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Plné znění zpráv
Sokolský zpravodaj
3. 3. 2018

ČT sport

Aktuální novinky ze sokolského hnutí a informace o přípravách na XVI. všesokolský slet.
První reportáž – o konání Šibřinek a dražbě perníkové Sokolovny, kterou pravidelně vytvářní paní
Dagmar Evaldová.
Druhá reportáž – Pernštejnská župa se představila v Tišnově. 350 cvičenců předveslo 17 skladeb.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12090743332-sokolsky-zpravodaj/

V budově Sokola je nová výstava
5.3.2018
(rom)

Berounský deník

str. 01

Titulní strana

BEROUNSKO DNES
Králův Dvůr – V budově Tělovýchovné jednoty Sokol Králův Dvůr vznikla nová výstavní galerie. Jejím
prvním hostem, který tu nyní vystavuje svá díla, je místní výtvarník Jan Rynda. Jeho vystavená díla si
přišly už prohlédnout desítky lidí.
Další obdivovatelé si jeho tvorbu ještě prohlédnou.
Výtvarník a malíř Jan Rynda se vyučil elektrikářem. Jeho první výstava se uskutečnila v roce 1969
v Praze. Na výstavě Mladí vystavují, která byla na Staroměstské radnici, se pochlubil svojí plastikou.
Výstava je otevřená celý březen.
Region| Střední Čechy

Nepodvolovali se zvůli
5.3.2018
(the)

Haló noviny

str. 10

servis tv programy

Dnes je tomu pětasedmdesát let, kdy se stal jednou z nespočtu obětí zrůdného nacistického režimu
spisovatel, překladatel, literární kritik a novinář Bedřich Václavek (1897 až 1943, na snímku). Nebyl
jen všestranně erudovaným teoretikem, nýbrž také iniciativním levicově orientovaným kulturním
činitelem.
V osvětimském koncentračním pekle předčasně zemřel jako šestačtyřicetiletý, na vrcholu svých
aktivit.
Meziválečná kulturní generace se mohla prezentovat mnoha snaživými a obecně vzdělanými
osobnostmi ve všech uměleckých oblastech. Intelektuálové tehdy také často inklinovali ke
komunistickým či alespoň sociálním ideálům. Byli mezi nimi hudební skladatelé stejně jako výtvarníci,
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herci či další výrazní jedinci. Nepřinášelo jim to žádný užitek, vlastně naopak: spíše časté názorové
střety, také odmítání, dokonce osobní útoky. Během nacistické krutovlády dokonce komplikované
perzekuce, deportace do koncentračních táborů, v mnoha případech smrt. Byli však pro své ideály
zapálení a neváhali pro své přesvědčení riskovat.
Na meziválečné a válečné levicové intelektuály se však u nás nyní často zapomíná. Častěji se – jistě
plným právem – hovoří o židovském holocaustu, o neohrožených skutcích členů Sokola či skautů.
I jim samozřejmě patří naše velká úcta. V daných souvislostech bychom však neměli pomíjet také ty,
kteří se nyní stali zamlčovanou součástí národního odboje. Českých, slovenských, německých
i jinonárodních komunistů mezi nimi bylo nespočet. Nesmekali před okupanty či místními fízly,
riskovali. Věřili svému přesvědčení, dokázali v jeho jménu udržovat národní sebevědomí.
Nepoklonkovali. Nepodvolovali se cizí zvůli, moci a násilí.
Také čáslavický rodák Bedřich Václavek patřil k těm vzdorným: svá vzdělávací poznání – nejdříve na
třebíčském gymnáziu, pak na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v oborech germanistika
a bohemistika, následně ještě na berlínské univerzitě – rychle a dokonale vstřebával, aby získané
znalosti podrobil vlastním zkušenostem a analýzám, tedy je transformoval do osobitých odborně
teoretických tezí a otiskovaných prací.
Od mládí měl Václavek štěstí na dobré vzory: jeho pedagogy byli kromě dalších Otokar Fischer,
Zdeněk Nejedlý, Čeněk Zíbrt a další osobnosti české literární vědy a folkloristiky. Již jako čerstvý
absolvent Václavek zaujal okolí v pozici brněnského středoškolského profesora – oslovoval záhy
nejen své studenty, ale i širší odbornou veřejnost. Proto mu byla nabídnuta odborně odpovědná místa
knihovníka Zemské a univerzitní knihovny brněnské a také Studijní knihovny v Olomouci.
Bedřich Václavek byl totiž obecně ctěn a vážen, současně však pochopitelně také kritizován
a v polemikách někdy odmítán. Zajímavá neznámá dobová autentická svědectví o jeho povaze
i odborném přínosu zveřejníme v sobotu.

Festival Mene Tekel skončil nedělní bohoslužbou. Kardinál připomněl
oběti komunismu
4.3.2018

blesk.cz

str. 00

Praha - Zprávy

V neděli odpoledne vyvrcholil festival Méně Tekel. Každoroční událost si připomíná zvěrstva
totalitních režimů, zlo a násilí. Závěrečná bohoslužba za oběti totalitních režimů se za účasti
představitelů Konfederace politických vězňů, skautů a České obce sokolské, konala v katedrále
sv. Víta. Odsloužil ji kardinál Dominik Duka.
Bohoslužba na závěr festivalu Mene Tekel byla krom obětí totalitních režimů vedena také za
křesťany, kteří v současné době čelí pronásledování v různých koutech světa, například v Číně, Iráku
nebo v afrických zemích. Závěrečný projev na bohoslužbě pronesl nigerijský arcibiskup John
Onaiyekan. Ten přiblížil problémy, kterým čelí křesťanská církev v Africe. Duka pak dodal, že ve světě
jsou místa, kde lidé pro svou víru umírají. „Chtěl bych, abychom nezapomínali za to, že na naší
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planetě je mnoho míst, kde lidé pokládají životy za svoji víru, svobodu a skutečně důstojný život,“ řekl
mimo jiné.
70 let od komunistického převratu
„Jako bychom chtěli zapomenout, popřít a pošlapat všechny ty skutečnosti, na kterých vyrostla naše
svoboda po roce 1989,“ hodnotil kardinál Duka situaci v Česku 70 let po komunistickém převratu
v roce 1948. Duka v neděli zavzpomínal oběti režimu, a ocenil duchovní sílu těch, které útlak nezlomil
a nezradili své blízké. „Přeji všem, abychom dokázali projít životem s čistým svědomím,“ podotkl
kardinál.
Festival věnovaný protiprávnostem totalit
Festival Mene Tekel, který bohoslužba zakončila, trval v Praze týden. Organizátoři chtějí jeho
prostřednictvím připomínat historické mezníky Česka i dalších evropských států a přinášet svědectví
o protiprávnosti totalitních režimů. Koná se tradičně v době výročí komunistického puče z roku 1948.
Jeho součástí jsou výstavy, semináře i další veřejné akce.

I v Karlovarském kraji se chystají na XVI. Všesokolský slet
3.3.2018 Chebský deník
MICHAL MENDEL

str. 14

Sport

Karlovy Vary – Posláním Sokola bylo od počátku přispívat k všestrannému rozvoji člověka po stránce
tělesné i duševní – v duchu odkazu řecké kalokagathie – a působit tím na povznesení celé
společnosti.
Sokol měl od svého počátku velký vliv na vlastenecké smýšlení českého národa, ve svém programu
měl boj proti národnostnímu útlaku, zastával principy demokracie a humanismu. Mnoho sokolů za
své pevné zásady v dobách obou světových válek a totalitního režimu zaplatilo daň nejvyšší – svými
životy.
Po celou dobu své existence Sokol vždy vytvářel také hmotné a další hodnoty, které sloužily nejen
k naplňování cílů a programu samotného Sokola, ale i potřebám celé české, respektive
československé společnosti.
Sokol postavil stovky sokoloven, zrekonstruoval Michnův palác, podílel se na vybudování
strahovského stadionu. Ten byl dle některých zdrojů stadionem s největší rozlohou na světě. Jeho
kapacita činila 280 000 míst! V duchovní oblasti se věnoval vzdělávání, ediční činnosti, vydavatelské
a kulturní činnosti, budoval kina apod.
Program Sokola je otevřený a přístupný všem novým směrům. Je to program moderní, oslovující
i současné generace – Česká obec sokolská (ČOS) má v současnosti ve více než 1100 tělocvičných
jednotách (které se sdružují do žup) zhruba 160 000 členů, kteří reprezentují všechny věkové
kategorie.
Své zkušenosti s všestranným pohybovým rozvojem sokolové nově předávají i předškolním dětem –
do jejich nového projektu se zapojilo více než 50 tisíc dětí ve školkách.
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Naprostá většina sokolské činnosti je vykonávána na bázi dobrovolnictví, bez nároku na odměnu. „Je
to obzvlášť v dnešní době naprosto výjimečný jev, který dělá Sokol unikátním.
Smutné je, že dnešní společnost nedokáže dobrovolnickou činnost náležitě ocenit,“ říká Hana
Moučková, starostka ČOS.
Letošní rok je pro Sokol slavnostní především tím, že se po šesti letech opět bude konat všesokolský
slet, v pořadí už XVI. „V současné chvíli probíhají přípravy a nácviky hromadných skladeb, sletové
dění vyvrcholí v Praze od 1. do 6.
července. Kdo by měl ještě zájem se do sletových skladeb zapojit, je vřele vítán, ale moc času již
není,“ dodává Michal Mendel, starosta a náčelník Sokolské župy Karlovarské.
Foto popis| HISTORICKÉ SNÍMKY SOKOLA. Příchod cvičenců.
Foto popis| Zakladatel Sokola Miroslav Tyrš
Foto popis| Začátek jedné z mnoha skladeb.
Region| Západní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 2 titulech.

Rozhodují o sokolovně
2.3.2018
(ap)

Horácké noviny

str. 02

Aktuality

HROTOVICE - Projekt na stavbu nového kulturního domu, který by měl vzniknout rekonstrukcí, nebo
po demolici stávající sokolovny, již mají připravený v Hrotovicích. Schválení rozpočtu města pro
letošní rok dává radnici možnost tuto akci připravovat.
Důležité bude také majetkové vypořádání. K vzájemnému darování majetku mezi Sokolem Hrotovice
a městem by mělo dojít v nejbližších měsících, protože s darováním souhlasí i vedené sokolské župy
v Jihlavě a čeká se jen na usnesení České obce sokolské. V nejmenším městě okresu se situace
historicky vyvinula příznivě v tom směru, že tamní sokolové využívají téměř bezplatně městský
sportovní areál. Sportovní hala v Hrotovicích je součástí školy a cvičí v ní jednotlivé oddíly Sokola fotbal, volejbal, stolní tenis. Přes zimu v ní sportovci trénují a během sezony je jim k dispozici zánovní
areál - městský fotbalový stadion s nezbytným zázemím. Sokolovna by byla spíš potřeba pro kulturní
vyžití obyvatel Hrotovic, ale město žádný takový velký sál nemá.
„Máme zpracovaná alternativní řešení a trošičku lépe finančně vychází rekonstrukce, ale stejně se
projektant přiklání k demolici sokolovny. Ale jak rozhodne zastupitelstvo, nedokážu v této chvíli říci,“
informovala tajemnice městského úřadu v Hrotovicích Dana Růžičková.
V Hrotovicích už také občané dlouho volají po klimatizaci velkého sálu základní umělecké školy, kde
bývá při větším počtu diváků často nedýchatelno. Na klimatizaci a na přípravné práce na stavbu
kulturního domu letošní rozpočet Hrotovic počítá s částkou 3 627 000 korun.
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Zápasníci Tiché sbírají cenné kovy i v letošním roce
2.3.2018 novojicinsky.denik.cz
Dalibor Tobola

str. 00

Ostatní sporty

Zápasníci Tiché se v novém roce vrhli do dalších turnajů! Před nedávnem se představili v Krnově, kde
se konal oblastní náborový turnaj v zápase ve volném stylu v kategorii přípravka, kde nechyběli dva
zástupci tichavského oddílu.
Prvním z nich byl Damián Večera (váha 25 kg), jenž porazil domácího zápasníka a po následné
porážce s Kundrátem z Nového Jičína bral stříbro. Dvě vítězství si pak připsal Sebastián Srněnský
(28 kg), jenž si mohl po zásluze odvážet zlatou medaili.
Tichavské naděje se pak představily na přeboru České obce sokolské v zápase řecko-římském
v kategorii přípravka, mladší a starší žáci, který hostila Ostrava.
Do moravskoslezské metropole se sjelo 82 závodníků ze 12 oddílů. Starší žák Stanislav Bordovský
(69 kg) si vybojoval 4. místo a o jednu příčku lépe skončil Vít Vlček, jenž bral ve váze do 85 kg bronz.
Mezi mladšími žáky pak bojoval Dan Vlček (80 kg), který v souboji o 1. místo nestačil na
prostějovského Výmolu a na krk si tak pověsil stříbro. Bronz pak tichavské výpravě zajistil Jakub
Konvička (47 kg), Ondřej Váša (39 kg) musel vzít zavděk 7. příčkou.
V přípravce se pak na 9. místě umístil Daniel Konvička (35 kg). V družstvech kralovaly Vítkovice,
které zvítězily před Krnovem a Hodonínem. Tichá skončila desátá před Hellasem Brno a Novým
Jičínem.
URL| https://novojicinsky.denik.cz/ostatni_region/zapasnici-tiche-sbiraji-cenne-kovy-i-v-letosnim-roce20180302.html
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JAK JSME ŽILI v Československu
2.3.2018

Českokrumlovský deník

str. 04

Český Krumlov zimní sporty
Obyvatelé Českého Krumlova v zimě neseděli doma,
ale s chutí se věnovali zimním sportům. A to
příležitostně, nebo i organizovaně působením
v různých spolcích nebo sportovních jednotách.
Čeští obyvatelé se nejprve sdružovali v občanských
spolcích jako byly Čtenářská beseda, Matice školská
nebo Národní jednota pošumavská. Zejména mladí
lidé však postrádali tělovýchovnou organizaci.
Hlavním organizátorem přípravných prací byl pan
Pečenka, účetní Českokrumlovské záložny, který
s několika dalšími nadšenci ustavil 8. 3. 1893
v ČeskémKrumlově tělocvičnou jednotu Sokol,
jejímž prvním starostou se stal místní obchodník
Josef Procházka. V prvních letech Československé
republiky vznikly v Českém Krumlově a Zlaté Koruně
Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ). Vedle nich se
čeští obyvatelé také organizovali v německém
Arbeiter – Turn und Sportverein (ATUS). V roce
1920 byl založen také Klub českých turistů.
Lidé v zimě ve městě sportovali, kde se dalo. Pod
Křížovou horou byla dokonce vybudována závodní
druhá sáňkařská dráha v kraji s osvětlením, výtahem
a zděnými šatnami. Zároveň s výstavbou dráhy
vznikl sáňkařský oddíl v Českém Krumlově. Jednou z prvních závodnic a rozhodčích byla Mirka
Turková, pracovnice OV ČSTV.
Největší sportovní aktivity sáňkařů se datují v šedesátých letech.
Postupně však ubývalo závodníků i nadšených organizátorů a v současné době již oddíl ani
sáňkařská dráha neexistují.
KDE SE BRUSLILO. Karel Podruh z Č.
Krumlova vzpomínal, že před válkou chodili bruslit na tzv. Ledový rybník v místě dnešního plaveckého
stadionu.
Sokolové pak hrávali hokej na cvičišti politém vodou v místě nynějšího zimního stadionu, Němci si
zase polévali tenisové kurty v místě tenisové haly.
Další díl již v pátek 7. března, Sokolové v Křemži.
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Foto autor| Foto: František Seidel
Foto autor| Foto: Josef Seidel
Foto autor| Foto: František Seidel
Foto autor| Foto: František Seidel
Foto autor| Foto: František Seidel
Foto autor| Foto: Othmar Hanke Strana byla vytvořena ve spolupráci s Museem Fotoateliér Seidel
a OIS Český Krumlov.
Foto autor| Foto: František Seidel
Foto popis| PO ROCE 1930. Němečtí sportovci z Českého Krumlova (Deutsche Turnverein) nedaleko
Českého Krumlova.
Foto popis| ROK 1924. Ulice nad nemocnicí v Českém Krumlově.
Foto popis| BŘEZEN 1932. Hráči hráli hokej na kluzišti nedaleko Chvalšinské ulice v Českém
Krumlově.
Foto popis| PŘED ROKEM 1943. Výuka krasobruslení na kluzišti u Chvalšinské. Krasobruslařku
pozvala paní Seidlová, fotografova snacha.
Foto popis| PO ROCE 1935. Sáňkující rodiny někde v Českém Krumlově. Víte, kde to je?
Foto popis| ROK 1946. Krasobruslařka na Vltavě u Rybářské ulice v Českém Krumlově.
Foto popis| POROCE 1985. František Seidel na lyžích ve své zahradě v Linecké ulici.
Foto popis| ROK 1946. Malý lyžař v Rybářské ulici.
Region| Jižní Čechy
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Mostecký deník

str. 04

JAK JSME ŽILI v Československu

Litvínovští HOKEJISTÉ
Dnes zde máme exkurzi do historie
hokeje v Litvínově. Tradice ledního
hokeje ve městě pod úpatím
Krušných hor sice oficiálně sahá do
roku 1945, kdy byl v tehdejších
Stalinových
závodech
založen
několika nadšenci pro tuto zimní
kolektivní hru hockeyový odbor,
nicméně nedávno se objevily
fotografie, že hokeji se v Litvínově
věnovali už ve 30. letech minulého
století Sokolové.
Naše sonda do historie se zaměřila
na dobu, kdy se ještě vůbec
nevědělo, že Litvínov vychová
množství hráčů, kteří obléknou dres
nejprestižnější hokejové soutěže
světa NHL, že z jejich řad se budou
rekrutovat dnes již legendární
vítězové turnaje století při Zimních
olympijských
hrách
1998
v japonském Naganu nebo že se
Litvínovu podaří v roce 2015
vybojovat svůj historicky první
mistrovský titul.
Pojďte se s námi ohlédnout zpět
a prohlédnout si několik snímků,
z let, kdy litvínovský hokej teprve
začínal být velkým pojmem.
Foto: sbírka Edvard D. Beneš
Další díl již v pátek 9. března – obec Slatinice
Foto popis| GÓÓÓLLLL!!!!. Kořením hokeje jsou góly. O tom není pochyb. Na litvínovském ledě jich
vždycky padalo hodně, a to nejen do sítě soupeřů. Známá totiž byla žluto – černá ofenzíva, při níž se
občas zapomínalo bránit. Jeden z litvínovských gólů je na obrázku. Vpředu je obránce Jordanis
Karagavrilidis.
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Foto popis| MUŽSTVO Z ROKU 1970. Vpředu zleva: Kočí, Egermajer, Beránek, Mach – trenér,
Kačerovský – vedoucí, Hlinka, Hudec a M. Kapoun. Uprostřed: Zd. Kapoun, Kašťák, Piskač, Ambrož,
Rippel a Nedvěd. Vzadu jsou: Ruml, Leška, Marx, Daněk, Rykl a Ulrych.
Foto popis| V OLYMPIJSKÉ SEZONĚ, ROK 1972. Vpředu jsou: Kočí, Nedvěd, Kačerovský – vedoucí,
Mach – trenér, Hlinka a M. Kapoun. Uprostřed Zd. Kapoun, Kašťák, Ulrych, Zelenka, Machulda,
Leška, Ruml. Vzadu: Piskač, Daněk, Rippel, Beránek, Obrtlík, Bubla a Marx.
Foto popis| SEZONA 1972 – 73. Vpředu zleva: Nedvěd, Kačerovský – vedoucí, Kočí, M. Kapoun,
Hnídek, Mach – trenér, Hlinka. Uprostřed: Hudec, Ruml, Kašták, Zd. Kapoun, Zelenka, Kracík, Ulrych,
Bubla, Machulda, Jošek. Vzadu jsou: Daněk, Piskač, Marx, Vopat, Beránek, Obrtlík, Kousek a Straka.
Foto popis| GÓLMAN A BÝVALÝ OBRÁNCE. Dva dlouholetí hráči Litvínova. Brankář Miroslav
Kapoun má na svém kontě rekordních sedmnáct sezon. Na snímku v rozhovoru s dlouholetým
obráncem Miroslavem Ryklem, který po skončení hráčské kariéry u A týmu dodnes vykonává funkci
vedoucího mužstva.
Region| Severní Čechy

Památníku se vrátí obří orlice
2.3.2018

5plus2

str. 03

Karvinsko

V Orlové chtějí obnovit památník sedmidenní války. Na opravu pietního místa by mohlo přispět
i ministerstvo obrany.
JOSEF GABZDYL
ORLOVÁ Do původní podoby se vrátí památník československým obětem sedmidenní války z roku
1919 v Orlové. Současný stav pietního místa na tamním hřbitově, který připomíná někdejší
československo-polské boje, není totiž v dobrém stavu. Památník by měl zpět získat i šestimetrové
sousoší s dominantní slezskou orlicí.
„Chceme, aby památník vypadal jako po svém odhalení. Zatím jsme schválili 200 tisíc korun na
projektovou dokumentaci a poté požádáme o dotaci ministerstvo obrany, které má fond na opravu
válečných hrobů,“ uvedl starosta Orlové Tomáš Kuča. V lednu 2019, tedy sto let od bojů, by chtěl mít
alespoň základní opravy.
Podle Jiřího Caletky z tiskového odboru ministerstva obrany se loni z dotací podařilo opravit 85
válečných hrobů za zhruba 8,5 milionu korun. A letos je pro totéž určeno více než 11 milionů. Město
by mohlo získat až osmdesát procent celkových stavebních nákladů.
„Vzhledem k charakteru památníku v Orlové, kdy se jedná se o hromadný válečný hrob s ostatky 56
sokolů a legionářů, je šance na poskytnutí dotace poměrně velká. Podmínkou je však kvalitně
zpracovaná a včas podaná žádost,“ dodal Caletka.
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Památník byl odhalen 30. září 1928. Po záboru polským vojskem po mnichovském diktátu v říjnu
1938 bylo pietní místo poničeno, zvláště pak sousoší s orlicí. Po 2. světové válce byl památník
renovován jen částečně.
Sedmidenní válka vypukla 23. ledna 1919 kvůli oblasti Těšínska. Početnější československé vojsko
zvítězilo, boje ukončilo až nařízení velmocí s následným stanovením demarkační hraniční čáry.
Polské oběti války mají na našem území památník ve Stonavě. Další dva památníky připomínající
polské mrtvé jsou už za hranicí.
Foto autor| FOTO ARCHIV
Foto popis| Nahoře dnešní podoba památníku, kterému původně dominovalo šestimetrové sousoší se
slezskou orlicí, jak je patrné na dolním historickém zobrazení.

