčili v Kostelanech
pomník prvního československého prezidenta
Tomáše Garrigua Masaryka v životní velikosti,
na svém místě však vydržel jen několik
měsíců, než režim nařídil jeho zničení. Tamní
obyvatelé však z pomníku vyřezali alespoň
bustu prezidenta, kterou zakopali, a hned po
skončení války se vrátila na místo – prakticky
nezměněna tam stojí dodnes. V obci
fungovalo několik spolků: Sokol, Orel,
Čtenářskýspolek, hasiči a další. Členové
Sokola se mimo jiné věnovali také divadlu.
Jednou z prvních her byl Jánošík, podle
čehož
se
cestě
vedoucí
z
lesíka
v Kostelanech dodnes přezdívá Jánošíkova.
Největší rozkvět obec zaznamenala v 60. letech, kdy se v akci Z realizovala řada projektů.
V 70. letech byla vybudována kanalizace. Škola, která v Kostelanech funguje už od roku 1908 na
stejném místě, byla v 80. letech v rámci centralizace uzavřena. Hned po změně režimu však její
fungování zase obnovili.
Foto popis| 30. LÉTA. Na fotografii z třicátých let se podařilo zachytit poslední dům s doškovou
střechou v katastru Kostelan, který stával v tamní místní části Čenče. V roce 1945, tedy na samém
konci války, však budova utrpěla okolním bombardováním, kvůli čemuž musela být zbořena.
Foto popis| 70. LÉTA. Výstavby kanalizace se obyvatelé Kostelan dočkali až v sedmdesátých letech.
Dobový snímek ji zachycuje zároveň s modernizací tehdy šotolinové silnice na asfaltovou, jeden
z mnoha projektů provedených v akci Z, tedy za účasti brigádníků – místních obyvatel.
Foto popis| 30. LÉTA. Větrný mlýn stával v Kostelanech u lesíka zvaného Mezihájí. Ještě v třicátých
letech se v něm mlela mouka i pro okolní obce. V roce 1934 však z dnes už neznámých důvodů
vyhořel. Snímky: archiv OÚ Kostelany
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Foto popis| 1939. Snímek z přelomu třicátých a čtyřicátých let zobrazuje stavbu Baťovy dálnice, která
měla vést mimo jiné i okrajovou částí Kostelan. Stavba byla zahájena v roce 1938, o tři roky později ji
však říšský vůdce Adolf Hitler pozastavil o několik měsíců později pak byla úplně zrušena.
Foto popis| 1983. Kostelanský hasičský sbor slavil v roce 1983 osmdesáté výročí svého založení.
Fotografie z oslav zachycuje i budovu hasičské zbrojnice, která dřív sloužila i jako sídlo místního
národního výboru, mateřská školka a po přestavbě v devadesátých letech znovu jako obecní úřad.
Region| Střední Morava

Od roku 2005 přibylo 195 obyvatel. Láká je bydlení i práce
9.2.2018 strakonicky.denik.cz
Petr Škotko

str. 00

Moje Strakonicko

Radomyšl – Městečko, o kterém je slyšet z mnoha důvodů.
"A jedním z nich je i nárůst obyvatel. „Od roku 2005 nám přibylo na 195 obyvatel,“ říká starosta Luboš
Peterka. Od roku 2001 počet obyvatel vaší obce, která je od roku 2006 opět městysem, roste.
V současné době se dá takový vzestup nazvat malým zázrakem. Jaký je recept na to, aby počet lidí
rostl? To máte pravdu. Podle posledních statistik se kolem 2000 obcí z celkového počtu 6331 v ČR
potýká s poklesem počtu obyvatel. V Radomyšli je to naopak. Od roku 2005 nám přibylo 195 obyvatel.
Je to dáno zejména podporou bytové výstavby, když zde vyrostlo kolem 80 nových rodinných domů
a dalších asi 50 domů a bytů se staví nebo připravuje. Důležitým faktorem jsou rovněž pracovní
příležitosti. V Radomyšli je v současné době cca 300 pracovních míst a další možnosti jsou v okolních
městech Strakonicích, Písku a Blatné. Pro každou obec znamená větší počet lidí hlavně víc peněz
do rozpočtu. Pomohlo vám to v investičních záměrech? Počet obyvatel, dětí ve školách, výstavba,
rozloha a pracovní příležitosti a investice, to jsou hlavní faktory ovlivňující daňové příjmy obcí. Pro
ilustraci v roce 2018 očekáváme ve srovnání s rokem 2016 meziroční nárůst daňových příjmů plus
4 508 579 korun. To je samozřejmě velmi pozitivní, ale stále platí, že zásadní rozvoj obcí není možný
bez dotací. V této oblasti se nám naštěstí také daří. Zejména díky dotacím byly v Radomyšli
realizovány za uplynulých 15 let investice za přibližně 600 milionů korun.
Co Radomyšl nabízí lidem vy, aby se k vám stěhovali případně stavěli domy? Kvalitní infrastrukturu,
dopravní obslužnost, co největší spektrum služeb, bohatý kulturní, sportovní a společenský život
a troufám si říci, že také prestižní adresu. Jaké máte v tomto směru plány do budoucna? Klíčový
majetek obce se za 15 let podařilo opravit. V lednu jsme zkolaudovali novou mateřskou školu, když
jsme rozšířili kapacitu o 40 dětí. Do konce května bude u školy vybudován nový lehkoatletický areál.
V příštím roce, doufám, dojde také na rekonstrukci sokolovny, kterou jsme získali bezplatně od
sokolů v roce 2013. Předpokládané náklady jsou kolem 20 milionů korun. Nicméně péče o majetek je
nikdy nekončící proces, stejně, tak jako udržet si dobré jméno.
Počty obyvatel ve městech na Strakonicku
Strakonicko - Jak se vyvíjely počty obyvatel?
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Přepočet na územní strukturu 2016
1869 - obyvatelstvo přítomné civilní1880 až 1950 - obyvatelstvo přítomné1961 až 1991 - obyvatelstvo
bydlící (tj. hlášené v obci k trvalému pobytu)2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trvalým nebo
dlouhodobým pobytem)2011 osoby s obvyklým pobytem

URL| https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/od-roku-2005-pribylo-195-obyvatel-laka-je-bydleni-iprace-20180209.html
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JAK JSME ŽILI v Československu
9.2.2018

Benešovský deník

str. 11

ČERČANY
V pátek 16. února se podíváme do Načeradce
Foto autor| Foto poskytl kronikář Čerčan Josef
Šimánek
Foto autor| Foto poskytl kronikář Čerčan Josef
Šimánek
Foto autor| Foto poskytl kronikář Čerčan Josef
Šimánek
Foto autor| Foto poskytl kronikář Čerčan Josef
Šimánek
Foto autor| Foto poskytl kronikář Čerčan Josef
Šimánek
Foto autor| Foto poskytl kronikář Čerčan Josef
Šimánek
Foto
popis|
DOLEČEK.

ZAKLADATEL

OBCE

JOSEF

Foto popis| POHŘEB ZAKLADATELE obce a jejího
prvního starosty Josefa Dolečka. Zemřel 29.dubna
1933.
Foto popis| MUZIKA VYHRÁVÁ při oslavě 1. máje 1979 na čerčanské Palubě.
Foto popis| MÍSTNÍ ČETNÍCI V ROCE 1941.
Foto popis| DOROSTENKY Z ČERČANSKÉHO SOKOLA ve Smržovce v roce 1947.
Foto popis| KRONIKÁŘ JOSEF ŠIMÁNEK v roce 1992 přednáší ve škole o historii obce.
Region| Střední Čechy
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KOSTELEC NA HANÉ
9.2.2018

Prostějovský deník

str. 04

Deník

Kostelec na Hané prošel v posledních sto letech velkou
proměnou. Vůbec celá historie města, o němž první
písemná zmínka pochází už z 12. století, je plná zvratů.
A hlavně utrpení. To platilo zejména o třicetileté válce,
v níž během 17. století přišlo město podobně jako
velká část českých zemí o své obyvatele – téměř dvě
třetiny domů bylo zpustlých. Odedávna byl pak Kostelec
obcí, respektive městečkem s výsadami. A to se potvrdilo
i mnohem později, v roce 1970, kdy se stal městem.
Navíc díky úbytku obyvatel Konice je v posledních letech
druhým největším na celém Prostějovsku. Nyní je město
známé z řady důvodů. Milovníky literatury nepochybně
zaujme fakt, že ve městě dožíval básník Petr Bezruč.
Jeho expozice je nyní již desetiletí zavřená, vlastník –
krajský úřad – však plánuje Bezručův červený domek
opravit a zpřístupnit. Kromě toho, že je Kostelec také
menším železničním uzlem či sídlem řady firem, patří
také mezi mekky sportu v okrese. Aktivní je zejména
Sokol, který je zastoupený v nejrůznějších ligách třeba
fotbalisty, florbalisty a házenkáři. Aktivní jsou také zdejší
kušisté. A totéž se dá říct i o dělnících: město má řadu
opravených silnic, zejména však veřejných budov. Škola
má hned dvě, od loňska Kostelec disponuje opravenou radnicí i sportovním areálem. V plánu je i
rekonstrukce sídliště.
Foto popis| KOLA JEDOU. Dávno předtím než vznikla cyklostezka spojující Prostějov s Kostelcem už
bylo ve městě hodně cyklistů – viz snímek ze sedmdesátých let. Tento počet navíc může ještě vzrůst,
nadále existují plány na spojení do Konice. Fotka navíc ukazuje historickou zástavbu, která zmizela
stavbou obchodu.
Foto popis| KRÁSKA, KTERÁ OŽÍVÁ. Sokolovna ze začátku 20. století byla odjakživa místem
setkávání i sportování. I nyní hostí zejména sportovní nadšence, ale také milovníky plesů. Snímek
ukazuje okolí budovy, nyní procházející rekonstrukcí, v roce 1979. Za pozornost stojí nyní neexistující
historický dům a absence parkoviště.
Foto popis| SPORTEM KU ZDRAVÍ. Kostelec, ten je zkrátka synonymem pro centrum sportovních
aktivit. A Sokola. Ten sice nepořádá lokální spartakiády, jako je tato v roce 1975, ale jeho členové
reprezentují město třeba ve fotbalu, florbalu a házené. Pomáhá v tom sportovní hala z konce 90. let.
Foto popis| VÍRA VZDOR REŽIMU. Kromě řady sportovních příležitostí nabízel Kostelec odjakživa
zázemí i věřícím. V obci byl kostel již ve středověku, nynější chrám sv. Jakuba je v barokní podobě.
Město ale nežilo nábožensky jen v jeho zdech. Na fotce je slavnost Božího těla z roku 1975.
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Foto popis| ŽIVOUCÍ HISTORIE. Mánes, Klas a... Kosíř. Tyto tři folklorní soubory nejspíše napadnou
každého v souvislosti s Prostějovskem. Třetí z nich je kostelecký, odkazující na nedalekou horu. Díky
němu dosud žije povědomí nejen o tom, jak Hanáci chodívali oblékaní. Snímek pochází z konce
60. let.
Region| Střední Morava

Maškary s jitrničkami se proženou obcemi
9.2.2018 5plus2 str. 03
EVA JAROŠOVÁ

Titulní strana

Průvody masek i dětské karnevaly se chystají na řadě míst. Následující půst drží pak málokdo, ale
masopustní veselí si každý rád užije.
DOBRÁ ZPRÁVA KUTNÁ HORA / Období masopustu začíná po Třech králích a končí Popeleční
středou, která letos připadá na 14. února. Období půstu, který by měl po masopustu následovat, dnes
už mnoho lidí nedodržuje, ale veselý masopustní průvod se zabijačkovými pochoutkami a maškarami
si mnozí lidé rozhodně nenechají ujít.
Zábavné akce se na Kutnohorsku konají po celý únor. Velké masopustní veselí si lidé mohou užít
v Kutné Hoře – Kaňku v sobotu 24. února. „Všichni jsou srdečně zváni do průvodu masek, který již
tradičně bude zahájen v 9:30 hodin před bývalou radnicí divadelní scénkou. Ta bude ukončena
povolením starosty k zahájení masopustu. Dále zde bude prodej zabijačkových pochoutek,“ zvou
pořadatelé z Tělovýchovné jednoty Sokol Kaňk s tím, že vítáni budou jak lidé v maskách, tak bez
masek. Průvod bude ukončen v hospodě Na Baště.
Regionalni mutace| 5plus2 - Kolínsko

Hra z protektorátu zajímá Čechy i Američany
9.2.2018 Právo Víkend
Petr Svorník

str. 20

Příběh

V učebnicích se dočteme, kdy se stal atentát na Heydricha, proč nacisté vypálili Lidice a Ležáky, kolik
lidí zaplatilo válku životem. Ale jak žili, vlastně nevíme. Vžít se do jejich situace umožňuje počítačová
hra Attentat 1942. Ta zaujala jak české učitele dějepisu, tak zahraniční odborníky včetně profesorky
historie ze slavné Yaleovy univerzity.
Když se řekne počítačová hra, možná si představíte oddychovou zábavu bez větší přidané hodnoty.
Hry Víta Šislera však vypadají docela jinak. Šisler pracuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy,
kde předtím absolvoval obor informační studia a knihovnictví. Na univerzitě se kromě jiného zabývá
výzkumem počítačových her a jejich uplatněním ve vzdělávání. Zároveň vzdělávací hry i sám vytváří,
většinou ve svém volném čase.
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Jako příklad si můžeme vzít jeho předchozí počin Evropa 2045, na němž se podílel jako hlavní
designér a který je od roku 2008 volně k dispozici všem českým učitelům a jejich prostřednictvím
i studentům. Hráč se na svém počítači ujme jednoho evropského státu a na hlavu mu padá jeden
problém za druhým: od výše sociálních dávek po legalizaci sňatků homosexuálů; zároveň musí jednat
s ostatními hráči, kteří reprezentují jiný stát Evropské unie.
Studenti se tak jakoby mimochodem učí, jak funguje Unie, kdo je jejím členem nebo jakým způsobem
rozhoduje.
A takto nabyté znalosti podle Šislera v hlavě spíš zůstanou, což dokázal i český výzkum, který
srovnával znalosti získané buď z klasické přednášky, nebo z počítačové hry Evropa 2045. „Okamžitě
po experimentu se studenti z obou skupin vůbec nelišili, naučili se úplně stejné množství informací.
Jenže když je vědci otestovali po měsíci, lidé ze skupiny s počítačovou hrou toho zapomněli výrazně
méně.“
Šisler zdůrazňuje, že tím rozhodně neobjevil Ameriku. „Určitě se to netýká jen počítačových her, ale
her obecně. Když získané znalosti použijete tak, že s nimi řešíte nějaký problém, spíše si je
zapamatujete,“ vysvětluje. Ohlas na Evropu 2045 od studentů i učitelů byl tak silný, že se s kolegy
z univerzity rozhodli vytvořit další hru, tentokrát z historického prostředí.
Zaměřili se na dějiny 20. století a je třeba přiznat, že byli skutečně důslední. Na projektu šest let
pracovali akademici i jejich studenti z Filozofické i Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy,
většinou ve svém volném čase. Projekt finančně podpořilo ministerstvo kultury, zapojili se odborníci
na výuku dějepisu a hned čtyři historici z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
V kůži odbojáře i kolaboranta
Hráč se ujímá role vnuka, který jde své babičce pomoct se stěhováním, během něhož narazí na
historické rádio. Když se babička zmíní, že na něm s dědou poslouchali zprávu o atentátu na
Heydricha a následně muže zatklo gestapo, příběh se rozjíždí.
Hráč pátrá po tom, proč jeho dědeček nakonec skončil v koncentračním táboře. Postupně zpovídá
pamětníky, pomocí počítačové myši vybírá, na co a jakým způsobem se jich zeptat. V minihrách,
vyvedených ve stylu černobílého komiksu, se pak ocitá v kůži těchto pamětníků v době protektorátu.
Jako aktivistický novinář musí hráč sestavit z úryvků článek o projevu prezidenta Háchy tak, aby si
„zachránil kůži“; v roli odbojáře zase musí čekat na správný okamžik, kdy předat protinacistické letáky
a vyhnout se odhalení; v kůži židovského mladíka je třeba vybrat bezpečný úkryt, který by neobjevili
němečtí vojáci.
„Vše ve hře má svůj reálný předobraz, příběh vychází ze skutečných událostí,“ zdůrazňuje Vít Šisler.
Historici zde nehráli roli pouhých odborných konzultantů, podíleli se na samotném příběhu, a dokonce
psali i scénář a dialogy. Odborníci na výuku dějepisu zase určovali, jaká témata a postavy se ve hře
musí objevit. I proto zde nevystupují přímo pamětníci, ale herci, kteří ztvárňují osudy jednotlivých
postav.
Do diskuse se zapojuje i Jaroslav Cuhra z Ústavu pro soudobé dějiny, který se na hře podílel jako
vedoucí historik. „Ve hře máme třeba postavu aktivistického novináře deníku Národní práce. Těžko