Starosta popřál nejstarší obyvatelce plzeňského centrálního obvodu
2.3.2018

plzenskenovinky.cz

str. 00

regiony

V únoru 2018 oslavila sto tři let svého života paní Anna Červená z Alešovy ulice na Borech a stala se
tak nejstarší občankou obvodu.
Paní Červená se celý život věnovala učitelskému povolání. Vyučovala češtinu, matematiku, výtvarnou
výchovu, hudební výchovu a tělocvik. Byla rovněž aktivní členkou Sokola. Vychovala dceru
a v současnosti se těší již z pěti pravnoučat.
Jubilantka žije se svojí rodinou, s dcerou a zetěm jezdí na zahrádku. Ráda četla, zejména knihy
Boženy Němcové. Ještě před několika lety pracovala na počítači, na kterém mimo jiné sepisovala své
paměti pro svá vnoučata a pravnoučata.
„Můj recept na dlouhověkost je pracovat fyzicky i duševně“, říká paní Červená, která v minulosti
chodila cvičit, dnes alespoň chodí po bytě. Byť už na televizi nevidí, ráda poslouchá rádio, zejména
hudbu. „Jsem na tomto světě ráda a mám naplánováno dožít se 110 let. Přála bych si, aby se všichni
lidé měli rádi, i když dnešní doba je velmi komplikovaná“, dodává Anna Červená.
Vedení plzeňského centrálního obvodu ocenilo škodovácké atlety
„Stejně jako dalším obyvatelům našeho obvodu, kteří se dožijí tak úctyhodného věku, jsme přišli
popřát i paní Anně. Je obdivuhodné, jak je vitální a vnímavá. Byl jsem velmi překvapen, jak bystrou
má paměť a vzpomíná na všesokolské slety, kterých se v mládí aktivně zúčastňovala“, řekl starosta
plzeňského centrálního obvodu Radislav Neubauer, který v doprovodu zástupců ÚMO Plzeň 3 popřál
oslavenkyni hodně zdraví a spokojenosti.
Galerie Klatovy zve na přednášku Dialogy s historií
Z předané kytice a dárkového balíčku měla jubilantka velkou radost. Plzenskenovinky.cz informoval
Miroslav Knotek,mluvčí radnice třetího plzeňského obvodu.
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URL| http://www.plzenskenovinky.cz/zpravy/regiony/starosta-popral-nejstarsi-obyvatelce-plzenskehocentralniho-obvodu/

Za pomoc zaplatili svými životy
2.3.2018 5plus2 str. 02
ŠTĚPÁNKA TŮMOVÁ

Náchodsko a Rychnovsko

Antonín Burdych vypráví o hrdinství odbojářů.
O rodinu přišel v osmi letech.
NÁCHOD / Jako osmiletý přišel Antonín Burdych o téměř všechny blízké. I přes svých třiaosmdesát
let stále objíždí školy a přednášky, aby předal svědectví o tragických událostech v Bohdašíně a na
Končinách u Červeného Kostelce.
Místní vlastenci - mezi nimi i jeho rodina - v odlehlém podhůří Jestřebích hor v období po atentátu na
říšského protektora Reinharda Heydricha ukrývali parašutistu výsadku Silver A Jiřího Potůčka
s vysílačkou Libuší. Skupina za to zaplatila životem, na útěku zemřel i radista.
Jediný pamětník
„Besed mám na kontě asi pět set a chodím na ně rád. Hlavně do devátých tříd základních škol,
protože děti už to docela chápou, také k sokolům, protože jsou to vlastenci, nebo ke skautům. Jezdí
za mnou teď celé delegace, protože historikové připravují muzeum v Zámečku v Pardubicích, kde
bylo popraviště. Říkají, že prý jsem už jediný pamětník. Možná je nás víc, ale ti další žijí jinde nebo se
tím nechtějí zabývat. Kdyby ještě žil můj bratr, nic by se od něj historikové nedozvěděli. Byl těm
událostem ještě blíž než já. Odstěhoval se jako lesník do Krušných hor, a když přijel na návštěvu, na
Končiny nechtěl ani jezdit, rvalo mu to nervy,“ popisoval Antonín Burdych při setkání v modlitebně
Českobratrské církve evangelické v Náchodě.
Parašutista Potůček byl vysazen na konci prosince 1941 v protektorátu spolu s Alfrédem Bartošem
a Josefem Valčíkem ze Silver A u Poděbrad. Stejné letadlo shodilo i dva členy Silver B a dva členy
Anthropoidu. Josef Gabčík a Jan Kubiš uspěli 27. května 1942 při atentánu na Heydricha, což vyústilo
ve vypálení Lidic a také Ležáků 24. června, v jejichž okolí se Potůček pohyboval.
Radista se potřeboval dostat s vysílačkou pryč z Pardubicka. Kontaktoval podkrkonošskou odbojovou
skupinu S 21 B vedenou Josefem Schejbalem a složenou ze sokolů a učitelů. Dne 18. června 1942
ho přijal řídicí učitel Ladislav Satran a ukryl ho ve škole v Bohdašíně. Když se pátrání po vysílačce
i parašutistovi stupňovalo, 28. června se Potůček přemístil do chalupy Burdychových na Končiny. Po
Satranově krutém mučení si dva dny nato pro radistu přišlo gestapo s kosteleckými četníky. Podle
Antonína Burdycha mladšího zpečetilo osud rodiny, že měli doma úkryt z 1. světové války a příbuzní
je požádali o pomoc.
Dvanáctiletý bratr psal zrovna úkoly v kuchyni. „Když se bratra zeptali, kde jsou rodiče, řekl jim, že na
poli. Tatínek, maminka a děda tam jednotili řepu. Babička šla na Bohdašín. Od Satrana už gestapo
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vědělo, že Potůček je na Končinách, musel jim nakreslit i plánek domu s úkrytem. Ten byl v přízemí,
ale přístup do něj byl z půdy pod poklopem. Když se tatínek vrátil z pole, gestapáci na něj uhodili: Kde
máte parašutistu? To byla tak tragická, dramatická situace, protože on nepočítal, že je to prozrazeno.
Nevěděl, co má dělat, tak řekl, že o ničem neví. Vzali biče, které jsme měli na kravičky, a začali ho
mlátit. Udělal to, co se asi jediné dalo, potřeboval, aby to Potůček slyšel. Vytrhl se jim a začal utíkat
k lesu, všichni po něm začali střílet,“ vyprávěl Antonín Burdych.
Sedmatřicetiletý Antonín Burdych starší postřelený asi šesti ranami padl dvě stě metrů od chalupy
u lesíka, kde má dnes pomník. Nechali ho vozem odvézt do Kostelce, ale cestou vykrvácel. Dne
3. července měl o šesté ráno pohřeb, kam směli jen oba bratři a příbuzní, u nichž se ocitli. Tři hodiny
poté byla nařízena exhumace, rakev putovala do Pardubic, tělo bylo spáleno. Jeho popel hodili do
řeky, stejně jako u dalších popravených na Zámečku.
Osmiletý Antonín slyšel vzdálené pleskání, prý jako by někdo skládal fošny. Byly to výstřely. Když šel
ze školy domů lesem, putoval už po krvavých stopách. Četník se ho ještě ptal, jestli neviděl utíkat
někoho bosého v košili, což byl radista. Maminka Milada dostala srdeční záchvat, policie sebrala
i babičku. Dědu nechtěně postřelil radista do ramene, když vyběhl z úkrytu. Patnáct členů skupiny
bylo 9. července popraveno v Pardubicích. Syny Burdychových si k sobě vzali příbuzní ze Rtyně
a Náchoda, oba se potkali na lesnické škole.
Osadu Končiny ani Bohdašín naštěstí nestihl osud Lidic a Ležáků. Velkou úlohu v tom sehrál
náchodský policejní rada JUDr. Jan Chudoba, který intervenoval u velitele hradecké pobočky gestapa,
že obyvatelé o parašutistovi nevěděli. „I když někteří z odboje podlehli gestapu, nevyčítám jim to.
Prošli hrozným mučením,“ připomněl pamětník. Pro svého otce in memoriam převzal loni na podzim
od ministra obrany vyznamenání Zlaté lípy.
Foto autor| FOTO / Š. TŮMOVÁ
Foto popis| Antonín Burdych před bohdašínským památníkem. Jeho rodiče ukrývali radiotelegrafistu
Jiřího Potůčka v chalupě na Končinách.
Regionalni mutace| 5plus2 - Náchodsko
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Žatecký a lounský deník

str. 04

JAK JSME ŽILI v Československu
Spolkový život v Lounech

Spolkový život v Lounech zažíval ve druhé
polovině 19. a na počátku 20. století svůj zlatý
věk. Během této doby se v malém českém
městě vytvořilo přes sto spolků, které nabízely
nejrůznější způsoby trávení volného času.
A právě tímto tématem se zabývá nová kniha
Martina Vostřela. Síť sociálních vztahů byla
stále složitější a často úzce propojená
s komunální politikou. Louny jsou zajímavé
geografickou polohou na česko – německém
pomezí, což se projevilo zvýšenou podporou
českých menšin na německojazyčném území
severozápadních Čech. Kniha je doplněna
o více než osmdesát dobových fotografií
a kreseb. Publikaci Spolkový život v Lounech
v letech 1860–1914 vydalo Oblastní muzeum
v Lounech. Muzeum připravilo k tématu také
cyklus přednášek, kterými provede autor.
V pořadí již druhá, která se uskuteční
22. března, je nazvána Louny jako bašta
češství.
Další díl příští pátek – 9. 3.: Žatec, proměny
chmelničky
Foto autor| Foto Oblastní muzeum v Lounech
Foto autor| Foto Státní okresní archiv Louny
Foto autor| Foto Oblastní muzeum v Lounech.
Foto autor| Foto Státní okresní archiv Louny
Foto popis| OCHOTNÍCI. Divadelní představení Paní mincmistrová v podání lounského ochotnického
spolku Tyl v roce 1885. Impulzem pro založení divadelního spolku ve městě se v roce 1883 stalo
znovuotevření Národního divadla v Praze.
Foto popis| SOKOLOVÉ. Nejdůležitější místo mezi lounskými spolky zaujímal Sokol. Spolek vznikl již
v roce 1867, ale díky politické angažovanosti svých předních členů byla v prosinci 1869 pozastavena
jeho činnost. Opětovně se ustavil v roce 1876 a zasahoval téměř do všech oblastí spolkového života.
Sokolovnu vystavěl architekt Kamil Hilbert v roce 1898. Na snímku je zachycen cvičitelský sbor
lounského Sokola v roce 1904.
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Foto popis| HASIČI. Cvičení hasičů v roce 1897. Sbor dobrovolných hasičů vznikl v Lounech již v roce
1872 a těšil se velké vážnosti.
Foto popis| ZÁPAS S VELEMÍČEM. Snímek z jediného zápasu s velemíčem, tzv. pushballu,
odehraného v Lounech roku 1910. Míč byl vysoký 6 stop a vážil 50 liber. Utkání skončilo nerozhodně
0:0. O snaze dát gól svědčily poškozené brankové konstrukce.
Region| Severní Čechy

FENOMÉN MASARYK: Velmi osamělý vizionář
2.3.2018 Právo Víkend
Mirka Paloncy

str. 06

STO LET REPUBLIKY

Vznik Československa by byl nemyslitelný bez osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka, od jehož
narození 7. března uplyne 168 let. Jaký byl – manžel, otec, přítel... I o tom jsme si povídali
s historikem Michalem Stehlíkem v dalším ze série rozhovorů.
STO LET REPUBLIKY
* Masaryk ve svých pamětech zmínil, že během emigrace za první světové války mohl přijít dvakrát
o život. Co by to znamenalo, vznikla by republika?
Velmi složitě. Samostatnou česko-slovenskou republiku bychom zcela jistě neměli. Samozřejmě, byli
tu Beneš, o němž Masaryk tvrdil, že bez něho bychom republiku též neměli, významný Štefánik,
legionáři, ale Masaryk byl vizionář, ukázal směr a garantoval ho svým životem, osobností. V tomto
ohledu byl jednoznačně nepřekročitelnou historickou osobností.
* Měl přátele? Byl ve svém okolí oblíbený?
Byl respektovaný, když něco napsal, všichni to četli, ale slovo oblíbený bych v jeho případě nepoužil.
Byl to nekompromisní člověk. Když v roce 1893 vystoupil z Mladočeské strany, protože se mu nelíbilo
její směřování, napsal mu Karel Kramář, abych ho parafrázoval: „Vy neumíte být vojákem žádné
strany, leda jen jejím komandantem.“ A měl v tom naprostou pravdu. Díky většinovému volebnímu
systému Masaryk ve svém obvodě vyhrál volby do říšského sněmu za stranu, kterou sám v roce 1900
založil. Byla to miniaturní strana, kde byli v podstatě jeho žáci či sympatizanti. Neměl za sebou
nějakých čtyřicet poslanců, byl vlastně jediným poslancem své strany. Strana, to byl Masaryk, vlivný,
ale sám.
* Byl takový i v soukromí?
Vlastně ano. Rodinu zapsal do Sokola, ale sám tam byl jen párkrát. Já sokoluji doma, říkával,
a opravdu to dělal. Cvičil každé ráno půl hodiny až do pozdního věku. Zase měl svůj individuální
systém. Nejčastější slovo, které od něho, ale i od Charlotty děti slyšely, bylo povinnost. Byla to
diskusní rodina, ale povinnost a přísnost byly velmi silné vlastnosti, které ho provázely celým životem.
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* Jak je možné, že se tak výjimečná osobnost narodila v rodině negramotného kočího a kuchařky? Byl
opravdu tzv. synem svého otce?
Neexistuje důkaz, že by nebyl, a ani Masaryk to nikdy nezpochybnil. Nicméně pochybnosti o tom, že
matrikový otec, s nímž měl na rozdíl od matky velmi chladný vztah, nebyl jeho biologickým, se vinuly
celým životem Masaryka. Nejvíc otazníků se vztahuje k jeho elitnímu vzdělání. Jak je možné, že kluk
z tak nuzných poměrů se dostal na nejlepší školy. Za záhadu může být považováno, že přestoupil
z brněnského gymnázia na výběrové ve Vídni. * Podle oficiální verze doučoval Tomáš syna
policejního prezidenta a ten ho pak vzal s sebou do Vídně.
* Jaký měli vztah se Charlottou?
Byl to fatální životní vztah. Poznali se v Německu, když oběma bylo sedmadvacet let. Když ji poprvé
požádal o ruku, ona odmítla s tím, že ho není hodna. To je jedna z linií, která se vine celým jejich
společným životem. Ohromně si rozuměli na intelektuální úrovni, možná víc než na té milenecké. Je
nesporné, že Charlotta ho vnímala jako génia předurčeného k velkým věcem a silně ho podporovala.
* Myslel si to o sobě i on sám?
Teď budu trochu spekulovat, ale jsem přesvědčen, že ano. V Hovorech s TGM je dokonce pasáž, kde
tak trochu krouží kolem slova Prozřetelnost. Sice v tom smyslu, že je to těžký filozofický pojem, ale já
z toho tak trochu čtu, že i on se cítil být vyvoleným pro určitý úkol.
* Charlottin otec ze svého zetě ovšem příliš nadšený nebyl, nedala otci Charlotta později za pravdu?
Tomáš měl s panem Garriguem od počátku manželství velmi napjaté vztahy. Pro svého tchána byl
nemajetným akademikem odněkud ze středu Evropy, pro svou dceru si jistě představoval někoho
lepšího. Vždyť Masaryk neměl pořádně ani na to, aby si svou nevěstu odvezl z Ameriky do Evropy.
Tchán mu nakonec půjčil. Dluhy měl ještě v době, kdy žili už jako manželé ve Vídni a měli dokonce
děti. Nakonec ho zvláštním způsobem „spasila“ sebevražda jednoho z jeho studentů, který
Masarykovi odkázal relativně velkou sumu peněz. Rodina se s ním o to soudila a on s nimi. I to je
zajímavé. Masaryk, kterému majetek nic neříkal, se o ty peníze tvrdě soudil a vyhrál.
* Ani to Charlottě nevadilo? Neměla pocit, že mohla žít lépe, kdyby otce poslechla?
Co se týče majetku, na to měli stejný názor. Peníze pro ně byly jen provozní věc. Samozřejmě je
potřebovali, aby mohli žít, ale hromadění majetku jim nic neříkalo.
* Proč vlastně neodjela v roce 1914 s Tomášem do exilu? Byla Američanka, mohla válku přečkat
v bezpečí.
V té době už trpěla depresemi, byla hodně nemocná. Právě depresivní stavy byly v jejich vztahu asi
nejvážnějším problémem, s nímž si Masaryk vlastně nevěděl rady. Doslova říkal, že má horor
z psychických nemocí, proto ani nedokázal příliš reagovat, když se Charlotta propadala do depresí.
V tom roce 1914 nejspíš netušil, že se vrátí za čtyři roky. S sebou ji vzít nemohl, protože jel do
nejistoty, neměl téměř žádné finanční zázemí. On sice odcházel sám, ale s jejím vědomím. Dohodli
se, že odjede, aby naplnil svou vizi.
* Přesto pro ni byly následující roky hodně těžké...
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To určitě byly. Když v roce 1915 Masaryk v Ženevě vyhlásil nezávislost Čech na Rakousko-Uhersku,
tak kromě toho, že se stal vlastizrádcem a byl na něho vydán zatykač, zastavila mu rakouská vláda
univerzitní plat. Charlotta zůstala bez prostředků a Tomáš nechal na svých přátelích, aby se o ni
postarali. Masarykovi určitě nebylo jedno, co je s jeho rodinou, i on prožíval obrovský stres. Nicméně
to nejhorší mělo ještě přijít. Dcera Alice byla zatčena a několik měsíců vězněna, Jan byl ve válce
a v roce 1915 zemřel ve čtyřiatřiceti letech na tyfus syn Herbert. Charlotta se zhroutila a v roce 1918
byla hospitalizovaná v psychiatrickém sanatoriu, a dokonce zbavena svéprávnosti. Masaryk koncem
roku 1918 přijel triumfálně do Prahy, složil prezidentský slib a pak jel do psychiatrického sanatoria,
kde měl ženu. Oběť rodiny pro jeho věc byla obrovská.
* Nikdy mu nevyčetla, že tu zůstala sama?
O žádných výčitkách se neví. Charlotta se naopak v těch několika letech, které jí ještě zbývaly,
protože zemřela už v roce 1923, snažila být společensky aktivní. Zasazovala se o volební právo žen,
vstoupila do sociálně demokratické strany, Masaryk členem nebyl.
* Měl Masaryk milenky?
O žádných nevíme. To, co se teď objevuje, třeba vztah s novinářkou Oldrou Sedlmayerovou nebo
sochařkou Helenou Scholzovou-Železnou, bylo až po Charlottině smrti, od Tomášových 73 let výš. Na
druhé straně ho to velmi zlidšťuje. Nebyl jen ikonou, byl normální chlap, který potřeboval partnerství.
S Oldrou píšou společně články, ale s ní to byl velmi silný vztah i fyzicky. Z jejich vzájemné
korespondence vyplývá, že si psali o nejintimnějších věcech.
* Přiblížilo se mu některé z dětí?
V tom mýtu Fenoménu Masaryk určitě syn Jan, byť jde o tragickou postavu českých dějin. Dokonce
ho osobně trochu podezřívám, že důvodem, proč byl ochoten vstoupit do Gottwaldovy vlády, bylo
přesvědčení, že po Benešovi by měl být prezidentem právě on. Aby byl zase Masaryk na Hradě.
Vnitřně bych vyzdvihl Herberta, který byl skvělý umělec, sportovec i velká osobnost, nicméně zemřel
v roce 1915 jako velmi mladý. Ty děti to neměly vůbec jednoduché. Ony toho „tatu“ vnímaly psychicky
velmi těžce. Od mala byly konfrontovány s něčím takhle mimořádným, pořád se mu snažily vyrovnat,
a ono to nešlo.
* Masaryk se stal počtvrté prezidentem ve čtyřiaosmdesáti, měsíc po mrtvici. Proč neodstoupil dříve,
v době, kdy cítil, že se jeho stav zhoršuje?
Šlo o otázku nástupnictví. V roce 1934 vůbec nebylo jasné, že by se pokračovatelem v prezidentském
úřadu měl lehce stát Edvard Beneš, kterého si Masaryk velmi přál. Trvalo to další rok. Masarykovo
zhoršující se zdraví a intenzívní politická jednání, aby se Beneš stal prezidentem, to je období mezi
volbou 1934 a abdikací 1935.
* Měli jsme později podobnou osobnost?
V podstatě ne. Mohu např. zmínit, že v roce 1933, ještě před mrtvicí, napsal Masaryk recenzi na
Hitlerův Mein Kampf. V recenzi psal, že jde o velmi nebezpečné dílo. Vezměte si, že jemu v té době
bylo 83 let, přesto dokázal nahlédnout, že nejen hitlerismus, ale i samotný Hitler jsou obrovský
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problém pro celý svět. A to napsal v roce 1933, kdy se Hitler teprve dostával k moci, kdy to vlastně
ještě nezačalo. Na základě jedné knihy, kterou si přečetl, vytušil obrovské nebezpečí a trefil se.
* Ani Václav Havel by se mu nepřiblížil?
Václav Havel je tomu z mého pohledu velmi blízko. Na druhou stranu Masaryk měl jednu schopnost,
kterou neměl a nemá nikdo jiný z našich politiků. On byl „weltman“, byl rozkročený mezi Ruskem,
Velkou Británií a Spojenými státy, mluvil pěti jazyky, četl v originálu, a byl tak schopný pochopit
kulturu jiných národů. V tom je v podstatě neopakovatelný. S Havlem jsou si podobní v tom, že se
skrze ně svět o Čechy začal zajímat.
Foto autor| Foto PRÁVO – Milan Malíček, ČTK (7), Profimedia.cz
Foto popis| Historik a slovakista Michal Stehlík působí na Filozofické fakultě UK.
Foto popis| Masaryka pojil s Karlem Čapkem podobný pohled na svět. Jejich častá setkání vyústila ve
společné dílo, čtivé a nadčasové Hovory s TGM.
Foto popis| S Charlottou pojil Masaryka osudový vztah. Měli pět dětí, z nichž čtyři se dožily dospělosti.
Dcera Eleonora zemřela jako půlroční.
Foto popis| S dcerou Alicí a synem Janem
Foto popis| S vnuky Herbertem a Leonardem
Foto popis| Domek v Mutěnicích, kde Masaryk strávil část dětství.
Foto popis| V Sokole byl jen párkrát, ale do pozdního věku denně cvičil. Na snímku ve druhé řadě
odshora, třetí zleva
Foto popis| S českými legionáři v létě roku 1917
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DOBROVICE
2.3.2018