Stránka 24 z 46

dnes najdete člověka, který se s vámi bude ochotně bavit o takové činnosti za války. Ze vzpomínek
pamětníků a dobových materiálů můžeme takovou postavu vytvořit,“ říká historik.
Spíše než na velké dějiny se hra soustředí na životy běžných lidí, kterým atentát na Heydricha změnil
životy. „Obyčejné předměty najednou dostaly za protektorátu úplně nový význam,“ říká zase Šisler
a dává konkrétní příklad. „V jedné minihře máte za úkol poschovávat před domovní prohlídkou
podezřelé předměty.“ Průkazka Sokola, portrét Masaryka nebo zbraň po dědečkovi - nad vším musí
hráč přemýšlet, zda si předmět nechá, nebo se ho pro jistotu zbaví.
Slovo si bere opět Cuhra: „Po atentátu na Heydricha probíhaly domovní prohlídky od domu k domu,
a když našli nacisté zbraň, byť třeba jen památku po dědečkovi, mohlo to pro celou rodinu skončit
tragicky. Po atentátu se proto najednou začaly v parcích objevovat pistole a další zbraně, kterých se
lidé rychle v noci zbavovali.“ **** Cuhra dodává, že pro historiky byla práce na počítačové hře výzvou:
„My historici se většinou vyjadřujeme jen psaným slovem. Tady jsme ale museli každý předmět
a každé místo opravdu vidět a do detailu popsat, aby je grafi ci mohli věrně nakreslit.“
Pochopitelně si hru před vydáním vyzkoušeli i pamětníci. „Zahrála si ji i babička jednoho našeho
programátora. Hned nás upozornila, že nám na rádiu chybí nápis: Pamatuj, že poslouchání
zahraničního rozhlasu je zakázáno a trestá se káznicí nebo i smrtí,“ vzpomíná Šisler. Na historické
věrnosti si tvůrci zakládají. „Pokud jsme u nějakého předmětu nevěděli, jak tehdy vypadal, raději jsme
ho ve hře vůbec nezobrazili,“ říká designér.
Pro učitele zdarma
Během šesti let vývoje hru neustále testovali učitelé dějepisu a jejich žáci. „Snažili jsme se pokrýt
střední školy po celé republice,“ vypráví hlavní autor. Výukovou verzi hry, která je méně svižná a více
zaměřená na vzdělávání, si dnes mohou učitelé zdarma stáhnout do počítače na stránkách
cs3889.cz.
„Ve výukové verzi máme vedle protektorátu zpracováno i téma poválečného Československa
a odsunu Němců, to je hra s názvem Vnitřní pohraničí; ke stažení je i hra Útěk o padesátých letech,
pražském jaru a normalizaci,“ vysvětluje Šisler.
Období protektorátu je zatím prvním příběhem, který si mohou, pod názvem Attentat 1942, pořídit
i zájemci mimo prostředí školy. Od listopadu loňského roku se prodává na stránkách
attentat1942.com za 280 Kč, resp. deset eur. Texty byly navíc přeloženy i do angličtiny, takže si hru
může koupit kdokoliv na světě.
„Zatím jsme prodali v řádu jednotek tisíců, ale jsme teprve na začátku. Nejvíce zájemců je z České
republiky, Slovenska, Spojených států a Kanady, ale máme třeba i několik prodaných kusů v Izraeli,“
říká tvůrce. Paradoxně se zatím hra nemůže prodávat v Německu, protože zákonem zakazuje
zobrazovat nacistické symboly.
Mezitím si českého počinu pomalu všímají jak milovníci her, tak odborníci na historii. Z první
kategorie: hra byla nominována za nejlepší příběh na cenu IGF, tedy cenu Festivalu nezávislých her.
„Je to taková herní obdoba amerických filmových Oscarů nebo festivalu nezávislých filmů Sundance.
Ceny se předávají 21. března v kalifornském San Francisku. Nominováno je celkem šest her. A naše
šance na vítězství? Já jsem mírný optimista,“ usmívá se Šisler.
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Co se týče akademických kruhů, česká hra zaujala například profesorku historie Marci Lynn
Shoreovou ze slavné Yaleovy univerzity. „Uvažuje o tom, že by hru používala v rámci výuky. Hra je
v anglické verzi trochu upravená, aby zahraniční hráči pochopili kontext, takže se teoreticky může
používat i na amerických školách,“ dodává designér.
Sluší se zmínit, že všechny peníze získané prodejem hry jdou zpět do výzkumu a vývoje na Univerzitě
Karlově a Akademii věd. „Rádi bychom teď pracovali na dalších dvou hrách, Vnitřním pohraničí
a Útěku,“ líčí autor další plány.
Tyto příběhy jsou zatím jen ve výukové verzi pro učitele, v budoucnu by se mohly dočkat, podobně
jako období protektorátu, i verze pro širokou veřejnost. „Vnitřní pohraničí nabízí řadu kontroverzních
témat: odsun Němců a příchod volyňských Čechů do pohraničí, začátek kolektivizace nebo nástup
komunistů k moci,“ popisuje Vít Šisler. „Na tomto dílu už pracujeme,“ doplňuje.
Opět však hlavně ve svém volném čase. Proto nejspíš bude trvat rok nebo dva, než se nová hra
dostane mezi hráče doma i ve světě. Dá se však očekávat, že poté si příběhy z Československa opět
prožijí hráči z celého světa.

BARCHOV
9.2.2018

Pardubický deník

str. 04

Jak jsme žili v Československu

JAK JSME ŽILI v Československu
Další díl již příští pátek z kladrubského hřebčína
Foto popis| POHŘEB. V Barchově nebyl hřbitov ani
kostel, truchlící se vydávali na pěší pouť do
sousedních Jezbořic.
Foto popis| EXHIBICE. Mladí sokolové byli mrštní
a nevynechali jedinou příležitost, kdy mohli
obyvatelům obce předvést, co umí. Sokolské dny se
konaly většinou na hřišti, ale někdy také na
barchovském koupališti, které dnes již neexistuje.
O publikum nebyla nikdy nouze.
Foto popis| ŠKOLNÍ ROK 1950 až 1951. Po zavedení
povinného školství děti z Barchova docházely do
Jezbořic. Ale v 70. letech 19. století umožnil nový
zákon stavbu školy přímo v obci Barchov. Na konci
19. století pak došlo k jejímu rozšíření o další třídu.
V roce 1931 byla postavena škola nová, která byla
později přeměněna na obecní úřad, jemuž slouží
dodnes.

Stránka 26 z 46

Foto popis| PRŮVOD. Účastníci sokolských dnů se scházeli před školou a průvod pak zamířil k místu
konání, nejčastěji na hřiště. O společenský život v obci dnes pečuje kulturní komise obecního úřadu.
„Snažíme se pořádat hlavně akce pro děti, loutková představení či mikulášské jízdy,“ uvedla starostka
Barchova Iveta Krebsová, které Deník děkuje za pomoc při vzniku této stránky.
Foto popis| VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH. Sokolská cvičení a sokolské dny patřily
neodmyslitelně ke společenskému a sportovnímu životu obce Barchov. Jaromír Milfait, rodák
z Barchova, kterému redakce Pardubického deníku děkuje za zapůjčení fotografií, byl také nadšeným
cvičencem. Stejně jako jeho sourozenci a další členové rodiny, a to až do doby, kdy KSČ spolek
Sokol v padesátých letech zakázala.
Foto popis| BRIGÁDA. Zemědělství k Barchovu vždy patřilo a dodnes je na severovýchodě obce
situováno několik hospodářských usedlostí. Barchov a osada Veselí mají přirozenou hranici tvořenou
mlýnským náhonem, který od Jezbořic odtéká z potoka Podolky. První písemná zpráva o Barchovu
pochází z roku 1228 v souvislosti s darováním Veselí opatovickému klášteru. Obec Barchov leží osm
kilometrů na jihozápad od Pardubic. V obci je v současné době trvale hlášeno 180 obyvatel.
Region| Východní Čechy

FOTO
9.2.2018

Přerovský a hranický deník

str. 04

Deník

Oblast Kokor patří k nejstarším známým osídleným
místům na Přerovsku. První písemná zmínka o obci
pochází z roku 1279. Obec postupně vlastnili páni
z Kokor, Ludanicové, jezuité, studijní fond a nakonec
Eichhoffové – majitelé panství rokytnického. Na
městečko byly Kokory povýšeny dekretem Ferdinanda I.
v roce 1535. V 18. století byly Kokory v majetku jezuitů,
po nich se zachovaly barokní památky, jako jsou kaple
sv. Františka Xaverského z roku 1724 a jezuitský pivovar
z roku 1761. Je zde též socha sv. Floriána, která měla
obec chránit před požárem. A jak vznikl název obce?
Teorií je hned několik. Údajně se tak jmenuje proto, že
na říčce Olešnici neboli postaru Jezdě se plavily klády.
A kláda na vodě ležící nebo vodou se plavící se údajně
nazývala „kokora“. Další říká, že jméno Kokory si ze své
německé pravlasti přivezli zdejší zemani – Kokorští
z Kokor, kde se údajně jmenovali de Cocor. Z toho se
jméno odvodilo. Zdroj: www.obeckokory.cz
Foto autor| Snímky z archivu obce Kokory a kronikáře
Aloise Košťálka poskytl Ondřej Kosorin
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Foto popis| DIVADELNÍCI. Populární Drdova pohádka Hrátky s čertem v podání ochotnického
divadelního souboru Sokola Kokory v roce 1965. Na snímku Jana Teimera je mezi členy souboru pět
někdejších předsedů či později starostů Sokola.
Foto popis| LETECKÁ BITVA NAD HANOU. Na snímku posádka „kokorského Liberátoru 69“,
sestřeleného v bitvě nad obcí 17. 12. 1944. Letoun roztržený na dva kusy dopadl na kokorský katastr,
nedaleko mlýna Kaláb na levý a pravý břeh Olešnice. Tři letci zahynuli, sedm vyskočilo padákem
a bylo zajato. Jeden ze střelců Liberátoru se pak skrýval až do konce války v brodeckém cukrovaru,
díky pomoci, odvaze a obětavosti účetního cukrovaru Himra a rodiny brodeckého cukráře Kalabuse.
Foto popis| VELKÁ VODA. Rozvodněná Olešnice na začátku srpna v roce 1980 před novou
mateřskou školou. Povodeň takového rozsahu v obci Kokory zaznamenali také na začátku srpna roku
1914. Tehdy, na samém začátku první světové války, popadalo vlivem povodně hodně staveb
z vepřovic.
Foto popis| PŮVODNÍ MLÝNSKÝ NÁHON. Ten odváděl vodu od Jelínkova mlýna zpět do Olešnice,
v 60. letech 20. století byl sveden do potrubí a nad ním vznikla po čase široká asfaltová ulice
k pivovaru. Na snímku je v pozadí vpravo historický mlýn a vlevo někdejší jezuitský pivovar z roku
1762. Pivovar je zmiňován i ve zlidovělé písni „Brodek, Citov, Luková, v Roketnici zámek, Kokory só
na rovině, je tam pijovárek.“¨.
Foto popis| CIHLY A ZASE CIHLY. V katastru obce je dostatek sprašové cihlářské hlíny. Proto zde
vznikla postupně celá řada cihelen. Poslední z nich, takzvaná Roháčova a později spolková Rolnická
cihelna, která už nebyla po druhé světové válce obnovena, brala hlínu kolem silnice, dnes I/55. Její
osazenstvo a část sortimentu výrobků zachycuje dobová fotografie z poloviny 30. let 20. století.
Atmosféru dokresluje jeden z prvních nákladních automobilů v pozadí a speciální pivní láhve od
„Černošků“, z nedaleké panské hospody.
Region| Střední Morava
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JAK JSME ŽILI v Československu
9.2.2018

Litoměřický deník

str. 04

Deník

Bohušovice nad Ohří
Foto popis| KDE SKONČILY KROJE? Při
pohledu na početný průvod z roku 1958 by laik
usuzoval, že se jedná o jižní Moravu. Kroje však
patřily i k výbavě venkovských žen i mužů, kteří
s nimi zdobili nejen dožínkové slavnosti.
Početný průvod na snímku prochází kolem
bohušovického nádraží.
Foto popis| NE KAŽDÝ SE V PRŮVODU
RADOVAL. Obyvatelé, pracovní kolektivy,
brigády socialistické práce, školy, sportovci – ti
všichni vyráželi k prvomájovým oslavám do
Terezína. Pro mnohé to byl výlet do sousedního
města, jiní byli z každoroční povinnosti otrávení.
Foto popis| TROUFLI SI I NA GOLDONIHO.
Kulturu na venkově šířily v minulém století
ochotnické spolky. V Bohušovicích nad Ohří
dlouhá léta působila Osvětová beseda. Početný
spolek si v roce 1956 troufl i na nastudování hry
Lhář Carla Goldoniho a slavil s ním velký
úspěch.
Foto popis| SOKOL TU MĚL DLOUHOU
TRADICI. Po válce se bohušovická mládež
vrhla do cvičení v obnoveném Sokolu, vrcholem
nacvičování se stal XI. Všesokolský slet v roce
1948. Jaká byla masa cvičících, dokládá snímek
před sokolovnou. Fotografovi dalo práci, aby seřadil 143 osob.
Foto popis| UNIFORMA K UNIFORMĚ. Většina žáků základní školy byla v době socialismu současně
jiskřičkami a později pionýry. Oddíly měly v programu zájmovou činnost, ale vždy s ideologickým
podtextem. Funkci vedoucích často vykonávali vojáci základní služby z posádek v Terezíně či
Hrdlech.
Foto popis| DOMÉNOU BYLO VŽDY ZELINÁŘSTVÍ a potravinářství. Největšími zaměstnavateli
v místě byli sedláci, později JZD, nyní společnost Agrokomplex a také zpracovatelé zeleniny
a cukrovky. Ti všichni přinášeli do Bohušovic prosperitu. Díky tomu se pěstitelé mohli vybavit
nejmodernější technikou.
Region| Severní Čechy
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Náměšť: Ze sokolovny vznikne moderní sál
9.2.2018 Třebíčský deník
LUDĚK MAHEL

str. 03

Vysočina/Třebíčsko

Velkorysá rekonstrukce téměř stoleté budovy pohltí šedesát milionů
Náměšť nad Oslavou – Odvážný krok učinili zastupitelé Náměště nad Oslavou. Chátrající sokolovnu
nechají přestavět na moderní kulturní dům. Na stavbu si budou muset půjčit až padesát milionů korun.
Že je nutné sokolovnu z roku 1925 zrekonstruovat, se zastupitelé shodli už dříve. Do úvěru se ale
některým nechtělo. Opoziční zastupitelé se nechali slyšet, že pro něj ruku nezvednou.
Náměšť teprve nedávno splatila vysoký stomilionový úvěr z minulých let, kvůli vysokým splátkám
městu nezbývaly peníze na jiné větší investice. To teď podle radních nehrozí. Město má díky příznivé
ekonomické situaci v zemi vyšší daňové příjmy a bude-li ročně splácet pět milionů korun bance, může
si desetiletý úvěr dovolit. „Rozpočet města to neohrožuje. V současné době na to město má,“ prohlásil
místostarosta Jan Kotačka. Sokolovna je prakticky jediným místem ve městě, kde lze celoročně
pořádat kulturní a společenské akce. Kulturní středisko sice využívá i zámeckou jízdárnu, ale jen
v létě. „Je velmi těžce využitelná v zimním období. Navíc je vhodná hlavně na akce velkého rozsahu,“
vysvětil starosta Vladimír Měrka.
Přestavbu sokolovny v Náměšti nad Oslavou řeší už několik let. V roce 2014 ji město převzalo do
svého majetku. Právě proto, aby mohlo zaplatit opravu budovy.
Město se na tom shodlo s Tělovýchovnou jednotou Sokol. Následně radní a zastupitelé zvažovali,
zda dát budově zcela novou a moderní podobu, nebo s úctou k historickému dědictví předků
sokolovnu zrekonstruovat.
Zvítězila druhá varianta. Budova dostane původní podobu. Včetně obloukových oken a vstupních
dveří se schodištěm. Schodiště před sokolovnu kdysi bývalo, v sedmdesátých letech minulého století
je ale nahradila nepříliš vzhledná čelní přístavba. Ta teď zmizí. Novou přístavbu dostane budova
v zadní části, budou v ní sklady a technické zázemí.
„Jde o dost podstatné změny. Projekt splňuje naše zadání – zvyšuje se kapacita sokolovny a je
pamatováno na zázemí. Budova bude polyfunkční, když bude akce v předsálí, nebude muset být
otevřena celá budova,“ popsal starosta Vladimír Měrka.
Sokolovna se změní na společenské, kulturní a sportovní centrum. Architekti navrhli novou podobu
víceúčelového sálu a přísálí včetně stolů a židlí. Ve vstupní části bude občerstvení a šatny, toalety
architekti přemístili do podzemního patra. Tam bude místo i pro klubovnu a takzvané peklo, bar
využívaný při plesech.
„Naším cílem bylo vytvořit reprezentační objekt pro Náměšť, který bude možné využívat jak kulturně,
tak sportovně,“ řekla architektka Eva Chvátalová ze společnosti Technico Opava.
Podzemní patro je nyní ve špatném stavu kvůli vlhkosti.
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Právě nové hydroizolace na celé budově tlačí odhadované náklady vzhůru. Stavba samotná vychází
na 45 milionů, několik dalších milionů spolknou venkovní zemní práce, nové přípojky a úprava
okolního terénu. Celkové výdaje včetně vybavení jsou odhadovány na šedesát milionů korun.
Úvěr si město vezme do výše padesáti milionů korun, zbytek půjde z rozpočtu města. Úvěr bude na
deset let. Zastupitelé dali svolení k výběru banky. Kolik si město nakonec půjčí, bude jasné až po
výběrovém řízení na dodavatele stavby. Nejnižší cenová nabídka by hlavním kritériem být neměla.
„Doporučujeme vybírat firmu ne podle nabídnuté nejnižší ceny, ale spíše podle referencí,“ řekl šéf
finančního výboru zastupitelstva Jaroslav Fiala.
Stavba by mohla být zahájena v polovině letošního roku. „Nejdříve jsme chtěli stavět na etapy, ale
upustili jsme od toho. Doba výstavby bude rok a půl,“ doplnil starosta Měrka.
Foto autor| Foto: Deník/archiv a vizualizace společnosti Technico Opava
Foto popis| NEBE A DUDY. Současný stav náměšťské sokolovny a představa architektů.
Region| Vysočina