Boleslavský deník

str. 04

Jak jsme žili v Československu

Dobrovice
leží
sedm
kilometrů
jihovýchodně
od
Mladé
Boleslavi.
Součástí města je i sedm vesnic,
Libichov, Týnec, Úherce, Sýčina, Holé
Vrchy, Bojetice a Chloumek. Dohromady
tam žije 3400 obyvatel. První písemná
zmínka o obci pochází z roku 1249, tehdy
jako Dobroviceves. Povýšení na město
následovalo v roce 1558. Největším
podnikem ve městě je cukrovar, založený
v roce 1831.
V pátek 9. března vzpomínáme na
hudební skupinu Generace.
Foto popis| TENIS. Tenisový klub
Dobrovice, na snímku, který pochází
z roku 1943, jsou Růžička, Vánová, Štafl,
Kelbich a Macas.
Foto popis| VOLEJBAL. Volejbalisté
Dobrovice,
stojící
zleva
Bezucha,
Žďárský, Vortel, Kovář, dole zleva Hůlka,
Bajer, Heřmanský, píše se asi rok 1961.
Foto popis| LUKOSTŘELBA. Lukostřelci
Sokola Dobrovice, snímek pochází ze
12.června roku 1932.
Foto popis| PO VÁLCE. Tenisový klub
Dobrovice, snímek pochází z doby kolem
konce druhé světové války.
Region| Střední Čechy

KOZOLUPY
2.3.2018

Plzeňský deník

str. 04

Deník

Vážení čtenáři, seriál Deníku Jak jsme
žili v Československu, který bude po celý
letošní rok osmičkových výročí nahlížet
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do kronik obcí a měst z Plzeňska, pokračuje osmým dílem.
Po Nezvěsticích jsme tentokrát navštívili Kozolupy. V obci, zčásti německé a zčásti české, před sto
lety působila Národní jednota pošumavská pro posílení vlivu českého etnika. Její kronika vzpomíná na
rok 1918: „Toužebné naše přání a sny o naší české škole, o našich národních právech se přece jen
splnily – 28. říjnem 1918,“ stojí v knize. „Z popudu Národního výboru v Plzni chopili jsme se opět nové
práce ve prospěch dlouho trpící menšiny. (...). Teprve první volby přinesly ovoce naší práce – 4
mandáty v obecním zastupitelstvu,“ pokračuje záznam. Dnešní díl našeho seriálu se ohlíží za
stavbami a místy, která kdysi v Kozolupech byla, ale během uplynulých let o ně obec z různých
důvodů přišla.
Za spolupráci při přípravě této strany děkujeme starostce Michaele Opltové, čerpali jsme také z webu
www.kozolup.cz.
Foto autor| Snímky na straně: www.kozolup.cz
Foto popis| BARVY I AMFETAMIN. Továrna Auerbach-Weissberger v Kozolupech vyráběla barvy pro
tisk bankovek i poštovních známek, vánoční ozdoby, knihtisk či kamenotisk. Za války patřila Theodoru
Gilbertu Morellovi, nacistickému lékaři, který z ní udělal chemičku vyrábějící vitaminy a amfetamin pro
vojáky.
Foto popis| NAPŘED ŠKOLA, POTOM KINO. Také Kozolupy patřily k obcím, které měly vlastní kino.
Promítalo v bývalé škole a promítalo dlouho – drželo se od roku 1949 do začátku devadesátých let
a k prvním snímkům, které divákům nabídlo, patřila i Nebezpečná křižovatka – vůbec první film
s českým dabingem.
Foto popis| SYNAGOGA I ŠKOLA. V Kozolupech kdysi žila početná židovská komunita, která měla
vlastní školu a také synagogu. Vše v jedné obdélné budově – jednotřídní škola zabírala asi jednu
třetinu, dvě třetiny patřily synagoze. Budova stála od roku 1821 do 28. března 1924, kdy se vinou
nekvalitní stavby zřítila.
Foto popis| ZÁMEK ZNIČIL NÁLET. Na samém konci války, 25. dubna 1945, přišly Kozolupy o zámek
(snímek ukazuje jeho západní stranu). Jedna letecká puma ho zasáhla, další vybuchla u něj a o dva
roky silně poškozenou budovu srovnali se zemí, protože bylo potřeba místo pro novou a především
širší hlavní silnici.
Foto popis| SOKOLOVNA POŘÁD JE, ALE JINÁ. Také kozolupská sokolovna z roku 1925 už patří
minulosti. Velmi činní sokolové ovšem v obci pořád jsou a zázemí také mají – budovu, již vidíte na
snímku, nahradila jiná, která se začala stavět v roce 1986, v roce 1990 se kolaudovala a slouží
dodnes.
Region| Západní Čechy
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JAK JSME ŽILI v Československu
2.3.2018

Brněnský deník

str. 04

Jak jsme žili v Československu

Neslovice
VINAŘSKÝ RÁJ. Je to už 676 let, kdy
zapsal středověký kronikář první zmínku
o Neslovicích, které představujeme
v osmém díle seriálu Jak jsme žili
v Československu.
Obec,
jejíž historie
sahá
podle
archeologických
průzkumů
až
do
jedenáctého století, leží dvacet kilometrů
jihozápadně od Brna. Díky příznivému
podnebí a nadmořské výšce byly
Neslovice v minulosti známé svými
vinicemi. Dokazuje to také znak, který
doteď zdobí hrozen a vinařský nůž.
Velkou ránu dostaly Neslovice za
třicetileté války. Z původních jednatřiceti
domů zůstalo po válce osídlených jen
čtrnáct.
V současné době má obec 830 obyvatel.
***
Další díl v pátek 9. března z Kuřimi
O autorovi| Stranu připravila: Viktorie
Pokorná.
Foto autor| Foto: archiv Marcely Černé
Foto popis| ROZMARÝNOVÉ HODY. Až do padesátých let minulého století chodila chasa na hody
v civilních šatech. Od ostatních slavících odlišoval ženy pouze květinový věnec. Na hodech pak chasa
vystupovala vždy ve třech dvojicích.
Foto popis| SOKOLSKÁ TRADICE. Hned od počátku své existence byl Sokol v Neslovicích velmi
aktivní. Cvičenci se zapojovali téměř do všech veřejných akcí a průvodů po městě. Pravidelně se také
účastnili celorepublikových sokolských sletů.
Foto popis| CVIČÍ CELÁ VESNICE. Na dění v obci měl od počátku dvacátého století vliv oddíl
Sokola. Veřejná cvičení organizoval i několikrát týdně. Nyní hrají neslovičtí sokoli florbal, trénují
gymnastiku a cvičí aerobic.
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Foto popis| ČESTNÁ STRÁŽ. V září 1937 zasáhla zemi smrt prvního československého prezidenta
Tomáše Garrigua Masaryka. Vzdát mu čest se tehdy rozhodli i Neslovičtí. Místní organizace, v čele
s neslovickými sokoly, proto v den pohřbu držely na jeho počest čestnou stráž u pomníku vojáků,
kteří v první světové válce padli.
Foto popis| PRVOMÁJOVÝ PRŮVOD. Součástí života v socialistickém Československu se pro lidi
staly také tradiční průvody. Například prvomájové. V Neslovicích se těchto akcí účastnila celá
vesnice, od školáků až po důchodce.
Foto popis| PLNO HOSPOD. V meziválečném období byly v Neslovicích kromě dvou kováren,
stejného počtu holičství a tří pekáren hned čtyři hospody. Nejznámější z nich byl Hostinec
u Brodessrů, který je vidět na fotografii. Přes padesát let sídlila hospoda i na radnici. V patře nad ní
byl také taneční sál, v němž se Neslovičtí bavili na častých zábavách. Když potom v padesátých
letech minulého století zavedli představitelé vlády povinný civilní obřad, vystřídala taneční sál obřadní
síň.
Region| Jižní Morava

JAK JSME ŽILI v Československu VALAŠSKÉ KLOBOUKY
2.3.2018
(ren)

Zlínský deník

str. 04

VŽDY BÝVALY KULTURNÍM CENTREM.
Valašské Klobouky byly až do roku 1960
okresním městem. A nejen z tohoto pohledu byly
považovány za významné centrum dění celého
regionu. Za doby před 1. světovou válkou zde
fungovala bohatá a pestrá spolková činnost,
která byla po válce znovu oživena. V té době
zaznamenal valašskokloboucký spolkový život
významný rozkvět. Hrála se ochotnická divadla,
pořádaly se trhy, slavnosti i nejrůznější sportovní
události.
Foto autor| Snímky: archiv Městského muzea
Val. Klobouky
Foto popis| MASARYK. V roce 1924 poctil město
návštěvou prezident T. G. Masaryk. Na náměstí
jej přivítali členové zastupitelstva, legionáři
i představitelé spolků včetně hasičů.
Foto popis| SVÁTEK MATEK. Ve čtyřicátých
letech se nezapomínalo na oslavu Svátku
matek. Konávala se na hřišti za tehdejší
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obecnou a měšťanskou školou a připraven byl nejen program pro maminky, ale i zábava pro děti.
Foto popis| ZÁVODY. Kloboucké náměstí bylo svědkem řady závodů. Na snímku právě odstartoval
Tyršův odznak zdatnosti, který byl pořádán valašskoklobouckou tělovýchovnou jednotou Sokol.
Závodník na lyžích vyjíždí ze speciální startovací rampy.
Foto popis| STŘÍKAČKA. Slavnost svěcení motorové stříkačky pro dobrovolné hasiče se konala
v srpnu 1949. Přestože už byla doba komunismu, stále se považovalo za potřebné světit nové
vybavení hasičů. Svěcení se ujal valašskokloboucký farář František Vlk.
Foto popis| JÁNOŠÍK. Po válce byl v Dubovci zřízen amfiteátr pro divadlo v přírodě, kde se hrála celá
řada představení. Na fotografii ze hry Jánošík je i autor Jiří Mahen. Toto náročné představení nacvičili
ochotníci napříč valašskoklobouckými spolky. Atraktivní divadelní kus míval v hledišti tisícovou
návštěvu.
Foto popis| SOKOLI. Veřejná cvičení Sokola byla populární. Muž pochodující vepředu je lékárník
Josef Vojáček, který provozoval lékárnu U Marie Pomocné. Za Sokoly v uniformách jsou muži
cvičenci. Snímek je z roku 1947.
Foto popis| ŠTĚSTÍ. Pouti u kaple sv. Cyrila a Metoděje byly vyhledávanou událostí. Říkalo se, že
u lip, které tam stojí, zapomněli Cyril a Metoděj nožík a kdo jej najde, bude mít velké štěstí.
Region| Střední Morava

JAK JSME ŽILI v Československu KRALICE NA HANÉ
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Prostějovský deník

str. 04

Již více než sedm století se pár kilometrů východně od
Prostějova rozprostírá ves, dříve nazývaná Kralitz, nyní
ovšem J Kralice na Hané. Dějiny nynějšího městyse jsou
pomalu stejně staré jako dějiny Prostějova: už někdy ve
třináctém století měl v obci stát kostel, už roku 1314 se staly
Kralice na Hané městečkem. Městský titul však nikdy
nezískaly a opětovně jsou městečkem až posledních
jedenáct let. Velikostí se Kralice řadí mezi nejlidnatější obce
Prostějovska – mají kolem patnácti set obyvatel a jejich
počet během posledních dvaceti let spíše rostl. Pozoruhodné
přitom je, že oproti 30. letům 20. století, kdy nemálo obcí
v okrese zažilo populační boom, Kralice tehdy byly malou vsí
s pár stovkami obyvatel. Nyní se jedná o rozsáhlou
zemědělskou ves, byť nedaleký Králický Háj plný
průmyslových podniků je právě v katastru Kralic. Ty se ale
také mohou pochlubit bohatým spolkovým životem – o něj se
starají zejména místní fotbalisté, ale také folklorní soubor
Klas, díky kterému to žije v místním kulturním domě. Kromě
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toho Kralice na Hané nabízejí i několik památek ke zhlédnutí. Třeba místní kostel, dále pak zámek,
zaujme také budova obecního úřadu z 19. století.
Foto autor| Snímky: publikace Kralice v obrazech, obec Kralice na Hané
Foto popis| LÉTA PROSPERITY. Rostoucí počet členů, rozvoj. Třicátá léta znamenala pro kralický
spolkový život léta prosperity. Na snímku představitelé Sokola ze 30. let. Samotný Sokol vznikl
v Kralicích v roce 1911, od roku 1925 se pak mohl pochlubit i sokolovnou.
Foto popis| VELKÁ SLÁVA. Dvanáctý říjen 1969 a svěcení zvonů v Kralicích na Hané. Zvony na
elektrický pohon od té doby zvoní kralickým obyvatelům. Stejně jako zdejší farnost, která pravidelně
pořádá třeba poutě do Dubu nad Moravou i řadu dalších akcí – jak pro děti, tak pro dospělé.
Foto popis| HURÁ DO KROJŮ. Folklor a Kralice na Hané – to je odvěké spojení. Od roku 1971 působí
v obci národopisný soubor Klas. Díky němu přežívá spojení Hané a bohatých krojů. Samotný Klas se
svými vystoupeními vystupuje jak v Česku, tak i v zahraničí. Doma pořádá bály i Klebete. Snímek
z roku 1977
Foto popis| BABINEC JEDE. Kralice na Hané jsou po dlouhé generace sídlem řady spolků
a zájmových skupin i skupinek. Jednou z nich je také Babinec. Spolek žen vznikl na základě dříve
fungujících zahrádkářů a začal pomáhat i při pořádání akcí. Kromě Babince v obci působí i chrámový
sbor, hasiči či fotbalisté.
Foto popis| SPORT TU BYL A BUDE. Spartakiáda v 80. letech. Za tu dobu se hodně změnilo,
nicméně obliba sportu zůstává. Svědčí o tom třeba zdejší fotbalisté FC Kralice na Hané, kteří jsou
pravidelně mezi nejlepšími týmy v okrese. Nyní bojují v páté nejvyšší tuzemské soutěži.
Region| Střední Morava
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Deník

JABLONNÉ NAD ORLICÍ
Unikátní seriál Deníku na historických
fotografiích z let 1918 – 1992
představuje v dalším díle Jablonné nad
Orlicí. Město, čítající 3186 obyvatel, leží
na východní hranici Orlických hor.
Nejstarší prokazatelná písemná zpráva
o Jablonném pochází z roku 1304.
Napojení Jablonného na železnici
v letech 1872 – 1874 se stalo důležitým
impulsempro
rozvoj
města
a v souvislosti s tím podalo obecní
zastupitelstvo v roce 1898 žádost
o přiznání statutu města. V listopadu
1906 císař povýšení na město podepsal.