Tučapy
9.2.2018

Vyškovský deník

str. 04

Jak jsme žili v Československu

JAK JSME ŽILI v Československu
TUČAPY – První dochovaná zmínka o Tučapech je
z roku 1358. Od roku 1770 stojí na návsi zvonice.
Původně měla dva zvony. Stará radnice byla
v pravé polovině nynějšího hostince, na kterém je
dodnes umístěn znak vyškovského panství – erb
olomouckého biskupství. V roce 1976 byly Tučapy,
Nemojany a Luleč spojeny. Úřadovna místního
národního výboru byla v Nemojanech. Po roce 1989
se stala obec opět samostatnou. Tučapy jsou pátou
obcí na Vyškovsku, kterou v seriálu představujeme.
Foto autor| Foto: archiv obce Tučapy
Foto popis| JEZDCI NA KONÍCH. Na snímku je
zachycena takzvaná Selská jízda, která se v obci
konala každý rok. Datum pořízení fotografie však
není známé.
Foto popis| BRIGÁDNÍCI . Fotografie z roku 1976
připomíná obyvatele obce – zedníky, kteří se
podíleli na výstavbě samoobsluhy. Po dokončení
byla předána družstvu Jednota. (1. řada: Antonín
Zapletal, Kašpar Košťál, František Legner, Jan
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Košťál, Tomáš Kaňka, Bedřich Bartošek, Josef Streit. 2. řada: Bohuslav Voharek, vzadu u pilíře pan
Vápeník)
Foto popis| Z HOSTINCE ŠKOLKA . V Tučapech nebyla mateřská škola, a tak byla od roku 1953
dočasně zřízena v bývalém hostinci u Brandýsů. O děti starala první ředitelka a zároveň učitelka
Jarmila Marková z Vyškova a pěstounka paní Dvořáková. Fotografie je z šedesátých let.
Foto popis| NOVÁ TECHNIKA . Novou automobilovou stříkačku získali tučapští hasiči v roce 1934
z Brna Husovic. Řidiči stříkačky byli Theodor Wágner, Jan Škůrek a Jan Kocman.
Foto popis| HOLD PREZIDENTOVI . Fotografie pochází ze 14. září 1937. Před budovou obecního
úřadu se za účasti sokolů, hasičů a vedení obce konal pietní akt k vzdání památky Tomáše Garrigua
Masaryka.
Foto popis| ŽNĚ NA STATKU. Žně na vesnici u soukromého hospodáře na statku u Brandýsů.
Následně v obci vzniklo JZD.
Foto popis| OCHOTNÍCI. Fotografie divadelního představení v hostinci u Skácelů. V Tučapech se
hrály divadla a operety, které režíroval Jan Škůrek. Divadelníci hráli jak za válečného období, tak i po
válce.
Foto popis| DO ŠKOLY. V roce 1886 vyrostla v Tučapech nová škola. Na svou dobu moderní
stavební místo bylo koupeno od Josefa Hašky za 500 zlatých. Celkové náklady na školu činily 11 414
zlatých a 79 krejcarů, tedy zhruba 22 829 korun. V přízemí měla dva byty pro správce i pro učitele
a kabinet. V prvním patře dvě učebny a toalety. Učitelem byl Ignác Kratochvíl.
Region| Jižní Morava

Jana Čiháková: Člověk žije, dokud je potřebný
9.2.2018 novinky.cz
Dana Kaplanová

str. 00

Žena - Styl

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.
„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.
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Organizovala i několik dalších výstav v plaském klášteře, když připomínala význačné osobnosti –
malíře, sochaře a stavitele, kteří se v kraji narodili.
Teď už je život na hájovně snadný. Když ji však v roce 2003 přebírala, byla v dezolátním stavu.
FOTO: Milan Malíček, Právo
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.“
Život na hájovně je už teď snadný. 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.
FOTO: Václav Cach
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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.“
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.
Takhle hájovnu zvěčnil v roce 1947 malíř A. Polák.
FOTO: Milan Malíček, Právo
„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
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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.
Stezka připomíná vynálezce Ludvíka Očenáška a rodáka z nedalekých Kříší u Plas.
FOTO: Milan Malíček, Právo
„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
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.“
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Trpělivost se vyplatila, dům v roce 2003 získala a o rok později, když 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.
Anna a Jan Henžlíkovi, prababička a pradědeček Jany Čihákové z Loman
FOTO: rodinný archív
„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.
URL| https://www.novinky.cz/zena/styl/462654-jana-cihakova-clovek-zije-dokud-je-potrebny.html

Stránka 36 z 46

JAK JSME ŽILI v Československu
9.2.2018

Rakovnický deník

str. 04

KNĚŽEVES
MĚSTYS KNĚŽEVES je středisková obec, kde trvale žije
zhruba tisíc obyvatel. První zmínky o obci se datují do
10. století. K obci se váže pověst o kněžně Libuši, dceři
Krokově a její věštbě. Když tudy projížděla kněžna a na
místě, kde určila, že bude založena Kněží ves se objevila
posvátná žába Rosnička. Proto se také objevuje ve znaku
obce uprostřed žába. Kněževes byla založena v roce 1086
českými knížaty Vratislavem a Janem Lucemburským.
V roce 1318 vydal právo zákupní král Václav IV. a obec
spadá pod panství Křivoklátské. V minulém roce oslavila
obec 120. výročí udělení titulu městyse. V obci je kostel
sv. Jakuba Většího z roku 1318 a je památkově chráněný.
Další památkově chráněnou stavbou v obci je bývalý
Štrosův hostinec. Ten byl postaven asi v roce 1318 a dříve
to byl zájezdní hostinec, dříve také klášter Premonstrátů
a mimo jiné to byla i první rychta. Hřbitovní kostel sv. Jana
Křtitele z roku 1651 je také památkově chráněnou barokní
stavbou. V obci se nyní nachází základní a mateřská škola,
lékařské středisko, pošta, tři obchody, a několik podnikatelů.
Obec se stále rozvíjí a obec pro občany připravuje i bohatý
kulturní život.
Foto popis| KNĚŽEVESKÝ LÉKAŘ FRANTIŠEK TOPKA. F. Topka byl v roce 1937 za dlouholetou
práci o dobro a rozkvět obce jmenován čestným občanem městyse Kněževsi a aby mu byl předán
diplom.
Foto popis| ZAČÁTEK STAVBY SOKOLOVNY. První kámen kněževeské sokolovny byl položen
3. května 1920. Stavba byla na tehdejší dobu, dokončena velice brzy, a to v prosinci téhož roku.
Foto popis| ODVOD BRANCŮ. Na fotografii jsou muži, kteří šli na vojnu. První řada – 4. zleva
H. Fojtík, druhá řada zleva – 5. Prošek J., 12. Frélich J., třetí řada zleva – 7. Ransdorf
Foto popis| TANEČNÍ 1956. Taneční kurzy se v Kněževsi konaly v místní sokolovně. Na fotografii jsou
vepředu zleva ředitel školy Seifert, taneční mistr Majer a Louda.
Foto popis| ČESÁNÍ CHMELE. U košíku stojí František Štors, majitel chmelnice a hostince U Štrosů.
V té době byl hostinec střediskem obchodu s chmelem.
Foto popis| SOKOL. Malí sokolníci v roce 1931. Na fotografii jsou – Bazika, Bříza, Rudolf, Tůma,
Amler, Mráz, Cimbál, Henzl, Vrábík, Modr, Brabec, Hofman, Patrák, Šmíd a další.
Region| Střední Čechy
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Sokolovi komunisté zlomili křídla. Břetislav Loubal byl nejmladším
politickým vězněm
8.2.2018 ct24.cz
spickovap

str. 00

Regiony

Byl skautem, sokolem, fotografem, hrál na saxofon a také v tišnovském amatérském divadle. Měl
zkrátka všechny předpoklady nebýt dobrým komunistou. Břetislav Loubal se po druhé světové válce
stal členem odbojové skupiny Jan. Těsně před maturitou ho zatkli a nakonec jako nezletilého
odsoudili na rok vězení. Dva členy skupiny popravili.
Fakta
Paměťová stopa
Seriál „Paměťová stopa“ představuje osudy desítek lidí, kteří trpěli v totalitních režimech 20. století.
Jde o lokální příběhy s nadregionálním přesahem. Dokumenty vznikají ve spolupráci s Americkým
fondem.
Válka skončila a tehdy čtrnáctiletý Břetislav Loubal začal pozorovat společenské změny směřující
k další diktatuře. „Bylo po válce a komunisti začali obsazovat všechno. V té době se to začínalo dělit.
Byli lidi, kteří komunisty vzývali, a byli lidi, kteří komunisty nenáviděli. A národ byl na dvě půlky,“
popisuje dnes 87letý muž náladu ve společnosti po válce.
Břetislav Loubal si zamiloval letadla a všechno, co k nim patřilo. A právě v aeroklubu, kde v té době
nebyli žádní komunisté, vznikla odbojová skupina JAN. Jméno mělo odkazovat k ministru zahraničí
Janu Masarykovi, který po komunistickém převratu za nevyjasněných okolností zemřel. Dost možná
násilnou smrtí.
Po stopách třetího odboje: Osudový výstřel
Za nešťastný výstřel dva studenty popravili
„Ze začátku jsme likvidovali plakáty ve prospěch komunistů a pak jsme také tiskli letáky svoje, které
jsme rozhazovali v noci po městě a všude v okolí. Už jsme byli ozbrojení. Já měl sto sedmdesát pětku
pistoli,“ vzpomíná Břetislav Loubal. Zbraně měli členové skupiny JAN pouze pro případ, že by se
někdy mohly hodit. K tomu ale nikdy nedošlo.
Jak zemřel Jan Masaryk? Ze tří scénářů je nejpravděpodobnější vražda
Pistoli ale použili dva jiní odbojáři, vysokoškoláci Alois Pokorný a Vlastimil Železný. 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.
„Když mě zavřeli, tak jsem byl v oktávě a měl jsem vlastně už před maturou. Někdo zaklepal na dveře
během vyučování, otevřely se dveře a ptali se, kdo je Loubal. Já jsem zvedl ruku a už jsem šel. Vrátil
jsem se za dvě léta,“ popisuje své zatčení Břetislav Loubal.Rodiče o jeho odbojové činnosti nevěděli
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Odvezli ho do brněnské věznice na Cejlu. Měl na sobě sokolský kroj, ve kterém chodil do školy.
V malé cele vyšetřovací vazby se tísnilo přes dvacet lidí. Až po mladíkově zatčení se jeho rodiče
dověděli, že byl zapojen v odboji.
Za protistátní činnost a velezradu dostal rok vězení. V trestaneckém lágru v Oslavanech rubal
s dalšími vězni uhlí. Po propuštění přišla povinná vojenská služba. Jako politicky nespolehlivý musel
nastoupit k pomocným technickým praporům. Tedy znovu na šachtu rubat uhlí. Tentokrát na
Ostravsko. „Pétépáci“ dostávali nejhorší a nejnebezpečnější práci.
Syn se na školu nedostal, ale je na otce hrdý
Při závalu utrpěl Břetislav Loubal zranění hlavy. Během léčení se seznámil se ženou, kterou si po
návratu do civilu vzal. A narodil se jim syn.
„Dělal jsem přijímačky na zemědělskou střední školu, všichni se dostali a jenom já ne. Psalo se
odvolání, zkoušky jsem udělal, nedávalo mi to smysl. A pak jeden starší pán, jehož dcera na té škole
učila, za mnou přišel a říkal: ,Víš, ty se tam prostě dostat nemůžeš,‘“ vzpomíná syn Roman Loubal.
„V každém případě je na něj člověk hrdý, že se toho zúčastnil. Smutné jsou ty následky, tím myslím ty
jeho dva popravené kamarády,“ dodává k osudu svého otce a skupiny, kde působil, Roman Loubal.
Naposledy letěl před tím, než ho zatkli
„Mám pilotní průkaz. Ale už nelítám. Naposledy jsem letěl, než mě zavřeli,“ ukazuje Břetislav Loubal
fotografii. „To je sokol. A to su já,“ vysvětluje. Byl na černé listině, létat nemohl. „To bych ty, kteří lítali,
shodil. Nechtěl jsem je ohrozit a nechtěl jsem je zastavit. Chtěl jsem, aby lítali dál,“ vysvětluje bývalý
amatérský pilot.
A tak zbytek života zasvětil své druhé vášni, fotografování. Dnes už nejraději tráví den ve flanelovém
pyžamu. A jeho pečlivě vedená fotoalba vypráví o jeho životě za něj.
Paměťová stopa: Sokol
Zdroj: ČT24
URL|
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2385079-sokolovi-komuniste-zlomili-kridla-bretislavloubal-byl-nejmladsim-politickym-veznem
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Studenti sledují sokolovny
8.2.2018
(erm)

Brněnský deník

str. 03

Brno - aktuálně

Krátce z Brna
Brno – Na možnou budoucnost padesáti českých sokoloven se zaměřují studenti fakulty architektury
brněnské techniky.
V projektu Já a Sokol 2018 chtějí přiblížit architekturu sokoloven a zároveň pro často chátrající stavby
najít využití.
„Snažíme se zmapovat, jak je současný sokolský odkaz uchovaný. Plánujeme i tvorbu aplikace pro
databázi těchto staveb,“ nastínila spolukurátorka expozice Nicol Gale. Výstavu věnovanou
sokolovnám lidé uvidí v květnu na festivalu Re:publika na brněnském výstavišti.
Region| Jižní Morava

JAK JSME ŽILI V ČESKOSLOVENSKU
8.2.2018
(pro)

Pardubický deník

str. 03

Pardubicko a okolí

Seriál Deníku: obec Barchov

Pardubicko – V letošním roce si připomínáme stoleté výročí
od vzniku Československa. K oslavám se i Deník, a to
unikátním
projektem
Jak
připojuje
jsme
žili
v Československu. V dalším dílu pátečního seriálu nás
nechá do své minulosti nahlédnout obec Barchov.
Významnou součástí společenského života v této obci
býval Sokol. Dříve než KSČ činnost spolku zakázala,
konaly se v Barchově pravidelně sokolské dny, z jednoho
z nich pochází i snímek tančících děvčat. Zajímá vás, proč
se z Barchova do Jezbořic vydávaly pohřební průvody
a k jakému účelu dnes slouží budova školy v Barchově?
Čtěte zítřejší vydání Pardubického deníku.

Region| Východní Čechy

Stránka 40 z 46

Studenti brněnské architektury mapují české sokolovny, chtějí je oživit
7.2.2018
fš

novinky.cz

str. 00

Věda a školy

Studenti Fakulty architektury Vysokého učení technického (VUT) v Brně se zaměřili na současnost
a budoucnost padesáti českých prvorepublikových sokoloven. V letošním roce, kdy si připomínáme
100 let od vzniku Československa, navrhli v rámci projektu Já a Sokol 2018 nová řešení například pro
sokolovnu v Uherském Hradišti. Spolupracují mimo jiné i se Sokolem Brno I.
Studenti zkoumali proměnu sokoloven, symbolu prvorepublikového sportu, a možné budoucí využití
často chátrajících staveb.
„Snažíme se zmapovat současný stav uchování a pokračování sokolského odkazu, kde prolínání
sportovního, kulturního a sociálního fenoménu neztratilo na aktuálnosti. Databáze sokolských staveb,
uměleckých děl či řemeslného detailu nebyla souborně zatím zpracována, proto plánujeme i tvorbu
webové aplikace. Chceme představit vývoj sokolské identity jak v architektuře a umění, tak v samotné
motivaci stát se sokolem,“ představila záměry spolukurátorka expozice Nicol Gale z Fakulty
architektury VUT.
Renovace či nová stavba
Dvaadvacet studentů z Ústavu experimentální tvorby – ateliéru architektů Nicol Gale a Svatopluka
Sládečka vytvořilo během jednoho roku celkem 17 prací, které se vážou ke konkrétním sokolovnám.
První instalaci vytvořili při příležitosti otevření schránky základního kamene a vzniku nového dětského
centra v jedné z nejslavnějších sokoloven, budově Sokola Brno I na Kounicově ulici v centru města.
„Téma sokoloven a sokolských staveb se bytostně dotýká architektury. Rozhodli jsme se proto
spolupráci s Fakultou architektury VUT rozšířit také tímto směrem. Naší ambicí je společně
s odbornou veřejností tematizovat sokolovny v roce 100. výročí vzniku republiky a přispět tím k řešení
jejich současného, mnohdy žalostného stavu,“ doplnil Michal Doležel, místostarosta brněnského
Sokola I.
„Další zadání přišlo z Uherského Hradiště, kdy měli studenti za úkol porovnat možnost renovace
stávající budovy a jejího okolí v případě, že by budova i nadále sloužila divadlu, případně možnost
přestavby pro původní účel sokolovny. Studenti měli dále zvážit možnost zbudování nové stavby
v odlišné lokalitě, a to buď jako novostavby sokolovny, nebo budovy pro Slovácké divadlo. Vše jsme
řešili přímo s vedením divadla i samosprávy Uherského Hradiště. Práce studentů vedení města
představí občanům v létě,“ poznamenala Gale.
Studentské návrhy se veřejnosti představí i v rámci expozice, kterou Fakulta architektury VUT chystá
v rámci oslav 100 let Československa pro festival Re:publika, který 26. května odstartuje na
brněnském výstavišti.
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Fakulta připravuje i mezinárodní letní školu architektury, kde představí český vliv Sokola coby
tělovýchovné jednoty i kulturní instituce v zahraničí.
URL|
https://www.novinky.cz/veda-skoly/462743-studenti-brnenske-architektury-mapuji-ceskesokolovny-chteji-je-ozivit.html