Další díl vyjde v pátek 9. března, a to
z Dolní Čermné. Další mohou být i od
vás, stačí se ozvat na
iva.janouskova@denik.cz.
O autorovi| Stranu připravila: Martina
Balážová
s
přispěním
Historické
a informační komise a p. Venda
Foto popis| PODORLICKÝ DĚTSKÝ
PĚVECKÝ SBOR. Málokterý absolvent
ZŠ Jablonné nemá ve svém albu
podobnou fotku, jako je tato ze školního roku 1980 – 1981. Stovky žáků školy totiž byly členy
věhlasného pěveckého sboru, jehož historie sahá až do roku 1946. Sbor zpívá a sklízí úspěchy
dodnes.
Foto popis| JESLE A ŠKOLKY. Po roce 1946, kdy byla v Jablonném zřízena první školka v Potoční
ulici, fungovaly jesle a školky na různých místech ve městě. Tyto děti chodily do jeslí u Jelínků
v Nádražní ulici.
Foto popis| AKCE Z. I v Jablonném se stavělo v akci Z. Fotografie zachycuje výstavbu tělocvičny
v letech 1973 – 1976, občané se podíleli i na stavbě mateřské školy v Hradiskové ulici a dalších
potřebných budov.
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Foto popis| POVSTÁNÍ 5. 5. 1945. Fotografie zachycuje situaci 5. května 1945 v poledne – lidé
postávali na náměstí a debatovali poté, co se dozvěděli o událostech v Praze a okolních městech.
Muži začali odzbrojovat německé vojáky, postavenými zátarasy zablokovali silnice i železnici...
Foto popis| SRPEN 1968. Občané Jablonného vyjádřili svůj názor na invazi vojsk Varšavské smlouvy
prostřednictvím odmítavých nápisů na budovách ve městě. Takto někdo okomentoval nápis na výloze
obchodu s ovocem a zeleninou.
Foto popis| LYŽOVÁNÍ. Lyžování bavilo obyvatele Jablonného odjakživa, což dokládá fotografie
z prvních lyžařských závodů 17. února 1929 na náměstí. Jablonští taktéž lyžovali na „Barneťáku“,
postavili si dva skokanské můstky Pod Vyšehradem a později vybudovali lyžařský areál na Maláku.
Foto popis| VZNIK REPUBLIKY. „Máme republiku, právě přišel telegram!“ volal 29. října 1918
odpoledne, běžíc Bystrckou ulicí, listonoš František Dušek. Ve městě zavládlo veliké nadšení. Hlavní
oslava byla stanovena na 4. listopadu. Město bylo vyzdobeno vlajkami a národními hesly, na náměstí
se shromáždilo více než 3000 lidí, slavnostní řeč pronesl řídící učitel školy Augustin Dohnálek.
Foto popis| MEMORIÁL QUIDO ŠTĚPÁNKA. Běžecký závod k Jablonnému neodmyslitelně patří již
od roku 1946 a dodnes se těší velkému zájmu závodníků i veřejnosti. Na fotografii z roku 1946 je vítěz
prvních dvou ročníků pan Vladimír Minář, který se jako host zúčastnil i loňského 70. ročníku
memoriálu.
Foto popis| SOKOL. Sokolská jednota působila v Jablonném již od roku 1889 a měla důležitou roli jak
ve sportovním, tak v kulturním životě města. Fotografie z roku 1948 dokumentuje odjezd Sokolů na
Všesokolský slet v Praze.
Region| Východní Čechy

Stránka 28 z 60

JAK JSME ŽILI v Československu
2.3.2018 Písecký deník
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MILEVSKO
Tenis
Bílý sport v Milevsku
V roce 1926 se sdružili místní studenti
středních a vysokých škol ve Spolek
milevských studujících. Je kuriózní, že už
roku 1926 existovala pokladní kniha, ale
až dne 20. července 1927 došlo
k ustanovení spolku, což bylo dne 26.
července 1927 oznámeno Okresní
správě politické v Milevsku. Spolek
založili studenti Karel Vojtěch, Karel Dub,
Irén Vodňanský, Antonín Habart, Jiří
Hoďa,
Ladislav
Svatek,
Miroslav
Novotný, Karel a Václav Šmerákovi,
Gustav Vodňanský, Ladislav Vávra,
Stanislav Uher,
Josef
a Václav
Vondrákovi a další. Prvním předsedou
byl Karel Vojtěch a jednatelem Ota
Vodňanský.
Činnost spolku se projevovala zejména
o hlavních prázdninách, kdy se do města
sjížděla studující mládež především
z Prahy. Spolek pořádal divadelní
představení, recitační večery, hudební
produkce a sportovní akce.
Ze skromných výtěžků se členové
rozhodli vybudovat si tenisový dvorec. Byl vybrán pozemek za Bažantnicí. Pozemek byl pronajat za
uznávací poplatek.
Patřil Královské kanonii strahovské a v tehdejší době tu byla skládka odpadků. Prostor byl zarostlý
kopřivami.
Během výstavby nového dvorce se zatím provizorně začalo hrát hlavně o prázdninách v Bažantnici
a v sokolovně. K dispozici byly pouze dvě rakety, vypletené strunami, ostatní hráči měli dřevěné
pálky.
V pátek 9. března se prostřednictvím starých snímků podíváme do Putimi.
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O autorovi| Lukáš Panec, Milevské muzeum
Foto autor| Foto na stránce: Archiv Milevského muzea
Foto popis| ROK 1933. Milevští tenisté na utkání v Jistebnici, jednom z prvních turnajů v historii. Na
snímku z roku 1933 zleva: Maria Hofman, Václav Šmerák, Irén Vodňanský a Karel Šmerák.
Foto popis| ROK 1957. Tenisová exhibice australských hráčů na milevských kurtech. Na snímku
zleva: Zdeněk Vávra, Maria Hofman a Clayton Coghlan.
Foto popis| ROK 1978. Trénink ve sportovní hale. Zleva: Jiří Bumbálek, Jan Škoda, Stanislav Mužík,
Jan Kotrbáček, Miloslav Zvonař, Hana Palečková, Vlastimil Lankaš (správce haly), Pavel Beneš,
Ludmila Palečková a František Panec.
Foto popis| ROK 1970. 23. přebor města Milevska 1970 – čtyřhra. Zleva: Josef Kříž, Zdeněk Fiala,
Miloslav Šimek a Antonín Šulc.
Foto popis| ROK 1969. Malá kuriozita! Několik členů TJ ZVVZ Milevsko hrálo v roce 1969 tenis
i v zimě na jednom dvorci, zbaveném sněhu. Na snímku zleva: Jiří Frejka, František Panec, Milan
Šoule, Miloslav Zvonař a Jan Škoda.
Foto popis| ROK 1980. Jan Škoda (na snímku vlevo), člen tenisového oddílu TJ ZVVZ Milevsko, si
jako čárový rozhodčí vítězného památného finálového utkání Davis Cupu ČSSR – ITÁLIE v roce 1980
v Praze mohl sáhnout na „salátovou mísu“. Na snímku je se Zbyňkem Malátem.
Foto popis| ROK 1940. V létě roku 1940 bylo na dvorcích Sokola uspořádáno historické exhibiční
vystoupení tehdejších našich nejlepších hráčů Jaroslava Drobného (reprezentant, 1954 – vítěz
Wimbledonu za Egypt) a Josefa Síby (reprezentant, mistr republiky, první čs. státní trenér). Za
exhibici dostali válečnou odměnu – cestovné a dvě hroudy domácího selského másla. Na snímku
zleva: Josef Síba, Vladimír Koukl, Jaroslav Drobný, Miroslav Novotný, Maria Hofman a Ladislav
Vávra.
Region| Jižní Čech
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Deník

SOKOLOV 1918 – 1938
Foto autor| Foto: 6x
Vladimíra Bružeňáka

archiv

PhDr.

Foto popis| ČESKOSLOVENSKÉ vojsko
na nádvoří zámku, počátek 20.let.
Foto popis| PRŮVOD Dotzauerovy
hudební školy náměstím, rok 1936.
Foto
popis|
PRŮVOD
české
tělovýchovné jednoty Sokol, zde před
dnes zbouraným domem obchodníka
Steidla na rohu náměstí.
Foto popis| PŘÍSAHA vojáků 33. pěšího
pluku v roce 1936 na náměstí.
Foto popis| PRŮVOD německé dělnické
tělovýchovné
jednoty
ATUS
před
tehdejším kinem v dnešní ulici U Divadla.
Foto popis| OPRAVA věže sokolovského
kostela sv. Jakuba Většího v roce 1935.
Region| Západní Čechy

Sokolové z Komárova se připravují na slet
1.3.2018 berounsky.denik.cz
Jan Bežó

str. 00

Ostatní sporty

Komárov /ROZHOVOR/ – Jednou z velmi agilních sokolských jednot je ta v Komárově, kde jsou
v plném proudu přípravy nejen na Všesokolský slet, ale i na Župní slet právě v Komárově. Dotazy
Deníku členové probrali, za všechny odpovídal cvičitel Tomáš Jelen.
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"Sokolové mají rozdělená teritoria na župy. V jaké je ta komárovská?T. J. Sokol Komárov je součástí
župy Jungmannovy, která nyní sdružuje pětačtyřicet tělocvičných jednot.
Pouhé čtyři dny poté, co se sokolstvo dozvědělo smutnou zprávu o úmrtí Dr. M. Tyrše ve vodách
dravé říčky Aachy, byla dne 25. srpna 1884 ustanovena úplně první sokolská župa pod názvem „Tyrš
– na středním Labi“ se stanovami vypracovanými podle vzoru navrženého Tyršem. Jen několik
měsíců poté se sdružuje sokolstvo středních Čech v druhé župě – Středočeské, jejíž sídlo bylo na
Smíchově. Svým rozsahem to byla župa ohromná a tak se pomýšlelo na její rozdělení. Proto vznikla
v roce 1890 župa Podbělohorská. Pokračující sokolský rozvoj si vynutil v roce 1897 rozdělení i této
župy na tři části, z nichž jedna si ponechává své jméno – župa Podbělohorská, dále vzniká župa,
která sdružuje jednoty Kladenska a přijímá jméno Budečská, a další župa, jejímž středem je kraj
velikého rodáka hudlického, dostává na návrh tajemníka ČOS br. J. Křena jméno Jungmannova.
Přípravnými pracemi k založení župy Jungmannovy byla pověřena smíchovská jednota a tak zde byla
svolána 4. července 1897 ustavující valná hromada, kde byl zvolen první výbor Sokolské župy
Jungmannovy. Župa měla 12 jednot: Beroun, Dušníky, Horní Mokropsy, Radotín, Řeporyje, Řevnice,
Slivenec, Smíchov, Zbraslav, Zdice, Zlíchov a Žebrák. Ještě téhož roku byly přijaty jednoty Hudlice,
Lochovice a Radlice. V roce 1900 k původním přibyly jednoty Dobříš, Březové Hory, Nový Knín,
Dobřichovice, Pičín a Příbram. V průběhu dalších let docházelo k různým změnám, hlavně k měnícím
se hranicím ostatních sokolských žup.
Ihned po I. světové válce nastal prudký vzestup v počtu jednot. Na konci třetího desetiletí sdružuje
župa 54 jednot s 9 pobočkami. Po II. světové válce sdružuje vzkříšená župa 60 jednot a v roce 1947
dochází pouze k malým změnám.
Radost z obnovení činnosti župy po skončení války netrvala dlouho – co se nepodařilo okupantům,
podařilo se domácí komunistické vládě – Sokol byl rozpuštěn nepozorovaně jako šumivá tableta ve
sklenici sjednocené tělovýchovy.
Že se po sametové revoluci v roce 1989 ze zbytku tohoto nápoje podařilo po více než čtyřicetileté
pauze zase zrekonstruovat sokolské jednoty, župy i Českou obec sokolskou, lze považovat za malý
zázrak. Zásluhu na obnovení župy Jungmannovy mají mimo jiné také členové jednot z berounského
regionu. První valná hromada obnovené župy Jungmannovy se konala v Berouně 9. března 1991. Do
roku 2003, kdy dochází ke změně organizačního uspořádání žup, měla župa Jungmannova 35
tělocvičných jednot. Po změně odešlo do pražských žup několik pražských jednot (např. Chuchle,
Radotín, Smíchov) a do župy Jungmannovy přibyly ze župy Scheinerovy jednoty Dobříš, Jílové
u Prahy, Krhanice, Malá Hraštice, Mníšek pod Brdy, Nová Ves pod Pleší a Nový Knín; ze župy
Podbělohorské jednoty Horoměřice, Klecany, Libčice nad Vltavou, Roztoky u Prahy, Statenice,
Středokluky, Tuchoměřice, Řitka a Vrané nad Vltavou I.; ze župy Jeronýmovy: Březové Hory,
Chraštice, Jince, Milín 2 a Příbram; ze župy Rokycanovy: Cerhovice, Hořovice a Komárov.
K dnešnímu dni má župa Jungmannova celkem 45 jednot.
Kdy byl Sokol v Komárově založen? Působí bez přestávky?Naše jednota byla založena 9. března
1902 a prakticky funguje dodnes. V dubnu 1941 byl Sokol nacisty rozpuštěn, zabaven majetek a do
naší sokolovny se nastěhovalo Kuratorium. V době okupace pracovali sokolové v odboji,
v potřebných úsecích se konaly sbírky. Kinoodbor provozoval stále činnost a odváděl peníze na tajný
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fond pro odboj. První mimořádná schůze výboru Sokola po skončení druhé světové války se konala
tedy po čtyřech letech dne 22. května 1945. Další utlumení činnosti Sokola následovalo po únorovém
převratu roku 1948. V roce 1949 došlo ke změně názvu jednoty na Tělovýchovná jednota Buzuluk
Komárov - došlo ke sloučení se sportovním klubem SK ("fotbal"). V roce 1956 se stává jednota
součástí ČSTV. I když došlo ke změně názvu a dalším změnám, stále se říkalo, že chodíme "do
Sokola", protože sokolský duch stále ve členech, cvičitelích a trenérech byl. Proto není divu, že
24. května 1990 přešla celá tělovýchovná jednota pod obnovenou Československou obec sokolskou.
Tato změna přinesla i staronový název - Tělocvičná jednota Sokol Komárov.
Kolik máte v současnosti sportovců a na jaké věkové kategorie se zaměřujete?Nejpočetnější je odbor
všestrannosti, kde jsou oddíly rodiče a děti do tří let, rodiče a děti nad tři roky, předškolní děti, mladší
žactvo, žáci a dorostenci, sportovní gymnastika žákyň I. a II., dětský aerobik, ženy – fit jóga, funkční
trénink, kondiční cvičení, oddíl florbalu – žactvo (od předškoláků až po mladší muže), muži –
rekreační fotbal, rekreační nohejbal, letní tábor). Dále máme odbor volejbalu (muži, ženy, dorostenky,
žáci, žákyně) a turistiku.
Měl Sokol Komárov kromě sportovních i jiné aktivity?Už v roce 1919 byl v komárovské jednotě
založen odbor loutkářský, roku 1923 hudební odbor. Dále zde pracoval odbor biografický, dramatický,
zábavní, stavební.
Vraťme se ke sportu. Které jsou ty tradiční?V Sokole se vždy provozovala tzv. prostná, nářaďový
tělocvik, což bychom dnes nazvali sportovní a všeobecnou gymnastikou. Kvetla zde i atletika, šplh,
míčové hry, lyžování, vodní sporty.
Jsou některé, které postupem času zanikly?V Sokole (České obci sokolské) nebyly a nejsou jen
sporty. Už roku 1919 byl v komárovské jednotě založen odbor loutkářský, roku 1923 hudební odbor.
Dále zde pracoval odbor biografický, dramatický, zábavní, stavební. Ale vraťme se ke sportu.
V Sokole se vždy provozovala tzv. prostná, nářaďový tělocvik, což bychom dnes nazvali sportovní
gymnastikou, všeobecnou gymnastikou. Kvetla zde i atletika, šplh, míčové hry, lyžování, vodní sporty
atd. V padesátých letech minulého století zaniká v Komárově házená, sport provozovaný v Komárově
od roku 1924 a přibližně ve stejnou dobu i košíková. V tělovýchovné jednotě kromě základní tělesné
výchovy (sportovní všestrannosti) zůstávají z kolektivních sportů jen kopaná a lední hokej, který
v 90. letech minulého století byl zrušen. V roce 1963 se zakládá oddíl odbíjené (volejbal), který zde
funguje dodnes. V roce 1974 byl založen oddíl badmintonu, který po deseti letech zanikl. Oddíl
kopané, který byl sloučen se Sokolem v roce 1949, je od roku 2002 opět samostatná organizace. Již
třináctým rokem mají členové žákovských kategorií možnost navštěvovat oddíl florbalu.
Důležitou součástí života Sokolů bývala všestrannost, platí to i v roce 2018?Je to tak a doufám, že
i bude. Shodují se na tom nejen tělovýchovní odborníci, ale pokud si poslechnete i názory bývalých či
současných olympioniků, vyplyne vám, že sportovní všestrannost je základem nejen pro provozování
jiných sportů, tzv. specializace, ale i pro zdravý vývoj jedince.
Máte porovnání s ostatními jednotami, které dělají třeba nějaké moderní sporty – myslím taekwondo,
korfbal a podobně? Chystáte se nabídku odvětví rozšířit?Je přirozené a v Tyršově duchu, že
„upgradujeme“. Důkazem toho byl florbal. Nyní se v rámci dalšího vzdělávání cvičitelů seznamujeme
s parkourem – vždyť autorem publikace o parkouru je metodik Ústřední školy ČOS (České obce
sokolské). Ženy používají BOSU při cvičení apod. Ze Sokola vzešlo nové tělocvičné nářadí rinoset.
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Na sportovním poli si vedete dobře. Platí to také o společenských akcích?Připomeňme sokolské
Šibřinky, které v poslední době jsou opět v maskách (letos měly ráz „první republiky“) a dětský
maškarní bál. Naše jednota pořádá i taneční kurzy pro mládež, lampionový průvod. Turisté pořádají
zajímavé besedy.
Prý hodně Sokolů dává i krev?Naše jednota drží několik let první místo v rámci ČOS v dobrovolném
dárcovství krve – v soutěži Sokolská kapka krve. V loňském roce díky šestadvaceti dárcům z naší
jednoty máme čtyřiasedmdesát odběrů.
Které z družstev vám dělá největší radost?Velkou radost nám dělá volejbalové družstvo žen, které
úspěšně bojuje na špičce krajského přeboru 1. třídy vesměs se soupeři z velkých měst, ale největší
radost máme z těch nejmladších - volejbalového družstva mladších žákyň. Poctivým přístupem
k tréninku, zdravým zápalem do hry a touhou vyhrávat udělaly hráčky ve svém rozvoji velký pokrok
a vytvořily dobrý tým. Družstvo s předstihem vyhrálo jednu z prvních výkonnostních skupin krajského
přeboru, popere se o titul přeborníka kraje a pojede na mistrovství republiky. Tvoří jej hráčky: Adéla
Pazderová - kapitánka, Sabina Červenková, Tereza Špiclová, Eliška Švecová, Denisa Pazderová,
Amálka Havlíčková, Katka Andršová, Markéta Abrahámová, Lucka Havlíková a Míša Gregorová. A je
třeba dodat, že jedna z nejperspektivnějších hráček - Andrea Ptáčková, odešla těsně před zahájením
soutěže na hostování do Kralup. Zdravý harmonický rozvoj hráček i kolektivu je největší odměnou pro
všechny, kteří tomu věnují svoji energii a volný čas.
Co vás na nich potěšilo?Družstvo s předstihem vyhrálo jednu z prvních výkonnostních skupin
krajského přeboru, popere se o titul přeborníka kraje a pojede na mistrovství republiky. Zdravý
harmonický rozvoj hráček i kolektivu je největší odměnou pro všechny, kteří tomu věnují svoji energii
a volný čas.
Upírají se vaše pohledy hlavně ke sletu?Nácvik na slet je záležitostí hlavně odboru všestrannosti. Ale
příprava a realizace župního sletu vyžaduje zapojení i odboru volejbalu a turistiky. I když cvičební rok
je ve znamení sletu, účastníme se všech soutěží jako v předchozích letech – sportovní všestrannost
(sportovní gymnastika, atletika, plavání, šplh), Zálesácký závod zdatnosti, přehlídka pódiových
skladeb v Praze, soutěž v aerobic týmech, volejbalové a florbalové turnaje atd.
Podívejme se na slet. Nacvičujete už skladby?Už od září! Nacvičujeme osm sletových skladeb. Pro
rodiče a děti „Méďové“, předškolní dětí uvidíme ve skladbě „Noty“, mladší žactvo v koedukované
skladbě „Děti, to je věc!“, žákyně gymnastky se stuhami ve skladbě „V peřině“, starší žákyně a žáky
v „Cirkusu“ s moderním nářadím RinoSet, ženy ve skladbě „Siluety“ se skládací obručí, dále ženy
v country kompozici „Cesta“ a muže ve skladbě „Borci“. Celkem se do nácviku zapojilo stočtyřicet
cvičenců.
V jakém termínu se cvičenci představí v Komárově?Ukázku sletových skladeb v rámci Tělocvičné
akademie plánujeme na pátek 20. dubna. Akcí regionálního významu bude župní slet v sobotu
9. června v areálu komárovské sokolovny, kdy se nám představí všech jedenáct sletových skladeb,
které se nacvičují v naší župě.
Co je vše potřeba k tomu připravit? Je toho hodně. K tomuto účelu byl již loni ustanoven sletový
výbor, v jehož čele je sestra Olga Kleknerová, jednatelka jednoty. Kromě samotného nácviku skladeb
musíme připravit a vydat almanach, připravit program sletu, oslovit sponzory, časový rozpis zkoušek,
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připravit a upravit cvičební plochu a její okolí, vyměření a osazení plochy značkami, zajistit hudbu,
spolupracovat s muzejní komisí městyse Komárov s přípravou výstavy.
Tedy práce nad hlavu.Ale to není všechno. Musíme zajistit hudbu, dovybavit cvičence úbory, zajistit
občerstvení, ošetřovnu, zázemí pro cvičence (šatny WC), ozvučení, parkovací plochy, propagace,
informační panely, tribunka, stany, zajistit průvod obcí, řazení, hudba, zastavení dopravy. Je toho
hodně.
Župní slety v Komárově mají svojí tradici.Městys Komárov není dějištěm župního sletu letos poprvé.
Již v roce 1907, 2. června, zde byl uspořádán sedmý slet župy Rokycanovy. Proběhly závody
v prostných, ve skocích, v běhu na 100 m atd. Byla uskutečněna prohlídka místních železáren, byly
zkoušky na odpolední vystoupení. Průvod obcí se konal odpoledne.
Podruhé se župní slet v Komárově odehrával 20. července 1913 – jednalo se o dvanáctý slet
Rokycanovy župy. Dopoledne byla prohlídka železáren a výlet na zříceninu hradu Valdek, odpoledne
průvod obcí na cvičiště, kde se odbývalo veřejné cvičení.
Potřetí se župní slet v našem městysi konal až 12. června 1994 za účasti 543 cvičenců, z toho 130
z komárovské jednoty. Nejvíc (110) sokolů cvičilo v seniorské skladbě Věrná garda. Mezi cvičence
(na pozvání) zavítal i starosta Kanadského Sokola Jan Waldauf, který si v Komárově s chutí zacvičil
skladbu mužů. Celkem se divákům předvedlo devět sletových skladeb.
Počtvrté se slet župy Rokycanovy konal 27. května 2000 a zúčastnilo se ho celkem 760 cvičenců,
z toho 165 z naší jednoty. V deseti sletových skladbách se představily sokolské jednoty z Cerhovic,
Dobříva, Hořovic, Mirošova, Mýta, Oseka u Rokycan, Rokycan, Žebráka, Prahy, Plzně, Spáleného
Poříčí, Klatov a Roudnice nad Labem. Diváků bylo 1 300. Svou přítomností poctil slet i náčelník ČOS
doc. Vratislav Svatoň.
Pátý župní slet v Komárově byl již sletem župy Jungmannovy, neboť roku 2003 došlo k reorganizaci
sokolských žup. V sobotu 10. června 2006 vystoupilo v Komárově 785 sokolů z 27 tělocvičných
jednot, z toho 111 komárovských cvičenců. Před zraky jednoho tisíce diváků se na ploše
komárovského cvičiště předvedlo deset sletových skladeb.
Po šesti letech ožil areál sokolovny v Komárově sletem župy Jungmannovy dne 9. června 2012 za
účasti 524 cvičenců. Za potlesku sedmi stovek diváků se ukázali sokolové z tělocvičných jednot
Březové Hory, Cerhovice, Černošice, Dobřichovice, Dobříš, Hlásná Třebaň, Horoměřice, Hořovice,
Jince, Králův Dvůr, Nová Ves pod Pleší, Praha, Příbram, Pyšely, Rokycany, Stará Huť a Žebrák
v devíti sletových skladbách. Z komárovské jednoty, která se opět postarala o organizaci akce,
vystoupilo 76 cvičenců.
Sobota 9. června 2018 se tedy stane již posedmé dějištěm župního sletu. Divákům se představí všech
jedenáct sletových skladeb, které se nacvičují v župě Jungmannově. Do nácviku osmi skladeb
XVI. všesokolského sletu se zapojilo 140 komárovských cvičenců.
Pojede někdo z Komárova na Všesokolský slet v roli cvičence nebo pouze podívat se? A jak se
těšíte?Do Prahy se chystá jet 110 komárovských cvičenců, kteří by měli i vystoupit v hlavních
sletových dnech plus se samozřejmě zúčastnit sletového průvodu Prahou. Podívat se na ně plánují
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hlavně rodiče dětí, jejich příbuzní a příznivci. Prodej vstupenek ještě nebyl zahájen, tak počet nevím.
Samozřejmě se na tuto akci velmi těšíme.
Jaké pořádáte akce v 1. pololetí 2018?Sobota 27. ledna – Župní přebor v plavání v Hořovicích, sobota
17. února – Šibřinky, neděle 18. února – Dětský maškarní bál, úterý 20. února – Valná hromada
jednoty, sobota 7. dubna – Princeznička junior aerobiku - soutěž, pátek 20. dubna – Tělocvičná
akademie, sobota 21. dubna – Župní přebor ve volejbalu žen, sobota 21. dubna – Župní přebor ZZZ
v okolí Jinec, úterý 8. května – Pešíkův pochod, sobota 19. května – Župní přebor ve všestrannosti
v Příbrami, sobota 19. května – Velký jarní volejbalový turnaj mládeže, sobota 9. června – Župní slet v
Komárově, 1.-6. července – XVI. všesokolský slet v Praze.
URL|
20180301.html

https://berounsky.denik.cz/ostatni_region/sokolove-z-komarova-se-pripravuji-na-slet-

Akční výbory prováděly po Únoru 1948 čistky. Kde všude?
1.3.2018 prerovsky.denik.cz
Petra Poláková-Uvírová

str. 00

Moje Přerovsko

Na středních školách, v armádě, justici, podnicích nebo spolcích. Takzvané akční výbory Národní
fronty prováděly po Únoru 1948 čistky od nepohodlných vedoucích pracovníků i zaměstnanců, kteří
nebyli loajální ke komunistickému režimu. K jejich založení vyzval v únoru 1948 během svého
vystoupení na Staroměstském náměstí v Praze Klement Gottwald.
"„V hranickém, kojetínském a přerovském okrese se okresní akční výbory ustavily v průběhu 24. až
26. února 1948. Do konce března 1948 byly sestaveny místní akční výbory téměř ve všech obcích
a městech okresů a téměř ve všech institucích, organizacích a závodech,“ přiblížil historik Jiří
Lapáček.
Akce za „očistu veřejného života“ zasáhla všechny orgány, organizace, podniky, spolky
i nekomunistické politické strany. Ve všech těchto subjektech byly tvořeny akční výbory, které
hodnotily politickou způsobilost zejména vedoucích pracovníků.
Zvláštní pozornost byla věnována „očistě“ v institucích státní správy, justici, advokacii, armádě,
bezpečnosti a školství.
„K základní taktice patřila rekonstrukce řídících orgánů, překládání pracovníků na jiná pracoviště
v rámci okresu, což bylo typické hlavně pro školství, a také úplné znemožnění výkonu povolání - buď
dočasně tím, že byli lidé odesíláni na dovolenou s čekatelným, nebo i trvale,“ řekl.
Ze společenských organizací byla věnována mimořádná pozornost zejména Sokolu, ale také
hasičům či členům mysliveckých organizací. Akční výbory prováděly v Přerově čistky na gymnáziu,
obchodní akademii, ale i průmyslové škole.
URL|
https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/akcni-vybory-provadely-po-unoru-1948-cistky-kdevsude-20180301.html
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Papírový svět: Hrdinové z papíru a výstava Ladislava Badalce
28.2.2018

abicko.cz

str. 00

Papírový svět

Práci papírových archeologů už jsme vám na webu abicko.cz. představili – nyní přinášíme další
důkaz, že rozhodně nezahálejí.
Mnozí z vás si už v době vánočních svátků všimli publikace, pod níž je skupina Papírových
archeologů podepsána. Autorem myšlenky je neúnavný Josef Kropáček, jehož bezedný archiv přímo
láká k představování letitých vystřihovánek, pocházejících z přelomu století devatenáctého
a dvacátého. Ostatně pravidelně se s nimi setkáváte na stránkách ABC v seriálu Muzeum
vystřihovánek. V hlubinách onoho archivu se nachází i velké množství „vojáčků“ a dalších postaviček,
s nimiž si hráli naši předkové. Jak sám Josef s nadsázkou říká: „Televize tehdy nebyla, rádio
jakbysmet, ženy mohly po večerech štupovat ponožky nebo dělat jiné domácí práce, ale děti a jejich
tatínkové? Ideální bylo vzít nůžky a vytvořit si bojové pole na stole.“
Rozmanitý výběr
Nový, v pořadí druhý, sešit čtyřdílné řady nesoucí název Papíroví hrdinové.cz představuje čtenářům
výběr vystřihovánek figurek vojáčků zaměřený na období od bitvy na Bílé hoře až po konec I. světové
války. Josef Kropáček a Robert Pavelka ve spolupráci s Československou obcí legionářskou připravili
na sklonku roku 2017 zajímavou publikaci mapující působení českých vojáků v dobových
souvislostech. Mnohé vystřihovánky poznají čtenáři pamětníci ze stránek ABC. Dodnes jistě
nezapomenutelné jsou figurky Karla Tomana z třicetileté války či bitvy u Slavkova. Exkluzivně je do
knihy zařazena kompletní sada původních vystřihovánek československých legionářů z roku 1920.
Podobně jako v případě Josefovy předchozí publikace Kouzelný svět papírových vystřihovánek si
majitelé mohou nemalý počet figurek vystříhat. Díky nůžkám a vaším šikovným rukám vdechnete život
postavičkám stejně jako kdysi naši pradědečkové.
Armáda se blíží
Při tvorbě Papírových hrdinů.cz autoři reflektují na aktuální události. Sešit s legionáři vyšel s odkazem
na významné stoleté výročí formování legionářských jednotek po bitvě u Zborova. Další publikace už
jsou ve fázi přípravného procesu, proto zájemci o další papírové postavičky letos v říjnu přivítají 3.
sešit zaměřený na československou armádu z let 1922-1992. A již v červnu, u příležitosti konání XVI.
Všesokolského sletu, se dočkají 4. titulu, zobrazujícího sportovce – jeho stěžejní částí budou cvičencisokolové a vystřihovánky s tímto tématem související. V tomto případě tu najdeme i odkazy na
diorámata či papírové čepice, které vyšly v časopise ABC. A kde je sešit číslo 1? Tak to se nechte
překvapit! Pokud se chcete o vzniku publikací dozvědět víc, určitě zavítejte na speciální rozhovor
s tvůrci.
Oslavenec Badalec v Praze
Na stránkách ABC jsme informovali o životním jubileu autora vystřihovánek Ladislava Badalce.
Výstava k jeho sedmdesátinám, na níž měl lví podíl Michal „Medium“ Erben byla v druhé polovině
loňského roku k vidění v Muzeu papírových modelů v Polici nad Metují. Teď ji mohou vidět zájemci
i v centru naší metropole – po celé čtyři měsíce (do dubna 2018) ji mohou navštívit v prostorách
Království železnic. Jde o reprezentativní průřez Badalcovou tvorbou, doplněný o některé dokončené
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modely a s příležitostným vydáním tradičního Archeologického atlasu zaměřeného – jak jinak – na
Láďovu tvorbu. Takže obdivovatelé Badalcových modelů se mohou těšit na jeho prvotinu, obří model
kosmické lodi Sojuz 28, rozpracovaný projekt Ocelového města, posoudí jeho posedlost Julesem
Vernem, která se odrazila v konstrukci létajícího stroje Albatros, ocelového slona s přípojným vozem
(kniha Zemí šelem) či funkční ponorky Sword. To jsou ale pouhé střípky z bohaté nabídky v expozici
papírových modelů, které zapůjčili známí čeští modeláři.

Město chce památníku vrátit i původní sousoší
28.2.2018 Frýdecko-místecký a třinecký deník
RICHARD KUTĚJ

str. 03

Zprávy / Z regionu

Orlová – Památník padlým Sokolům a legionářům v 1. světové válce a za plebiscitu v katolické části
hřbitova v Orlové by se měl dočkat obnovy. Památník je už poměrně zchátralý, město nyní uvolnilo
částku 200 tisíc korun na projektovou dokumentaci k jeho rekonstrukci. „Dokumentace je povinnou
přílohou k žádosti o dotaci z programu péče o válečné hroby, kterou každoročně vyhlašuje
Ministerstvo obrany ČR,“ vysvětlila mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.
Památník byl odhalen v září roku 1928. Komplex se skládá z několika částí a dominovalo mu centrální
sousoší, představující figurální kompozici osmi lidských postav a slezskou orlici.
Sousoší bylo v roce 1938 poničeno, násilně strženo a odvezeno neznámo kam. V památníku jsou
uloženy ostatky 56 padlých.
„Objekt je značně zchátralý a rekonstrukce bude nutná. Na stěnách památníku vlivem vlhkosti
opadává omítka, epitafové desky jsou nestabilní a jsou v pohybu. Nápisy na nich byly podmalovány,
kamenné desky přebroušeny. Na základech pod původním sousoším jsou zřetelné trhliny a s největší
pravděpodobností bude nutno prověřit stabilitu a únosnost podloží včetně podrobného stavebnětechnického průzkumu,“ popisuje dále mluvčí města.
Orlová by uvítala nejen obnovu památníku, v plánu je i vytvoření repliky původního sousoší.
Foto autor| Foto: Město Orlová
Foto popis| U PAMÁTNÍKU dodnes probíhají pietní vzpomínkové akty.
Region| Severní Morava
Stejná zpráva vyšla také v dalších 2 titulech.
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Pokoří cestu známého rodáka
28.2.2018
(cul)

Benešovský deník

str. 01

Titulní strana

Turisté z Benešova si dnes vezmou na paškál stezku Čeňka Kraupnera, známého miličínského
rodáka. Z benešovského nádraží odjedou autobusem již v 9.10 do Miličína. Návrat, tedy i konec akce,
je naplánovaný z Ješetic na 14.35, ale zájemci mohou využít i autobus z Miličína. Čeňek Kraupner byl
ochotnickým hercem, zároveň starostou města v letech 1919 a 1920. Jako nadšený Sokol pomáhal
realizovat výstavbu místní Sokolovny. Po něm pojmenovaná stezka vede třeba k nejznámějším
miličínskému přírodnímu úkazu, Kamennému lvu.
Region| Střední Čechy

Švehla, tvůrce státu ze statku
28.2.2018 City DNES
JAN BOHATA

str. 12

Sto let republiky

Muž 28. října 1918, klíčová osobnost politiky a mistr kompromisů. I tím byl rodák z hostivařského
statku Antonín Švehla.
Znal cenu korupce, uměl ji využít, a přesto zůstat čistý. I tak charakterizují historici Antonína Švehlu,
klíčovou osobnost české a československé politické scény počátku 20. století.
Nejprve Obilní ústav, instituci klíčovou pro zásobování Prahy a vzápětí politickou moc převzal Národní
výbor během 28. října 1918. Klíčovou roli v tom hrál Antonín Švehla. Pád monarchie neprovázelo
krveprolití, ale odehrálo se spíše jako happening za zvuků kutálek, táborového řečnění a strhávání
symbolů bývalého režimu. „Neměl smysl pro mučednictví, jeho lidé se scházívali tajně na půdě domu
na Senovážném náměstí. Chystal převzetí moci po staré monarchii v tisíci praktických drobnostech,
aby všecko od prvního dne fungovalo, administrativa, zásobování a podobně. Vůbec ho nezajímaly
recepce a okázalost moci. Raději byl mužem v pozadí, který však o všem ví a víceméně tahá za
všechny nitky, pokud to jen lze,“ uvedl ke Švehlově roli historik Antonín Klimek.
ZAČAL JAKO STAROSTA SOKOLA
Osobitost rodák ze statku v Hostivaři, obce v bývalém okrese Královské Vinohrady, projevoval od
počátku veřejné kariéry. Potomek ze sedlácké rodiny s 13 sourozenci se poprvé angažoval jako
starosta Sokola. V roce 1902 byl zvolen do výboru agrární strany. V souboji velkostatkářského
a domkářského křídla strany měl jasno.
„Stranu je třeba otevřít všem zemědělcům,“ razil krédo na počátku 20. století a partaj udělal
nejsilnější v zemi. Do čela strany se dostal v roce 1909 a neopustil jej do smrti v roce 1933. Švehla
netoužil po poslanecké kariéře v hlavním městě monarchie Vídni, zřejmě i z praktických důvodů, kvůli
nepříliš dobré němčině. Místo do „velké“ celostátní říšské rady kandidoval roku 1911 do „malého“
českého zemského sněmu a opakovaně uspěl.
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Na počátku Velké války se agrárníci se Švehlou drželi v pozadí. „Do počátku války lze hovořit
o Antonínu Švehlovi jako o straníkovi, ale s válečným vývojem se začal prosazovat jako státník,“
popsal jej Ferdinand Peroutka. S neúspěchy Rakouska na frontách, vstupem USA do války
a zhroucením Ruska i postupujícím hospodářským rozvratem se měnil i postoj špiček české politiky
k existenci monarchie a budoucnosti národa. Platí to i o Švehlovi. Stát v čele s Habsburky přestal mít
budoucnost, ta náležela Československé republice.
Agrárnický lídr inicioval vznik Českého svazu, který tvořili čeští poslanci Říšské rady, a Národního
výboru z českých poslanců zemského sněmu. Kromě politiky však tvořil i projekty, které mu dodávaly
obrovské popularity. Stal se iniciátorem Českého srdce, hnutí distribuujícího šatstvo, obuv a potraviny
mezi nejchudší obyvatele země. Nemenší reálný dopad mělo také založení hospodářských rad v létě
1918. Praktickým a střízlivě uvažujícím státníkem Švehla zůstal i na počátku první republiky. Euforii
vítěze nepodlehl, v první vládě si v listopadu 1918 vybral zdánlivě to nejméně populární místo – usedl
na post ministra vnitra. Stal se však tím, kdo ovládal převodové páky státní správy i samosprávy.
Tento úřad měl značné pravomoci, rozhodoval třeba též o koncesních listinách divadel či
kinematografie. „Byl jedním z nejzasvěcenějších mužů státu,“ shodují se historici. Švehla de facto
vládu vedl během nepřítomnosti premiéra Karla Kramáře, který odjel na mírová jednání do Paříže.
Podílel se na vzniku legislativy i nové ústavy. Dopad měly tyto změny například také na chod Prahy.
„Švehlovo ministerstvo vnitra připravilo návrh zákona, který oklešťoval pražskou samosprávu ve
prospěch tohoto úřadu a její hospodaření ve prospěch ministerstva financí,“ uvedl historik Michal
Švec. Nebylo to samoúčelné. Lídr agrárníků si chtěl zajistit vliv na chod hlavního města, kde jeho
strana neměla tak silnou podporu voličů jako na venkově. Pod Švehlovo vnitro spadala také státní
policie včetně její zpravodajské ústředny a nově i četnictvo, převedené z kompetence ministerstva
národní obrany.
GENERÁLNÍ STÁVKA
V roce 1920 se mladý stát ocitl v hluboké krizi. V Praze radikální levice bojovala o Lidový dům
v Hybernské ulici. Bouřil se kladenský revír a další průmyslové oblasti, zemi ochromila generální
stávka. První republika tuto éru překonala, měl na tom podíl i další Švehlův „instrument“, takzvaná
„Pětka“.
Dohodu o klíčových problémech Švehla z rozhádaného parlamentu převedl do kuloárů, mezi lídry pěti
stran, agrárníků, sociálních demokratů, národních socialistů, národních demokratů a lidovců. Mezi
šéfy stran se rodila kompromisní rozhodnutí za pomoci více či méně úporného nátlaku. Poslanci jen
odhlasovali to, co jejich předáci na „Pětce“ dohodli. Pokud to vyžadovala situace, Švehlův šofér
partnera odvezl z Poslanecké sněmovny v Rudolfinu na venkov.
Na Dobříši měl proto agrárnický šéf trvale pronajatý pokoj v prvním patře hotelu Heintz. Tam partnera
mezi čtyřma očima umluvil. Debaty mívaly i poněkud bizarní podobu. Obzvláště se to týkalo jednání
s lidoveckým vůdcem Msgr. Janem Šrámkem, který Švehlovi činíval potíže. Jednání s ním tudíž rád
vedl v malé místnosti bez větrání za neustálého pokuřování dýmky či doutníků. Šrámek totiž nesnášel
kouř, takže zásluhou nikotinu jednání ke kompromisu spěla o poznání rychleji.
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Švehlův pracovní styl byl podle vzpomínek spolupracovníků nelidský. „Úřadoval bez ustání od rána do
noci. Měl svého fámula, asistenta Šmída. To byl bývalý holič. Ten ho denně ráno oholil a pak se o něj
staral, přinesl mu jídlo, jemuž Švehla nevěnoval pozornost,“ vzpomínal profesor Josef Charvát,
internista a ošetřující lékař agrárnického šéfa. Tajemník dbal, aby měl boss fajfky stále nacpané. Když
jednu vykouřil, odnesl ji, vyčistil, nacpal a dal na horní pořadí. Švehla bral jednu lulku za druhou
a napájel se kávou. Jídlo odbýval, nejraději jedl zeleninový puding posypaný parmezánem. Pojem
dovolená neznal. V půli 20. let jel do Paříže, většinu volna prospal. Osobitě bydlel i v hostivařském
statku, který vedl. Nežil v hlavní budově, ale v „domečku“ na zahradě. Podobně svérázný měl vztah
ke svým ministerským platům. V obálce je nepovšimnuty nechával v šuplíku. Živilo ho jeho
hospodaření. Vražedné tempo se neblaze podepsalo na Švehlově zdraví.
„Jeho stav se zhoršil večer 12. prosince 1933, přijeli pro mne, strávil jsem v Hostivaři celou noc.
Zemřel na onemocnění srdce a plic,“ vzpomínal profesor Charvát. Při pohřbu hudebníci na lesní rohy
hráli píseň Už mně koně vyvádějí. Přitom čeleď na dvoře statku zapřahala koně za vůz se Švehlovou
rakví. Obřadu na hostivařském hřbitově se zúčastnil i prezident Tomáš G. Masaryk.
MISTR POLITIKY
ANTONÍN ŠVEHLA 1873 Narodil se 15. dubna v Hostivaři, v tehdejším okrese Královské Vinohrady.
Hospodářství převzal po otci v roce 1900. 1902 Působil jako místopředseda Sdružení českých
zemědělců a člen výboru Ústřední jednoty řepařů. 1906 Založil časopis Venkov. 1909 Byl zvolen do
čela agrární strany. Roku 1911 se stal zákonodárcem a poté byl zvolen předsedou svazu českých
poslanců na zemském sněmu. 1918 Stal se jedním z mužů 28. října. 14. listopadu se stal ministrem
vnitra v první československé vládě. Funkci zastával do 25. května 1920. Uvažovalo se o něm jako o
nástupci TGM. 1922 Stal se poprvé československým premiérem. Vláda úřadovala do 9. prosince
1925, druhý kabinet do 18. března 1926. Třetí tým fungoval od 12. října 1926 do 1. února 1929. 1933
Vážně nemocný Švehla zemřel na svém hostivařském statku a v rodné obci byl i pochován.
SERIÁL 100 LET REPUBLIKY V magazíu City DNES po celý rok 2018. V příštím čísle: Hlad a nouze
v Praze. V roce 1918 i v hlavním městě kolabovalo zásobování, odkud a jak se distribuovaly základní
potraviny, mouka či otop, dřevo a uhlí? Na co měli Pražané nárok a v jakém množství?