Projekt Legie do škol
7.2.2018 rvp.cz str. 00
Mgr. Michal Rak, Ph.D.

Článek pojednává o projektu Legie do škol, v jehož rámci vznikly dvě elektronické publikace, které
jsou volně ke stažení v příloze tohoto článku. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích
národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2017.
„Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa.“ To prohlásil president Tomáš
Garrigue Masaryk po vzniku republiky. Dnes, celé jedno století od těchto událostí, se na tuto naší
historii trochu zapomíná. A to i přesto, že do legií vstupovali Čechoslováci dobrovolně, bojovali za
myšlenku samostatného státu a mnoho z nich za ni položilo svůj život. Svou odvahou, odhodlaností
a padlými bratry však dokázali dohodovým mocnostem, že jsou ochotni za ideu samostatnosti
obětovat to nejcennější, vlastní život. I díky tomuto jejich nasazení státy Dohody podpořily vznik
Československa.
Po krátkém období uznání v období 1. republiky přišlo období nacistické a komunistické totality, které
se snažilo tyto statečné muže z dějin národa vymazat. A téměř se jim to podařilo. Netřeba se jim divit,
mnoho z legionářů se těmto totalitním režimům postavilo aktivně na odpor, a mnoho za to opět
zaplatilo cenu nejvyšší. Až po roce 1989 se o jejich statečnosti a o nich samotných mohlo opět mluvit.
Nemluvilo se však dostatečně, poslední z pamětníků zamřeli a opět se začalo zapomínat.
Projekt Legie do škol by měl pomoci toto zapomínání zastavit a oživit zájem o legie a vznik republiky.
A to prostřednictvím dokumentárního filmu Československé legie 1914–1920, ke kterému komentář
namluvil známý herec Jiří Dvořák, a výukové příručky, která obsahuje informace o legiích,
významných osobnostech, dobové fotografie a pracovní listy pro žáky a studenty. Příručka byla
vypracována ve dvou verzích, pro základní a pro střední školy. Všechny materiály jsou dostupné na
této adrese a do škol budou také distribuovány na DVD. Věříme, že projekt Legie do škol a jeho
výstupy vrátí tuto slavnou národní historii do povědomí mladých lidí a ti již nezapomenu.
A co vy? Neměli jste v rodině legionáře?
URL| http://clanky.rvp.cz/clanek/21688
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Sokolovna na cestě k zásadní rekonstrukci
7.2.2018
(ap)

Horácké noviny

str. 03

Publicistika

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU - Projekt a způsob financování rekonstrukce sokolovny v Náměšti schválilo
na své schůzi ze středu 31. ledna zastupitelstvo města. Budova sokolovny se má dostavbou
technického zázemí a nového hlavního vstupu změnit v moderní kulturní a společensko-sportovní
centrum. Je předpoklad, že práce na rekonstrukci budovy z roku 1925 by mohly začít v polovině
příštího roku. Hotovo by mohlo být na konci roku 2020.
Budovu sokolovny v Náměšti postavili v letech 1924 - 1925 a podle současného posouzení jejího
stavu má velké potíže s působením vody a zemní vlhkosti. Jak na schůzi připomněl místostarosta Jan
Kotačka, sokolovna se po období socialismu dostala do rukou Sokola opět v roce 1999. V roce 2012
ale Sokol poprvé připustil, že by sokolovna mohla přejít do majetku města. A tak se také po mnoha
jednáních stalo v říjnu roku 2014. Následující posouzení stavu budovy ukázalo, že sokolovna, jako
jediný kulturní sál v Náměšti, je za devadesát let své služby vybydlená a má cenu jen asi tři miliony
korun.
Dvě přístavby
Na jednání zastupitelstva starosta města Vladimír Měrka zdůraznil, že zásadní změnou při
rekonstrukci sokolovny budou dvě její přístavby. Technické zázemí v zadní části sokolovny má
podstatně zlepšit a zvětšit její skladovací prostory a možnosti jevištní techniky. Nový vstup se
speciální šatní skříní, postavený podle minulých rozhodnutí zastupitelů v historizujícím klasicistním
stylu s vysokými francouzskými okny, se má změnit v reprezentativní prostor. Společně
s rekonstruovaným přísálím má umožnit pořádání i komornějších akcí odděleně od hlavní budovy.
V podzemí vstupu mají vzniknout zcela nová sociální zařízení. V plánu je i rekonstrukce venkovních
ploch, sanace sousedního svahu a eliminování působení zatékající vody. Oprav se dočkají
samozřejmě i všechny vnitřní prostory sokolovny včetně hlavního sálu, kam se vejde 210 židlí,
a klubovny v jeho sousedství. I suterénní peklo dostane novou podlahu a nový bar.
Imitace Opavským nevadí
Mnoho vzrušených diskusí mezi zastupiteli města v minulosti vyvolávalo architektonické pojetí
zamýšleného zcela nového vstupu do sokolovny, který má vyrůst na místě nevhodné přístavby ze
70. let minulého století. Architekti z brněnské projekční kanceláře Dimense před časem navrhovali
prosvětlený, převážně skleněný kubus, který by výrazně kontrastoval s novoklasicistní podobou
historické budovy sokolovny. Většina v zastupitelstvu se však rozhodla pro nový vstup do sokolovny
právě v duchu neoslohu. Nic nepomohlo architektovi Petru Hovořákovi ani prohlášení: „My jako autoři
nechceme pokračovat na variantě, o které si myslíme, že do Náměště prostě nepatří.“ Studii
rekonstrukce sokolovny poté v minulých měsících dopracovala do podoby projektové dokumentace
pro stavební povolení firma TECHNICO Opava. Její mladé stavební projektantky a architektky už se
o své dobré jméno v komunitě architektů tolik nebojí. „Je pravda, že když se staví přístavby
k historizujícímu objektu, který už nějakou řádku let stojí, tak by se měly navrhovat a stavět soudobě.
S tím souhlasím. Je tu ale ALE. U objektu náměšťské sokolovny máme vlastně dvě přístavby. Vpředu
nový vstup a vzadu část s novými skladovacími prostory. Je tedy na úvaze, jestli by to už nebylo moc.
Je třeba respektovat názor rodilých Náměšťanů, který ten objekt vnímají úplně jinak. Opravdu někdy
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stojí za to, zkusit ten problém vnímat očima druhých,“ vysvětlila Ing. arch. Eva Chvátalová, působící
v opavské firmě, která už vyprojektovala stavby třeba pro Letiště Heathrow v Londýně nebo ocelové
pojízdné zastřešení v Německu.
Hádání o peníze
Několikahodinová diskuse se v zastupitelstvu rozproudila i kolem financování rekonstrukce sokolovny,
která má trvat jeden a půl roku a vyšplhat se i se sanací sousedního svahu (za 6 milionů korun) přes
50 milionů korun. Zdůrazněno přitom bylo, že dodavatel, který teprve vzejde z výběrového řízení, by
se neměl tentokrát zaměřovat na co nejnižší cenu, ale na kvalitu použitých materiálů a odvedené
práce. Rekonstrukce má být investiční záležitost města, financovaná pomocí padesátimilionového
úvěru se splatností 10 - 15 let. Radnice do akce hodlá zapojit i finanční zůstatky z minulých let. „Chce
to i jistou statečnost,“ vyzval zastupitele starosta Měrka před závěrečným hlasováním o způsobu
financování stavby. Po souhlasném stanovisku zastupitelstva nyní zbývá „už jen“ vybrat dodavatele
úvěru i dodavatele stavby. To vše v Náměšti činí s vědomím, že sokolovna nikdy zisková nebude.
Foto autor| Foto HoN: Arnošt Pacola
Foto popis| Projekt na rekonstrukci sokolovny prezentovala Ing. arch. Eva Chvátalová.