Vláda KSČ: vězení, perzekuce, znárodnění. I kvůli únoru 48 vzniklo NATO
28.2.2018 technet.cz str. 00
Technet.cz, Karel Pacner

Technet.cz / Vojenství

Takzvaný Vítězný únor otočil mnoha lidem v Československu život naruby, mnohé i zahubil. Význam
tohoto komunistického převratu měl přesah i za hranice naší vlasti, byl jedním z hlavních podnětů
vzniku NATO.
Dlouhý stín Mnichova
Když „obrozená vláda“ složila slib prezidentu republiky, odcházeli vedle sebe Gottwald a Masaryk.
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„Víš, Jene, my jsme si měsíce lámali hlavu, jak na ně vyzrát,“ vykládá premiér. „Nechali jsme pracovat
ústavní experty, zvažovali jsme všechny možné alternativy, prostě lámali jsme si hlavu. A oni nám
z ničeho nic přinesou svou hlavu na talíři.“
„Hovno na talíři!“ odpovídá ministr zahraničí. „Svlíkli kalhoty, vystrčili prdel a vy jste prostě do ní kopli!“
Gottwald zapomněl dodat, že bez surového nátlaku na Beneše by tu hlavu na talíři nedostal.
Americká, britská a francouzská vláda odsoudily ve společném prohlášení 26. února komunistický
převrat v Československu. Metody převzetí moci označují za podezřelé a cizí vměšování za
nesporné.
Ovšem to je všechno, co udělaly. Tím jenom demonstrují svou neochotu či neschopnost
k důraznějšímu kroku.
První dny nedokážou domyslet důsledky puče ani západní státníci, ani obyčejní lidé. Ostatně
zpočátku se osobně dotýká pouze několika tisíc politiků, vládních úředníků a aktivistů demokratických
stran.
Britský velvyslanec Dixon hlásí 27. února do Londýna: „Nechci se dopustit zevšeobecňování, ale zdá
se mi, že si stále ještě mnoho Čechů a Slováků neuvědomuje význam toho, co se stalo, a krátkozrace
si uchovává víru, že nakonec všechno bude v pořádku.“
Jana Masaryka nacházejí mrtvého na dlažbě nádvoří Černínského paláce ráno 10. března 1948.
Dodnes není jisté, jak a proč zemřel. Poslední verzi příčiny smrti zveřejnil Úřad pro vyšetřování
zločinů komunismu v roce 1995. Podle ní tam poslal Slánský pět bývalých partyzánů vedených
Josefem Vávrou-Staříkem, aby prohlédli jeho byt a našli důkazy svědčící proti ministrovi. Masaryk
před nimi utekl na parapet, z něhož spadl dolů. A pak ještě existuje tvrzení, které rozšířila vysloužilá
plukovnice NKVD Jelizaveta Paršinová, podle níž vyhodili Masaryka z okna její kolegové vedení
generálem Michailem Bělkinem. Prý proto, že nechtěl spolupracovat s Moskvou. Profesor Jiří Straus,
forenzní biomechanik z Policejní akademie, později potvrdil, že oblíbeného ministra opravdu kdosi
vystrčil.
Krátce před smrtí navštívila Masaryka národně socialistická poslankyně Milada Horáková. Měla
dojem, že ho střeží velký počet estébáků. Ministr byl skleslý a řekl jí podivnou větu: „Já udělám!“
Neměla představu, co tím myslí – odchod do exilu, anebo sebevraždu?
Ve středu 10. března předstupuje Gottwaldova „obrozená vláda“ před parlament. Ve sněmovně na ni
čeká 241 poslanců. Devět je údajně na dovolené, šest rezignovalo a 44 se skrývá anebo uteklo na
Západ.
Když se má 11. března hlasovat o důvěře, chybí dalších jedenáct členů sněmovny. Václav Kopecký
později tvrdil: „Z obavy, aby jednomyslnost při hlasování v Národním shromáždění nebudila dojem
vynuceného zglajchšaltování, jsme přímo prosili některé poslance, o kterých jsme věděli, že s námi ve
své duši nesouhlasí, aby hlasovali proti, anebo se aspoň zdrželi hlasování. Ujišťovali jsme je, že se
jim nic nestane a nabízeli jsme jim všemožné záruky. Ale nebylo to nic platné. Hlasovali jednomyslně
pro.“
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Historici tvrdí, že Kopecký jako už nejednou zalhal. „Tito poslanci byli upozorněni, že sice v nových
volbách zvoleni nebudou,“ napsali Jan Měchýř a Ladislav Niklíček, „ale že jejich další osud se bude
odvíjet podle toho, jak budou hlasovat.“
Sněmovna tedy pod psychickým nátlakem legalizuje převzetí moci komunisty.
Parlamentní volby nenechávají komunisté náhodě. Do „jednotné kandidátky Národní fronty“ na
poslance najmenovali tři čtvrtiny svých členů. V ovzduší teroru, který vytvořili, musí zvítězit. Ve
volbách 30. května dostává Národní fronta 89,3 % hlasů.
KSČ byla překvapena tím, že nekomunistické strany uspíšily vládní krizi podáním demise. „Autoři
nových studií z roku 1968, i ti k politice KSČ nejvíce kritičtí, potvrzují brilantnost taktiky tehdejšího
vedení KSČ a naopak bídný, amatérský výkon předáků stran nekomunistických,“ napsal Pavel Tigrid.
Proč demokratičtí politici nenechali svolat sněmovnu? Neuměli to. Podle historika Václava Pavlíčka
bylo „rozhodnutí ÚNS pro osud vlády prvořadé“.
Proč Ústavodárné národní shromáždění nezafungovalo? Nemohli za to komunisté, ale
nepromyšlenost plánů pravicových stran. Kdyby vládě vyslovilo nedůvěru, patrně by se musely vypsat
předčasné volby a v nich by KSČ neměla šanci.
Jak je možné, že Zenkl, Ripka a další vůbec neuvažovali o tom, že by jim demise nemusela vyjít? Že
neměli v záloze žádnou alternativu dalšího boje? Proč nejezdili za prezidentem denně, podobně jako
komunisté, a nedomlouvali se s ním na dalším postupu? Proč ho nechali izolovaného napospas
bolševickým hrozbám? Proč se s ním okamžitě nedohodli na nějakém dalším řešení, jako třeba na
případném vyhlášení výjimečného stavu či na pomoci věrných složek ozbrojených sil? Proč
nemobilizovali své věrné?
Neměli žádný plán. Neuměli myslet dopředu. Nedokázali se domluvit s ostatními. Spoléhali na
prezidenta, ale nechali ho v osamění. A především neznali komunisty a jejich způsob
mimoparlamentního boje. Nikdo nestudoval, jak se jejich soudruzi dostali k moci v sousedních
zemích, aby se z toho poučili. Demokraté byli neozbrojení a naivní.
Těžce nemocný Beneš si už dřív uvědomil, že ho Stalin podvedl. Po zklamání, které mu připravily
Paříž a Londýn roku 1938 v Mnichově, začal hledat za války jiný záchranný pás pro budoucnost
republiky. Vsadil na Stalina, s nímž měl dobré vztahy. Netušil, že ho sovětský diktátor podrazí. Ovšem
v hrozném poblouznění, že po válce zavládne v SSSR větší demokracie, žili i další západní státníci
včetně Roosevelta.
Teď prezident pochopil, že Gottwald je schopen splnit všechno, čím mu nyní hrozil: vyzbrojit dělnictvo
a povolat Rudou armádu, uvrhnout zemi do občanské války. A přitom od Západu mohl čekat jenom
morální podporu.
Ovšem v Hlavním štábu a ve velení armády převažovali důstojníci, kteří považovali Beneše za symbol
demokracie a vystoupili by na jeho obranu. Také staří členové SNB, statisíce sokolů, vysokoškoláků
a členů demokratických organizací by bojovali. Není však jasné, jestli by dokázali zkonsolidovat své
síly. Nicméně proti komunistům stála v té době většina národa. Jak to bývá v dějinách obvyklé, moci
se chopila menšina, která se na to dobře připravila.
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Ministr Ludvík Svoboda prezidenta zradil. O armádu jako celek se Beneš opřít nemohl. Jakýkoli
rozkaz museli spolu s ním podepsat premiér a ministr obrany. Neměl ani možnost, aby požádal vojáky
o pomoc prostřednictvím rozhlasu, ten pevně drželi ve svých rukou komunisté. Ovšem ozbrojeného
vystoupení se prezident bál, protože věděl, že by vyvolalo občanskou válku.
Možná, že občanská válka by byla východiskem, sice tragickým, ale čestným, byť s těžko
předvídatelným výsledkem. Podle sdělení amerického velvyslance Steinhardta z 30. dubna 1948
ministru zahraničí Marshallovi „nebyly důkazy o koncentraci Rudé armády na československých
hranicích“, jak vzkazoval Stalin a jak tvrdil Gottwald. Není vyloučeno, že by sovětský vůdce do ČSR
vojska ani neposlal. Nemohl riskovat případné střetnutí se Západem, vyzbrojeným atomovými
bombami, které on ještě neměl. Na druhé straně nutně potřeboval československý uran.
Josef Pavel po dvaceti letech přiznal: „Nebudu tady mluvit o dalších opatřeních, které vedení strany
učinilo v období únorových událostí (...) Mohu vás však ubezpečit, že bylo uděláno vše potřebné i pro
případ, že by prezident Beneš klamal a obrátil se na armádu.“ Jindy řekl: „Byly připraveny seznamy
důstojníků, kteří měli být v takovém případě zatýkáni, a velení armády měli převzít zpravodajci
z Reicinova pátého oddělení“.
Pro Jaroslava Šedivého byl Únor 1948 „nepřekonatelným příkladem toho, jak se protikomunistická
opozice pomalu nechala vlákat do pasti, a pro historika zdrojem údivu, jak to šlo“.
Mnozí historici tvrdí, že tento zápas byl předem prohraný. Podle jejich názoru mohli demokratičtí
politici odvrátit Stalinův úder jedině dřív – přijetím Marshallova plánu. Jenže tento poslední okamžik
propásli. Kaplan charakterizoval únorové dny takto: „Nekomunistické strany nemohly v tomto
mocenském střetnutí zvítězit, neměly k tomu ani mezinárodní, ani vnitropolitické předpoklady.
Nemusely ovšem takovým způsobem prohrát. Jejich vedení podnítila zápas, na který strany nebyly
připraveny a nepřipravovaly se. Jejich postup a nepřipravenost způsobily, že konflikt proběhl bez
veřejně projeveného masového odporu části obyvatel proti komunistickým mocenským plánům (...)
V důsledku pasivity nekomunistické opozice se podařilo komunistům získat v únoru 1948 podporu
velké části obyvatel a vyvolat dojem, že většina výsledek politického konfliktu přijímá.“
Komunisté na sebe strhli skutečnou moc v zemi hned v prvních dvou dnech krize, zdůrazňuje Kaplan.
Benešův podpis potřebovali jen k potvrzení vítězství, formálně dovršeného demokratickou cestou.
O „únorovém vítězství“ komunistů se rozhodlo už před lety. „Češi jsou pevně přesvědčeni o tom, že
jsme je ‚odepsali‘, jinými slovy ‚postoupili jsme je do sovětské sféry‘, v roce 1943“, napsal velvyslanec
Steinhardt ve zmiňované tajné depeši ministrovi do Washingtonu.
Málokdo si uvědomuje, že v pozadí únorových událostí byl také strach z Německa. „Nikdo tehdy ani
na Východě, ani na Západě nevěděl, jestli se Německo opět nestane zdrojem další války,“ tvrdí
Kaplan. „Všichni českoslovenští politici považovali Sovětský svaz za přirozenou protiváhu Německa.
Proto i demokraté počítali v únoru 1948 s přátelstvím s Moskvou. Netušili, že těchto politiků se už
chtěl Stalin zbavit.“ Vilém Prečan mluvil o „dlouhém stínu Mnichova“, kdy ztratili Beneš a další
českoslovenští představitelé víru v západní mocnosti.
V únoru 1948 vedli českoslovenští pravicoví politici dávno ztracený boj. Snad jedině prezident Beneš
si to plně uvědomoval. Pravdu měl Steinhardt, rozhodnuto bylo už dřív. Vedla k tomu jak Benešova
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politika v posledních letech, tak důsledky samotné války. Ostatně i Churchill ve svém známém projevu
v americkém Fultonu v březnu 1946, kde po jeho boku stál prezident Truman, přiřadil Prahu k městům
za „železnou oponou“.
Byl to puč, anebo ne? I na toto téma se vedly diskuse. Novinář Ferdinand Peroutka nazval tuto
komunistickou akci „elegantním pučem“. Jeho mladší kolega Pavel Tigrid psal o „elegantním převzetí“
moci.
Kupodivu, většina účastníků semináře ve Frankenu odmítla použít pro nastolení komunistické totality
v ČSR termín puč. Německý historik Ottrid Pustějovský nabídl jiné označení: „Možná něco jako plížící
se uchvácení moci.“
„Kdyby Beneš nepřijal demisi pravicových ministrů, chtěli komunisté zahájit zatýkání funkcionářů od
okresů až po ústředí – a to by byl puč,“ říká Kaplan. „V tomto pojetí šlo o státní převrat.“ Americký
Kongres to dokonce ohodnotil jako dokonalý státní převrat. A k tomuto označení se přidávají další
historici a politologové. I pomsta i důsledky
Prezident Beneš si jasnozřivě uvědomoval důsledky komunistického převratu. Už ve čtvrtek 27. února
to řekl ministru Svobodovi na jeho přímou otázku: „Vám vojákům to mohu říci. Je to jen pro vás,
abyste poznali můj názor. Naše události rozvíří válečný konflikt, kterému jsem chtěl předejít. Vývoj
půjde nyní tak, že tomu bude těžké zabránit.“ Beneš se také obával, že u nás vyrostou internační
a koncentrační tábory. Proto se rozhodl podat demisi.
Ten čtvrtek odjel prezident do Sezimova Ústí. Úřední zpráva na jeho výslovné přání říkala, že „opustil
Pražský hrad“. Už se tam natrvalo nevrátil.
„K přijetí demise mě donutila ulice,“ řekl Beneš 4. května Gottwaldovi. „To bylo ponížení prezidenta
republiky a na to nemohu zapomenout.“ Připomínalo mu to Mnichov, protože v obou případech se
rozhodoval pod tlakem vnějších či vnitřních sil.
Klement Gottwald
Původně chtěl odstoupit 1. března 1948. Potom demisi odložil. Návrh komunistické ústavy, která by
legalizovala nadvládu jediné strany, odmítl podepsat. Teprve na protest proti ní odešel z úřadu,
abdikace nese datum pondělí 7. června. Na Hrad vstoupil „první dělnický prezident“ Gottwald.
Únorem 1948 dovršila Moskva záměry své politiky, uvádí Šedivý. „Kolem západních hranic své říše
získal Stalin pásmo nárazníkových států, které svými specifickými metodami začal přetvářet
v socialistické impérium. Tak to také pochopili na Západě a vytyčili si první obrannou strategii, kterou
George Kennan zformuloval jako ‚zadržování komunismu v jeho dosavadních hranicích’. ČSR byla
ovšem ponechána za onou hranicí.“
Britové přerušili jednání s Československem o obchodní dohodě. Američané zastavili úvěry. Rovněž
Světová banka, v níž měly hlavní slovo USA, odmítla slíbenou půjčku 350 milionů dolarů. Americký
Kongres dočasně zrušil export do zemí sovětského bloku a od té doby muselo být na každou zásilku
zvláštní povolení. Rovněž státy, které se účastnily Marshallova plánu, směly prodávat na Východ
potraviny, zařízení a suroviny jen s výslovným souhlasem USA. Brzy vznikl první seznam
strategických materiálů, celkem 182 druhů, které nesmějí překročit železnou oponu.
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Edvard Beneš žije v Sezimově Ústí. Rychlé vítězství komunistů nese těžce. Navíc mnozí jeho
někdejší přátelé, kteří uprchli na Západ, mu veřejně zazlívají, že je zradil.
Na začátku července během Všesokolského sletu provolávají sokolové slávu prezidentu Benešovi
a při pochodu kolem vládní tribuny s Gottwaldem odvracejí hlavy. Tím propukl veřejný odpor proti
komunistické diktatuře.
Bezpečnost však všechny protesty láme a pronásleduje každého, kdo projeví jenom trochu
nespokojenosti či nesouhlasu, anebo je „buržoazního původu“. Komunisté se také mstí všem lidem,
kteří se jim dříve postavili do cesty. Tento teror se dá srovnávat jedině s ukrutnostmi německých
okupantů po atentátu českých parašutistů na protektora Reinharda Heydricha.

Pro Františka Kolavu, který upozornil Fránu Zemínovou, že atentát na ministry připravili komunisté
z Krčmáně, si přišli estébáci už 21. února 1948. Vůbec jim nevadilo, že ležel v horečkách v nemocnici.
Bez soudu ho věznili a týrali, v prosinci 1953 dostal šest let vězení. V srpnu 1954 ho propustili, ale do
nemocnice. Pohyboval se pouze na invalidním vozíku. Zemřel po amputaci pravé nohy v motolské
nemocnici v roce 1968.
Zdeňka Marjanka z ministerstva spravedlnosti, který dohlížel na vyšetřování tohoto atentátu, zatkli
v pondělí 23. února. Pak ho na několik dnů propustili a v březnu 1949 zase zatkli. Od té doby ho nikdo
neviděl. Údajně spáchal o dva měsíce později ve vězení sebevraždu, ale nejspíš ho komunisté
umučili k smrti. Prokurátora Františka Doležela drželi ve vězení bez soudu sedm let.
Exministra Drtinu zatkli estébáci v civilní nemocnici. Ve vězeňské nemocnici ho léčili tak špatně, že
mohl chodit jen o holi. Osudy kriminalisty Přikryla neznáme, jeho kolega Šebor utekl na Západ.
O mnoha dalších nic nevíme. Hrdina Sovětského svazu Josef Buršík, který nezapomněl na otcův
vzkaz, uprchl z vězeňské nemocnice a za pomoci kamarádů z rodného Chodska přešel tajně hranice
do západního Německa.
Alexej Čepička
Zato podezřelí komunisté se dostali na svobodu. Inspirátor atentátu Alexej Čepička, který byl už od
loňska ministrem vnitřního obchodu, dokonce převzal rezort spravedlnosti. Své postavení upevnil
svatbou s Gottwaldovou dcerou.
V průběhu roku 1948 inscenují komunisté procesy se všemi údajnými protistátními skupinami:
s Ursínym a Obuchem a dalšími z Demokratické strany, s Raichlem a spol. z Mostecka i s mnoha
důstojníky SNB, které vyhodili ze služby. Raichlovi se podařilo po několika letech vězení uprchnout na
Západ a vstoupit tam do československé strážní roty při americké armádě, což byl zárodek jakési
České družiny, která měla bojovat ve válce proti komunistům.
Postupem doby stanuli před nově zavedenými státními soudy takřka všichni nekomunističtí politici,
kteří působili do února 1948 v nějakých funkcích. I nepohodlní armádní důstojníci skončili na
podřadných místech v civilu anebo v žalářích. Tak dopadli rovněž ministr Svoboda, náčelník Hlavního
štábu Boček a jiní generálové, kteří se snažili sloužit Gottwaldovi.
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Na Stalinův rozkaz odstranili rovněž řadu vysokých komunistických funkcionářů. Slánský a deset
dalších byli v prosinci 1952 popraveni, další se ocitli ve vězení. Karel Smíšek dostal první generálskou
hvězdu StB.
Akční výbory vedené komunisty vyhazují z míst vedoucí pracovníky, které nepovažují za politicky
spolehlivé, bez ohledu na jejich vysokou odbornost. Jsou vyakčněni, jak zní dobový termín. Řadu
průmyslových odvětví to oslabuje a přivádí do chaosu. Nové kádry, které komunisté dosazují, se učí
řídit úřady a továrny pomalu, s mnoha chybami, ale tato výuka se nedá uspěchat, někteří dokonce
snové funkce nezvládají a odcházejí. Ovšem o linii, kterou vytyčil Gottwald, se nediskutuje:
„Nebudeme dělat z generálů komunisty, nýbrž z komunistů uděláme generály.“
KSČ nebyla na převzetí moci vůbec připravena, konstatují v lednu 1949 pracovníci sovětské
ambasády. Smrt exprezidenta
Západní státníci a důstojníci jejich zpravodajských služeb uvažují o tajném odvozu exprezidenta.
Radovan Luža, syn generála Vojtěcha Luži, odbojáře zastřeleného koncem války českými četníky,
přechází kvůli tomu ilegálně hranice z Rakouska do Československa v červenci. „Francouzi chtěli
Beneše a jeho ženu převézt na Západ malým letadlem, měli s nimi zkušenosti z války,“ vzpomínal
Luža v roce 1994. „Brzy jsem zjistil, že exprezident je vážně nemocen, převoz by asi nepřežil. Navíc
Gottwald a Slánský se jeho odvozu natolik obávali, že ho nechávali důkladně hlídat.“
Do Benešovy vily smí čas od času pouze několik nejbližších přátel. Od ostatních lidí ho odděluje
hradba strážců.
Hraběnce Amélii Posse-Brázdové, švédské novinářce provdané za českého výtvarníka, s níž se
bývalý prezident zná od první světové války, se 19. srpna svěřuje se svými starostmi. Leží zachumlán
v posteli, jeho tělem občas proběhne záchvat zimnice. Oba přátelé si povídají o všedních věcech.
Edvard Beneš
Najednou si Beneš vzpomene: „Mou největší chybou bylo, že jsem se dlouho zdráhal uvěřit, že mě
Stalin chladnokrevně a cynicky obelhal jak v roce 1935, tak později. A že všechna jeho ujištění, která
dával mně a Masarykovi, nebyla ničím jiným než záměrnou a cílevědomou lží.“
Beneš začal důvěřovat sovětskému vůdci ve druhé polovině třicátých let. Avšak když se rozhodovalo,
jestli budeme bojovat proti Hitlerovi, anebo přijmeme diktát z Mnichova, prezident si uvědomil, že na
Stalina nemůže spoléhat. Za války Beneš uvažoval o nové záštitě stability pro Československo.
Nakonec se mu zdálo, že má přece jenom blíž ke slovanskému Rusku než k Západu, který ho zradil
v Mnichově. V této důvěře se československý prezident shodoval i s Rooseveltem, nikoli však
s Churchillem, který bolševikům z principu nevěřil. Ovšem britský premiér byl výjimkou. Většina
západních státníků se domnívala, že Stalinovo Rusko směřuje k demokracii. Kromě toho počítala
s tím, že Velká koalice vítězů přežije mnoho let. Beneš sázel rovněž na určitou podporu Západu.
Netušil, že Washington a Londýn považují střední Evropu za stabilizovanou oblast a chtějí víc řešit
starosti, které je trápí v Asii, Africe a Pacifiku.
Edvard Beneš – prezident Budovatel, jak se mu dobově říkalo – umírá z vyčerpání a nechuti dál žít
3. září 1948. Rozloučení s ním přerůstá v celonárodní protikomunistickou demonstraci. I pozdější
cesty k Benešovu hrobu na zahradě vily v Sezimově Ústí považuje režim za projevy vzdoru proti
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komunistům, návštěvníky pronásleduje a trestá. Stejný význam dostávají lidové poutě k hrobu rodiny
T. G. Masaryka v Lánech.
Na Západ prchají tisíce lidí. Vedle spousty mladých dělníků, kteří touží po životě ve svobodném světě,
podnikatelé, kterým nový režim zabavil majetky, lékaři, advokáti, vědci a samozřejmě i lidé spjatí
s Masarykem a Benešem. Národ přichází o velkou intelektuální sílu. Gottwald tyto útěky zpočátku
toleruje, u starších se utěšuje, že jim nebude muset vyplácet důchody. Avšak jakmile se nad tímto
exodem pozastavuje Stalin, nařizuje hranice bedlivě střežit. Komunisté
Až do konce svého panství se komunisté pokoušeli vymazat z paměti národa všechny světlé stránky
dosavadní historie, pokud v nich nefigurovala KSČ.
Prezident Beneš, národní socialisté, lidovci a část sociálních demokratů chtěli v únoru 1948 bojovat
s komunisty v rámci demokratických pravidel. Možnost, že by Gottwald a jeho strana vyrukovali
s nedemokratickými a dokonce i s nezákonnými prostředky, si vůbec nepřipouštěli. Vůbec je neznali.
A to byla zásadní chyba.
Klement Gottwald shlížel z obřího billboardu na pokládání základního kamene svého pomníku v roce
1949.
„Češi jsou odpovědní za svůj osud,“ domnívá se Marés. „Beneš nechtěl jít proti všeobecnému přání
lidu, ale nemohu říct, že je odpovědný za čtyřicet let komunismu. Na to měla vliv geopolitická poloha
Československa. Kontrolovat toto území uprostřed Evropy je výhodné, to věděli Bismarck, Hitler
i Stalin.“
Západ nemohl proti změně vlády v Praze protestovat, neměl k tomu žádný formální důvod. Ovšem
pochopil, že teď začíná boj o přežití demokracie na evropském kontinentu. Už 17. března 1948
podepsalo pět zemí západní Evropy včetně Velké Británie obranný pakt, v němž se v souladu
s Chartou OSN poprvé hovořilo o závazku kolektivní obrany. To byl základ pro Západoevropskou unii,
která se ustavila v roce 1954.
Ve stejný den požádal prezident Truman kongresmany, aby souhlasili s opětovným zavedením
branné povinnosti pro vybrané skupiny mužů. Ještě větší šok způsobila v Bílém domě zpráva
o podivném konci ministra Masaryka.
Kreml pokračoval v nástupu proti Západu. Na jaře 1948 se komunisté pokusili o puč ve Finsku, ale
neuspěli. Jugoslávské komunisty, kteří nechtěli poslouchat rozkazy z Moskvy, vyloučil Stalin
z Informbyra a tato země našla pomoc na Západě.
Strach z přepadení Rudou armádou ovládl západní Evropu. Štáby západních armád připravovaly
nejen plány na obranu, nýbrž i plány evakuace politiků s jejich rodinami a dalších lidí, stejně jako
ústup armád na Pyrenejský poloostrov a na britské ostrovy. Na okupovaných územích zanechají
jenom partyzánské oddíly s nezbytnými sklady potravin a vojenského materiálu.
Naštěstí byly tyto obavy předčasné. Stalin ještě neměl dostatečně velkou sílu k útoku pohromadě.
Nicméně hrůza z toho, že se tanky Rudé armády převalí do západní Evropy, přiměla USA
a západoevropské státy v dubnu 1949 k založení Organizace severoatlantického paktu (NATO).
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Podle amerického prezidenta byl jedním z hlavních podnětů právě komunistický převrat
v Československu.
Před tím se Stalin ještě pokusil o jiný úder, izolací Západního Berlína od západních okupačních
pásem na jaře 1948 chtěl znemožnit jeho zásobování a doufal, že mu spadne tento kus země do
klína. Nicméně američtí a britští politici zůstali pevní. „Museli se poučit z lekce, kterou jim udělila
politika appeasementu vůči Hitlerovi ve třicátých letech,“ upozornil britský historik Alan Bullock. „Byli
v Berlíně právem a ustoupit tváří v tvář ruskému tlaku by znamenalo zničit svou důvěryhodnost, tu
minimální bázi důvěry, ve Francii a v Německu už beztak nevalnou, na níž závisela naděje na
uskutečnění jejich plánů.“
V červnu 1948 zahájili Američané a Britové letecký most, kterým západní sektory Berlína rok
zásobovali. Byl to velkolepý čin politický a především technický, Kreml byl ohromen, jeho letectvo by
to nedokázalo. Pokračovat v tomto útoku zablokováním západních sektorů Vídně, jak se někteří
západní vojáci a zpravodajci obávali, se Stalin už neodvážil.
V září 1948 navštívil Gottwald Stalina na Krymu. Sovětský vůdce československému satrapovi lehce
vyčetl, že v únoru nepotřeboval Rudou armádu, rád by tam několik divizí nechal. A potom mu nařídil,
že s „českou cestou k socialismu“ musí skončit, existuje jediná správná – sovětská.
CIA v té době spekulovala o tom, že Moskva bude chtít začlenit Československo jako svazovou
republiku do SSSR. Upevnila by tím své postavení vzhledem k neúspěchu s izolací Západního
Berlína.
Pražská vláda vydávala spoustu nařízení, jimiž omezovala práva obyvatel. Bezpečnostní složky
získaly takřka neomezenou moc. Učitelé, historici, filozofové, sociologové, novináři a spisovatelé se
museli dívat na svět pod úhlem, který pokřivila marxisticko-leninská dogmata.
Země pod kontrolou Moskvy musely přeorientovat svůj průmysl na válečnou výrobu. Militarizace
zhoršila životní úroveň. Republiku stála na 30 miliard korun a vynutila si měnovou reformu v roce
1953, která ožebračila lidi. Nastala sovětizace Československa.
Konec posledního V. dílu.
Kapitola z knihy OSUDOVÉ OKAMŽIKY ČESKOSLOVENSKA, jejíž čtvrté vydání vyjde v květnu.
Redakčně upraveno.
URL|
https://technet.idnes.cz/ceskoslovensko-ksc-statni-prevrat-unor-1948-f21/vojenstvi.aspx?c=A180220_215009_vojenstvi_erp
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Aktivismus - zdroj energie
28.2.2018 Moje psychologie
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Akta