Tabulky v republice vedou Komenský, Hus a Tyrš
6.2.2018

Týdeník Směr

str. 04

Věděli jste že ...

Nejvíce ulic či náměstí v Ústeckém kraji nese jméno kazatele Jana Husa. Středověký reformátor
v našem regionu „porazil“ i učitele národů Jana Amose Komenského, který naopak dominoval v rámci
celé republiky.
Které historické osobnosti si vážíme nejvíce? Pokud bychom největšího z Čechů zvolili podle toho,
kolik ulic v českých, moravských a slezských městech nese jeho jméno, vítězem by se stal „učitel
národů“ Jan Amos Komenský.
Jmenuje se po něm 473 ulic či náměstí po celé zemi. Několik jich je i na Teplicku.
Deník to zjistil v analýze názvů více než 80 tisíc tuzemských ulic, kterou provedl u příležitosti
100. výročí vzniku Československa.
„Vzdělání je hodnota, kterou asi nikdo nezpochybňuje. A tak je přirozené, že jméno jejího
reprezentanta Jana Amose Komenského je první volbou, zvláště pokud je v blízkosti škola,“ hodnotí
analýzu pojmenování ulic jazykovědec Karel Oliva.
Druhou příčku mezi historickými osobnostmi v počtu ulic, náměstí či tříd drží mistr Jan Hus. Kněz,
reformátor a kazatel dal jméno 433 z nich. A ano, opět jich je několik i na Teplicku.
Třetí pozici drží obrozenec a spoluzakladatel Sokola Miroslav Tyrš se 405 ulicemi.
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Velký noční výlet
6.2.2018

Týdeník Opavský a Hlučínský Region

str. 09

Historie

Historické okénko
Ze vzpomínek Stanislava Petříka
Během roku 1934 se měl Stanislavu Petříkovi významně změnit život. Se svou manželkou totiž čekali
přírůstek do rodiny. „Přišel rok 1934 a u nás jsme čekali dítě. To se již Elči těžko pohybovalo, přestala
cvičit a přišla za mnou na stadion, kde mne často našla na sloupě dřív než na zemi. Opravoval jsem
elektr. osvětlení stadionu pro zborovské večerní oslavy na stadioně v rámci krajského sletu a 50. let
Sokola Opava. Ale i když byly velké přípravy na krajský slet, dělaly se zase vycházky. To se již
členstvo dovolávalo, kdy si zas uděláme nějaký noční výlet. Pro mne to bylo horší, protože my jsme to
táhli s Elči vždy společně. Nakonec Elči řekla: „Tůru již dělat nemohu, ale mám víc chodit. Půjdu
s vámi třebas až do Kylešovic a pak se vrátím. Tentokrát to musíš dokončit sám. Naplánoval se noční
tajný výlet, který má cíl v hospodě, kde klepetář a hraje. Mají tam dobré pivo a prima olomoucké
tvarůžky. Návrat do Opavy před půlnocí. Vyšlo se z Tyršova stadionu směrem ke Kylešovicím
k Lundvalově kolonii až ke hrázi. Po hrázi okolo Božích muk do Kylešovic. To s námi vyšla i Elči
s podnájemnicí. Já jako vždycky, když jsem to organizoval, tak jsem to v čele vedl s bračem pod paží.
Dával do kroku i písničku. Elči to unavovalo, a tak jsme se s ní v Kylešovicích rozloučili. Vrátila se
s tou podnájemnicí Sylvou zpět. Ta toho již též měla dost. Nosila takových 80 – 90 kg. Z Kylešovic
jsme to zaměřili po silnici ke Komárovu. To již ty dohady na místo našeho cíle byly přesnější. Dříve
hádali Raduň k Hynarovi k Bílému vlku. To již uhodli: „Bude to u Šlofra“ – dnešní Oáza. (bývalý motel
Oáza),“ vracel se ve vzpomínkách Stanislav Petřík.
Foto popis|

Petr Zenkl, poslední předválečný primátor Prahy: Věznili ho nacisté, šla po
něm StB. Emigroval v kufru auta
6.2.2018

blesk.cz

str. 00

Pražané

Petr Zenkl byl jednou z nejvýraznějších politických postav první republiky a poválečného období,
přesto jeho postava dnes zůstává často upozaděná. Život mu přitom připravil osud, který by bez obtíží
obstál jako filmový thriller či napínavý román. Byl to poslední předválečný pražský primátor, kterého
během řádění hitlerovského režimu věznili v koncentračních táborech. Po válce ho pronásledovali
komunisté, kvůli kterým nakonec emigroval v kufru vozu amerických diplomatů.
Petr Zenkl se narodil roku 1884 v jihočeském Táboře. V politice začínal na komunální úrovni, kdy za
národně socialistickou stranu zastával funkci starosty Karlína. „V roce 1936 se stal primátorem
hlavního města Prahy. Dne 1. září 1939 v souvislosti s velkým zatýkáním českých politiků, sokolů
a dalších lidí byl Zenkl zatčen gestapem. Po zbytek války byl vězněn v nacistických koncentračních
táborech – především v Dachau a Buchenwaldu,“ řekl pro mikrofon Blesk.cz historik a ředitel
nakladatelství Academia Jiří Padevět.
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Řádění nacistů Petr Zenkl přežil, po osvobození se opět plně zapojil do politického života. Znovu se
stal primátorem, nicméně sílící vliv komunistické strany pro jeho osobu znamenal značné nebezpečí.
„Panoval dojem, který měl třeba i Jan Masaryk, že s komunisty se dá normálně dohodnout. Bohužel
tito lidé velice rychle v únoru 1948 zjistili, že s komunisty se prostě dohodnout ani vyjednávat nedá,“
nastínil k následujícímu vývoji událostí Jiří Padevět.
Pod přísným dozorem režimu
Petr Zenkl po převratu v únoru roku 1948 podal demisi a prakticky okamžitě poté začala jeho byt
v Korunní ulici na Vinohradech sledovat Státní bezpečnost. Před domem postával uniformovaný
příslušník SNB, v zaparkovaném autě sedávali dva příslušníci StB v civilu a z domů naproti drželi byt
manželů Zenklových pod drobnohledem další jejich kolegové.
„Dospělo to tak daleko, že začátkem března 1948 byla přímo před byt Petra Zenkla v domovní chodbě
instalována dřevěná lavice, na které seděl příslušník SNB a každého, kdo přicházel, legitimoval. Zenkl
si stěžoval, úředník z ministerstva vnitra mu však sdělil, že to všechno se děje pro jeho bezpečnost,“
popsal cynický přístup komunistů ke svým praktikám historik.
Útěk jako z filmu
Byt Petra Zenkla byl po dobu následujících měsíců neustále pod stejně intenzivním dohledem.
Jednou z mála osobností, která se nebála navštívit ho na Vinohradech opakovaně, byla Milada
Horáková. Petru Zenklovi se na začátku srpna roku 1948 podařilo ve spolupráci s diplomaty USA
přesvědčit dva příslušníky StB, aby mu pomohli v útěku.
„Přesvědčil je dokonce tak, že příslušníci Státní bezpečnosti utekli s ním. Doprovodili manžele
Zenklovy na tramvajovou zastávku, odkud pronásledovaný pár odjel do Chotkových sadů. Tam
Zenklovi nastoupili do automobilu, který je odvezl za Prahu. Za hranicemi metropole byli oba manželé
umístěni do zavazadlového prostoru diplomatických vozů velvyslanectví USA. Dva příslušníci StB
dojeli vlakem do Chebu, odkud překročili hranici pěšky. Státní bezpečnost vše zjistila až dva dny poté,
kdy vykopla dveře bytu a zjistila, že Petr Zenkl je prostě pryč,“ popsal dramatický útěk Jiří Padevět.
Ve Spojených státech amerických se pražský exprimátor zapojil do odboje, působil zejména v Radě
svobodného Československa. Po celou dobu emigrace zůstal na dálku vzhledem k naší zemi politicky
činný. Zemřel roku 1975. Jeho jméno dnes nese významný dopravní tah na území Prahy 8.
Poslechněte si celé vyprávění historika Jiřího Padevěta a podívejte se na historické i současné
fotografie:
URL| http://www.blesk.cz/clanek/522679/petr-zenkl-posledni-predvalecny-primator-prahy-veznili-honaciste-sla-po-nem-stb-emigroval-v-kufru-auta
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