Abyste se na konci pracovního dne necítili energeticky na dně, je důležité, aby vám vaše práce
přinášela pocit smysluplnosti. Ten však můžete najít i jinde - například v dobrovolnictví nebo
politickém aktivismu. Dobijte baterky konáním dobra!
Svět se zmítá ve spletitých válkách a migrační krizi. Strach ze ztráty bezpečí využívají některé
politické strany k vlastní propagaci. Máme za sebou volbu prezidenta, která náš národ spojila a přitom
rozdělila. Přibývají nové vyhlášky a omezení - nesmíme být hluční po desáté hodině, dát si víno
v parku a na ulici, zpívat a hrát pro náhodné kolemjdoucí nebo odepnout psy z vodítka. Naše
prostředí se mění a my se tvarujeme s ním. Mnohdy ne tak, jak bychom chtěli. Ale ruku na srdce,
kolikrát jste aktivně a veřejně vyjádřili vlastní názor?
DOBROVOLNICTVÍ, ANO! ALE CO ZA TO?
Ať někteří nesouhlasí, ale jsme národ, který nepokřikuje, protestuje především potichu, úspěch přijímá
s pokorou, vyniká v sebekritice a má rád zavřené dveře vlastního teplého bytu. Vše začalo už ve
školních lavicích. Pokud jste se aktivně hlásili a přitakávali učiteli, pravděpodobně jste nebyli
nejoblíbenější dítě ve třídě. Pamatuju si vyprávění kamarádky, která se vrátila ze studijní výměny ve
Francii a tvrdila, že se místní žáci odvraceli od dětí, které neznaly správné odpovědi při zkoušení.
U nás byly stejné děti malí hrdinové a školní oblíbenci. A přitom právě dobrovolníci a aktivisté jsou
takovými „šprty“ občanské společnosti.
Pořád to s námi ale není tak zlé a dobrovolnictví se z velké části věnují právě mladí lidé a studenti.
Podle Českého statistického úřadu ročně odvedou dobrovolníci práci, která by stála okolo šesti miliard
korun, a odpracují téměř 45 milionů hodin. Jedná se především o pomoc v nadacích, sdruženích,
prospěšných společnostech a církevních organizacích.
Co nás ale nechává chladné, je právě občanská participace - podpis petic, účast na demonstracích
a veřejných schůzích, kontaktování veřejných zastupitelů. Zájem sílí v době voleb a poté zase
uhasíná. Nejoblíbenější formou dobrovolnictví mezi mladými lidmi je pomoc neziskovkám, které jim
dovolí vycestovat, nabídnou praxi ke studiu, dostanou je do zajímavé společnosti nebo jinak rozvinou
jejich potenciál.
PROČ MÁME DESPEKT K DOBROVOLNICTVÍ Jak potvrzuje Studie o dobrovolnictví, nejlépe se
neziskovému sektoru na našem území dařilo během národního obrození a po vzniku samostatného
Československa. Právě v devatenáctém století vznikla řada vlasteneckých spolků, jakými jsou
Hlávkova nadace, Sokol nebo Sdružení dobrovolných hasičů. V novém Československu se dařilo
kultuře, vědám a umění. Pozitivní vývoj byl však přerušen - nejdříve německou okupací a následně
vznikem komunistického státu. Oba totalitní režimy byly proti církvi a systematicky rušily všechny
charitativní a sociální organizace. Do paměti našich prarodičů a rodičů se tak nezapomenutelně
zapsaly pionýrské tábory, „nepovinně povinné“ brigády, spartakiády a tváře účastníků na pravidelných
schůzích JZD a SSM. Neziskové organizace se navrátily až v devadesátých letech, a přestože se
zdá, že jsou součástí veřejného života dlouho, ve skutečnosti je tento sektor v plenkách a teprve se
rozvíjí.
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Právě vzhledem k historii se nemůžeme srovnávat s Rakouskem, Švédskem nebo Velkou Británií,
kde se do dobrovolnických prací každý rok zapojít více než čtyři pětiny obyvatel.
V postkomunistických zemích - Česku, Slovensku, Polsku a Rumunsku - se podle Českého
statistického úřadu dobrovolnictví věnuje pouze jedna pětina obyvatel. Ještě hůř jsou na tom
Bulharsko, Řecko a Itálie, ve kterých je dobrovolníkem necelých deset procent obyvatel nad 18 let.
„Stále jde o malou schopnost naší společnosti být solidární a nejednat pouze ve vlastním zájmu, což
je rys společný všem postkomunistickým zemím,“ doplňuje Studie o dobrovolnictví.
TŘI DŮVODY, PROČ POMÁHAT
Přes naše zkušenosti a povahu však zapomínáme, jaká je skutečná hodnota dobrovolnictví a co nám
aktivní účast ve společenském a veřejném životě přináší. Dobrovolnictví nás dělá jednoduše
spokojenější. Potvrzuje to studie Londýnské školy ekonomie a politických věd, která se zabývala
vztahem mezi dobrovolnictvím a pocitem štěstí. Dobrovolníci, bez ohledu na to, z jakých
ekonomických a společenských poměrů pocházeli, měli pocit, že jsou šťastnější, a dokonce zdravější.
A tím pozitivní vliv dobrovolničení nekončí.
1. NEZAPOMENUTELNÉ VÍKENDY Kdy jste naposledy řekli, že nemáte čas, a nakonec spali do
odpoledne, udělali si pozdní snídani a šli si zpátky do postele pustit seriál? Tou nejjednodušší
omluvou, když se nám do něčeho moc nechce, je tvrzení, že nemáme čas. Ve skutečnosti ale jde spíš
o to, jak si nastavíme své osobní priority.
Když budeme pomáhat, o čas tím nepřijdeme. Jedná se o podobný efekt, jako když přes víkend
nemáme žádné plány, zůstaneme v posteli a snažíme se zastavit blížící se pracovní týden. Už
v pondělí nám bude připadat, že jsme neměli žádné volno. Je to tím, že jsme neměli nové podněty,
zážitky a z víkendu nezbylo nic, co bychom si zapamatovali.
Překonejte počáteční pohodlnost - vyjeďte na výlet, sejděte se s kamarády, zastavte se v útulku
vyvenčit opuštěné psy, pomozte na dobročinné akci, seberte v lese pohozené plasty a víkend se
najednou stane nezapomenutelným zážitkem.
2. NAPLNĚNÍ PYRAMIDY POTŘEB Abraham Maslow vytvořil hierarchii lidských potřeb a trefně ji
zobrazil jako pyramidu. Bez spodních dílů se nedostaneme dále a jednotlivé vrstvy musíme postupně
skládat na sebe. Člověk potřebuje uspokojit ty nejzákladnější fyziologické potřeby, mít pocit bezpečí
a také sounáležitosti, lásky a přijetí. Dobrovolnictví, ale i aktivismus nám dávají možnost někam patřit
a cítit podporu svého okolí. Ať už se jedná o pár hodin na náměstí, kde držíte transparent, nebo
o skupinu lidí, ke kterým se pravidelně vracíte. Díky tomu se dostáváte v pomyslné pyramidě zase
o krok dále a cítíte se lépe.
3. NOVÝ POHLED NA PRÁCI Naše práce nemusí být nutně odměněna penězi, a přesto z ní můžeme
mít radost. Nebo naopak, právě proto nám radost přináší.
Ať už se rozhodneme pomáhat jedné z vybraných neziskovek, nebo vyrazíme vyjádřit svůj názor do
ulic, budeme dělat činnost, kterou jsme si sami zvolili a s níž jsme v souladu. Není to úkol zvenčí,
který jen mechanicky plníme. A právě z toho pramení pocit vnitřního naplnění a energie. Pocit,
kterého nedosáhneme za celý den v kanceláři nebo ve školní lavici, pokud plníme úkol, který nám
určili druzí, nebaví nás, a navíc v něm nevidíme hlubší smysl.
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Vyzkoušejte to. Výhodou dobrovolnictví je, že když začnete, pozitivní účinky budou přicházet samy od
sebe.
NAŠE RODIČE OTRÁVILY "NEPOVINNĚ POVINNÉ" BRIGÁDY ZA SOCIALISMU.
Foto autor| FOTO: ISTOCKPHOTO. COM
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Únor 1948 v Československu nepochybně přinesl drastickou změnu politického režimu a politického
systému. V českých a v československých dějinách se otevřela zcela nová etapa, pro niž byla
charakteristická totalitní sociálně politická soustava, nebývale propojující další osudy českého
a slovenského národa s působností jediného mocenského subjektu – Komunistické strany
Československa.
Na čtyřicet let byla přerušena předcházející fáze rakousko-uherské a provorepublikové
československé tradice politického pluralismu, demokratické státní formy a principů právního státu,
narušená již vývojem v letech 1938–1945, a též neúspěšným pokusem o obnovu některých
demokratických principů ve fázi režimu poválečné „lidové demokracie". Proměnu politického systému
po únoru 1948 provázelo také období bezprecedentní masové nezákonnosti a politických procesů
konce 40. a první poloviny 50. let, které bolestně postihly statisíce nevinných občanů a jejich rodin.
Několik desítek tisíc lidí odešlo po únoru 1948 do vynucené emigrace. I po sedmdesáti letech působí
jako nejvýraznější a naprosto nepřehlédnutelné memento pro historické zkoumání února 1948 a jeho
důsledků ve všech oblastech politického a společenského života krutá a nemilosrdná statistika obětí
komunistického režimu. Její tragický obsah měl své nepřehlédnutelné počátky ve dnech únorového
řádění policie a akčních výborů NF v roce 1948, tedy institucí, které dotvářely též charakter první
etapy proměn politického systému. Politický systém po únoru 1948 Politický systém komunistického
režimu v Československu v letech 1948–1989 zachovával téměř neměnnou formálně institucionální
podobu se systémem poválečným s výjimkou federalizační úpravy z roku 1969. Ovšem z hlediska
obsahu politického vývoje se měnily role, náplň činnosti i význam základních složek politického
systému. Bylo to zejména díky způsobům a mechanismům prosazovaní a upevňování nové politické
moci na počátku padesátých let, ale také kvůli některým vynuceným změnám vyplývajícím z první
krize režimu let 1953–1957. Naděje na nejmarkantnější proměnu obsahu a fungování a nápravu role
nejdůležitějších státních, mocenských a společenských složek politického systému skýtal pokus
o reformu od konce první poloviny šedesátých let do roku 1969 včetně ústavní federalizační úpravy.
Od počátku sedmdesátých let vnitřní podoba a fungování nejdůležitějších prvků politického systému
oživila uplatňování centrálních mocenských mechanismů kontroly a dohledu nad soubory politického
systému a nad společností a občany. Základem nového politického systému, který v mnohém
institucionálně a formálně zachoval prvky politického systému předúnorové třetí republiky, byla
absolutní moc komunistické strany – komunistický monopol moci. Na něm byla vybudována celá
konstrukce systému i samotného režimu po dalších téměř čtyřicet let. Oficiální politika a ideologie
vysvětlovaly mocenský monopol jako uplatňování vedoucí úlohy strany, ve skutečnosti šlo o absolutní,
totalitní moc komunistických institucí nad občany a společností. Během krátké doby se uskutečnil
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přechod od dosavadní regulované demokracie z let 1945–1948 k diktatuře. To se po únoru 1948
projevilo nejdříve a nejcitelněji v novém stranickopolitickém uspořádání. Zařazení poválečných
nekomunistických stran do nového politického systému se uskutečnilo vynuceným rozpadem
a zánikem slovenské Demokratické strany, likvidací sociální demokracie sloučením s KSČ v červnu
1948 a cílenou přeměnou národně socialistické strany a strany lidové v bezvýznamné instituce.
Vnitřní rozklad nekomunistických stran v poúnorovém období urychlený navíc násilným postupem
a tlakem akčních výborů Národní fronty a KSČ, a jejich další přeměna v zástěrku diktatury byla
dokončena během několika měsíců. Velkou změnu prodělala po únoru 1948 Národní fronta. V únoru
1948 skončila podoba Národní fronty jako specifické koalice politických stran a stala se
organizovanou institucí s nižšími orgány a aparátem. Její akční výbory, které prováděly čistku v celé
společnosti, v únoru 1948 už působily ve všech místech, závodech i úřadech. Národní fronta přestala
určovat politickou linii státu, tu převzalo vedení KSČ. Politická struktura Národní fronty po únoru 1948
odpovídala potřebám komunistického vedení. Tvořily ji obě komunistické a povolené nekomunistické
strany (Československá strana lidová a Československá strana socialistická) a velké masové
organizace s rozhodující převahou komunistů. Tuto institucionální podobu si Národní fronta uchovala
i v dalších desetiletích. Také občanská společnost nemohla svobodně plnit žádnou ze svých funkcí –
být nezávislým reprezentantem rozličných zájmů občanů a vyjadřovat jejich mínění, vykonávat tlak na
moc a její veřejnou kontrolu, působit jako na moci nezávislý samosprávný článek politického systému.
Komunistické instituce tyto funkce převzaly, zrušily nebo řídily. Zvláště dbaly, aby se na platformě
občanské společnosti nevytvářely předpoklady pro opoziční činnost. Občanská společnost byla
umrtvena, její společenská role byla natolik okleštěna, a dokonce změněna ve svůj opak – v poslušný
nástroj moci, že jako samostatný faktor politického systému zanikla. Nástrojem likvidace občanské
společnosti bylo též výrazné snížení počtu zájmových organizací a určení nového obsahu činnosti
zbývajících spolků. Početní redukce dosavadních organizací a spolků byla velmi výrazná – z 60 000
jich zůstalo necelých sedm set. Mimořádně závažná byla tato skutečnost pro církve a duchovní sféru
společnosti. Likvidaci či přechod zájmových organizací a spolků do nového politického systému
provázely těžkosti, spory a konflikty. Nejostřejší konflikty měl nový režim se Sokolem a s katolickou
církví. Také společenské a zájmové organizace, které byly s novým režimem ideově a politicky spjaty,
se měnily v bezvýznamné posluhovače komunistické strany. To se týkalo i největší z nich – tří a půl
miliónové odborové organizace. Po roce 1945 sjednocené odbory – Revoluční odborové hnutí (ROH)
– působily před únorem 1948 jako důležitá nátlaková síla, která prosazovala zájmy komunistické
strany. Tuto pozici však revoluční odbory bezprostředně po únoru 1948 ztratily. Dokonce jejich
představitelé museli obhajovat jejich oprávněnost proti názorům mnoha komunistických funkcionářů
o zbytečnosti odborů při existenci masové KSČ. Prvořadým úkolem odborů se stalo zajišťování
hospodářského rozvoje a vzestupu výroby v duchu nařízení komunistických orgánů. Vedoucí
odborové orgány začaly fungovat jako nástroj komunistické politiky a změnily se v pouhý přívěsek
ekonomického řízení. Změnu prodělaly brzy po únoru 1948 tisk, rozhlas, veřejné sdělovací
prostředky. Staly se pouhým nástrojem oslavování vládní politiky, šíření oficiální ideologie a také
součástí mechanismu na výrobu veřejného mínění. Komunistické instituce určovaly, co mají
hromadné sdělovací prostředky psát a vysílat, stanovovaly také výklad informací poskytovaných
občanům. Tisk, rozhlas a tiskovou kancelář podřídilo brzy stranické vedení cenzuře. Mocenské
a ústavní orgány Důležitou součástí politického systému komunistického režimu byly samotné
mocenské a řídicí struktury a jejich orgány a ústavní orgány. Nevymezené vztahy a pravomoci mezi
komunistickými a státními institucemi pak usnadňovaly rychle vybudovat v letech 1948–1951
privilegované mocenské postavení stranického aparátu a praktikovat bez velkého odporu systém
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„přímého stranického řízení". Komunistická strana Československa byla páteří mocenského
monopolu, mocenská změna jí přisoudila novou roli. Při vymáhání poslušnosti měla zvláště silný
účinek kádrová politika. Instituce KSČ rozhodovaly o obsazování všech funkcí, i o málo významných.
Od počátku roku 1949 se utvářela kádrová nomenklatura, seznam funkcí, o jejichž obsazení
rozhodovaly orgány KSČ. V roce 1952 schvalovalo ústředí na 15 000 druhů funkcí. Dělba moci na
zákonodárnou, výkonnou a soudní formálně zůstala, ve skutečnosti však zanikla. Všechny články
moci ztratily svou samostatnost a nezávislost. Za formální dělbou moci probíhala druhá, skutečná,
mezi institucemi komunistické strany a jednotlivými články mocenského mechanismu. Šlo v ní
o postavení a rozsah pravomocí, které těm druhým komunistické instituce přisoudily, a také o způsob,
jímž uplatňovaly svůj monopol. Rovněž dosavadní kontrola moci zanikla. Kontrolní mechanismy –
občanská společnost, veřejné mínění, parlament, příslušné soudy, svobodné volby byly vyřazeny
a nový účinný systém veřejné kontroly neexistoval. Vznikl však druhý kontrolní mechanismus. Tvořily
jej mocenské skupiny a jejich instituce, které sledovaly pouze plnění svých směrnic a rozhodnutí.
Znatelně stouplo mocenské postavení a nadřazenost represivních složek – bezpečnostního aparátu
a armády – a naopak poklesla, až zanikla pozice samosprávných a zákonodárných útvarů. Na svém
skutečném významu ztratily zejména ústavní orgány. Všechny hlavní funkce parlamentu určené
ústavou si přivlastnilo komunistické vedení. Parlament neplnil funkci nejvyššího zákonodárného
sboru, protože všechny důležité zákony schvalovalo komunistické vedení v textovém znění, které bylo
pro poslance závazné. Parlament se změnil v bezmocnou a bezvýznamnou instituci, která přežívala
na okraji zájmu veřejnosti. Postavení vlády bylo odlišné, omezené stranickým dohledem, vláda
neplnila funkci nejvyššího výkonného orgánu státu. Komunistické vedení vyňalo z vládní působnosti
celé oblasti, a to mocensky nejdůležitější, a rozhodovalo o nich samo. Rozsáhlé okleštění pravomocí
vlády přispělo ke značnému úpadku její autority. Postavení prezidenta doznalo výrazné degradace,
s výjimkou generála Ludvíka Svobody byli českoslovenští prezidenti v letech 1948–1989 zároveň
nejvyššími funkcionáři KSČ. Do úplné mocenské a politické bezvýznamnosti přivedl poúnorový režim
slovenské národní orgány. Zbavil je pravomoci, autority a nepociťoval potřebu jejich další existence,
naopak v nich spatřoval zbytečnou komplikaci. Tento přístup odrážel neochotu či neschopnost uznat
a respektovat odlišnost ve vývoji obou národů a snahu prosazovat na Slovensku jednu, v Praze
formulovanou politiku a z tohoto pohledu hodnotit slovenské poměry. Veliké změny prodělaly národní
výbory. Poúnorová čistka oslabila jejich aktivitu, další příčinou umrtvení činnosti národních výborů
byla centralizace moci a rozhodování, spojená s likvidací jejich samosprávního charakteru. Zcela
specifické místo zaujímaly v novém mocensko-politickém systému justice (došlo k likvidaci
nezávislosti soudců a prosazení role prokurátora jako klíčové a nadřazené osobnosti v soudním
řízení), armáda (byl zaveden politický dohled, kontrola a výchova prostřednictvím sovětizace armády,
působili zde sovětští poradci, výzbroj i pravomoce byly podřízeny sovětskému velení), bezpečnost,
která při realizaci stranické politiky vystupovala jako samostatná mocenská síla a v neposlední řadě
samotná komunistická strana. Lidové milice představovaly v systému ozbrojených složek nezákonný
útvar. KSČ je ustavovala v únorové krizi 1948 a potom změnila v trvalou polovojenskou organizaci.
Mimořádně významnou roli v mocenském systému měli v letech 1949–1956 sovětští poradci. Působili
v mnoha centrálních i nižších institucích jako jednotlivci nebo ve skupině, dlouhodobě i krátkodobě.
Jejich hlavním úkolem bylo zavádět sovětskou praxi, sovětský model – společnosti
i mocenskopolitického systému. Působení organizovaných útvarů sovětských poradců v bezpečnosti,
armádě a v hospodářství se neomezovalo na zavádění sovětských zkušeností, jejich hlavním úkolem
bylo tyto oblasti přímo podřídit zájmům Moskvy, a odtud je také fakticky řídit. Zvůle poničila
demokratický systém Monopolní moc KSČ odporovala základním principům demokracie
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a československým politickým tradicím; byla jejich popřením. Ve vztahu politické moci a jedince
dominovala totální nadvláda nad občanem. Úplným ovládnutím všech občanských oblastí režim
vyloučil možnost úniku a obrany občana před nezákonností a zvůlí. Právě tato totální nadvláda činila
z komunistického monopolu moci nejvyšší stupeň a zvláště v poúnorovém období mimořádně účinnou
a násilnou formu diktatury, která dlouhodobě poničila hodnoty a zásady demokratického politického
systému. Autor je historik a působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Vyšlo v rámci mediální
spolupráce s Literárními novinami.
URL|
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jiri-Kocian-1948-Nastup-totalitni-mocitema-Ceske-osmicky-526239?utm_source=nm&utm_medium=xml

Na začátku července šestnáctý slet. Co ale bylo před ním?
27.2.2018 Pardubický deník
ZDENĚK ZAMASTIL

str. 11

Sport

Slet. Pro sokoly magické slovo pro sokoly. Všesokolské slety letí napříč třemi stoletími. Skladby
i celý program odpovídaly dané době a životu společnosti.
I. všesokolský slet – 1882 se konal 18. června na Střeleckém ostrově v Praze, kde cvičilo 700 mužů
pod vedením dr. Miroslava Tyrše.
II. všesokolský slet – 1891 se uskutečnil v Královské oboře v Praze během Jubilejní výstavy.
Nastoupilo přes 2400 cvičenců.
III. všesokolský slet – 1895 se odehrál v době Národopisné výstavy českoslovanské a zahájil tradici
sletů na letenské pláni. Zúčastnilo se ho 5000 cvičenců.
IV. všesokolský slet – 1901 přilákal 11 000 sokolů a končil holdem Praze na Staroměstském náměstí.
V. všesokolský slet – 1907 byl prvním „velkým“ sletem a trval čtyři týdny. Zúčastnilo se ho
12 900 cvičenců.
VI. všesokolský slet – 1912 trval pět týdnů a stal se oslavou 50 let Sokola.
Cvičilo přes 30 000 borců.
VII. všesokolský slet – 1920 se konal jako poslední na letenské pláni a první v samostatné
Československé republice. Vystřídalo se přes 100 000 cvičenců.
VIII. všesokolský slet – 1926 se konal již na Strahově. Přijelo 143 863 cvičenců.
IX. všesokolský slet – 1932 byl oslavou 100. výročí narození Tyrše. Hold mu vzdalo 190 000
následovníků.
X. všesokolský slet – 1938 se stal povzbuzením před mnichovskými událostmi. Cvičilo na 350 000
sokolů.
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XI. všesokolský slet – 1948 se uskutečnil až po komunistickém puči. Počet cvičenců překonal 500
000.
XII. všesokolský slet – 1994 se konal téměř po padesáti letech. Na Strahově vystoupilo 23 000
cvičenců.
XIII. všesokolský slet – 2000 byl součástí akce Praha – evropské město kultury. Na Strahově si
zacvičilo 25 000 oddaných sokolů.
XIV. všesokolský slet – 2006 se konal začátkem července na stadionu Evžena Rošického. Celkově
cvičilo 20 000 účastníků sletu.
XV. všesokolský slet – 2012 se konal začátkem července na stadionu Synot Tip Aréna v Praze.
Vystoupilo přes 10 500 borců.
Více na
XVI. Všesokolský slet – 2018 se bude konat od 1. do 6. července v Praze.
Sletové perličky
Rok 1882: V pruvodu pochodovalo 1572 krojovaných sokolu s 57 prapory, nadšene pozdravovaných
vlasteneckými Pražany. Rok 1891: Založena tradice úcasti zahranicních sokolu. Do Prahy dorazila
i výprava ze Spojených státu amerických. Rok 1920: Na první slet v samostatné republice bylo
zvedavo pres pul milionu diváku, prítomen byl i prezident Masaryk. Rok 1938: V dobe fašistické
hrozby daroval prezident Beneš Sokolu prapor (na nejž pripnul pozdeji Válecný kríž). denik.cz Rok
1948: Behem pruvodu došlo k demonstracím proti režimu i prezidentu Gottwaldovi. A ze Sokola bylo
vylouceno pres 11 000 clenu. Rok 1994: Na tribunu dorazil i prezident Havel. Zaznely pražské zvony
a Sukuv pochod V nový život.
Foto autor| Foto: Česká obec sokolská
Foto popis| 124 DNÍ zbývá do XVI. všesokolského sletu.
Region| Východní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 5 titulech.

Sokolovně vrátili zašlou krásu
27.2.2018 Prostějovský deník
PETRA PÁŠOVÁ

str. 08

Zábava

Rodina Skácelových z olomouckých Chválkovic opravuje tělocvičnu už téměř deset let
Olomouc – Při vstupu do budovy to ještě voní po malířích a natěračích.
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Téměř stoletá budova T. J. Sokol v olomoucké městské části Chválkovice nedávno prošla velkou
rekonstrukcí.
Nebýt rodiny Skácelových, která je po několik generací se Sokolem spjatá, možná by cvičencům
pozvolna padaly kusy tělocvičny na hlavu. „Sokolovna je z roku 1924, po válce byla hodně zničená, je
ale potřeba říct, že naši předkové ji dali do provozuschopného stavu. O budovu se neustále někdo
staral, díky tomu nám doteď nespadla na hlavu,“ popisuje starosta chválkovického Sokola Antonín
Skácel.
Největší opravy začaly v roce 2009, a jak to už bývá, vždy se opravilo to, na co aktuálně byly peníze.
„Dělala se jedna řada oken, o dva roky později, v roce 2011, jsme dostali dotaci, a tak se dělala druhá
řada oken a tím se budova zateplila,“ navazuje maminka Marie Skácelová.
SVĚTLEJŠÍ BARVY
Oba se shodují, že získávání peněz je náročné. „V loňském roce se nám podařilo provést postavení
pergoly za sokolovnou, opravu další části fasády, nátěr parket, odstranění havarijního stavu odpadů
a vodovodního řadu v přední části sokolovny.
S tím souvisela rekonstrukce toalet předsálí a šatny. Podařilo se opravit také interiér vstupního
schodiště do budovy. Byly vyměněny svítidla ve všech místnostech přední části sokolovny,“
vyjmenovává starosta dílčí opravy a dodává, že naléhavé opravy havarijního stavu budovy byly
provedeny za finanční spoluúčasti Magistrátu města Olomouce, Olomouckého kraje a Sokolské župy
Olomoucké – Smrčkovy.
Jeho syn Antonín Skácel mladší doplňuje, že se obnovily i štuky u vstupu a dbali na to, aby vše co
nejvíce připomínalo někdejší krásu sokolovny. Někdejší „Úpravy jsme dělali podle dobových fotografií
nebo obrazů. Sokolovna tak teď vypadá v podobném stavu, jako kdysi,“ říká a tatínek ho ještě
doplňuje: „Barvy jsou světlejší, chtěli jsme budovu prosvětlit“.
A odezva? Lidem se to prý líbí. „Veřejnost se s nově opravenými prostorami seznámila při Sokolském
plese. Když přišli na ples, tak koukali, jak je to tady hezké. Potěšilo nás to,“ neskrývá radost Marie
Skácelová. Zájem o chválkovickou sokolovnu a cvičení je trvalý, navštěvují ji mladší i starší. „Máme
devadesát dětí do osmnácti let, ke konci loňského roku jsme měli dvě stě šest členů. Jsme plně
vytíženi, cvičí se tady každý den od pondělí do pátku, a to až do večera, ve velkém i malém sále.
Podporujeme a přivítáme každého, kdo se chce hýbat, a vytváříme pro to podmínky,“ pokračuje Marie
Skácelová.
Už teď se všichni těší na prázdniny, v červenci se totiž v Praze koná Všesokolský slet. Ještě předtím,
začátkem června, budou ve Chválkovicích hostit župní slet, kde se sejde téměř sedm stovek
cvičenců. Průvod se v plné kráse předvede celé městské části. „Devět skladeb se nacvičuje u nás
a v nácviku máme zapojeno pětapadesát cvičenců, do Prahy nás pojede reprezentovat sedmnáct
členů ve čtyřech skladbách. Těšíme se, je to pro nás velká výzva,“ shodují se Skácelovi. „Na
předchozím sletu jsem byl ještě malý, moc si toho nepamatuji. Ale těším se, že zažiji tu atmosféru,“
připojuje se Antonín Skácel mladší.
BEZ NÁROKU NA ODMĚNU
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Sokolství je s rodinou Skácelových spojeno už po generace. Všichni ale svorně tvrdí, že všechno jen
na nich nestojí. „Musí to být parta lidí, nemůže to držet jeden člověk. Jsme možná tahouni, ale je tady
plno dalších lidí, kteří chtějí pomáhat a bez kterých by to nešlo. Během oprav veškeré úklidové práce
probíhaly brigádnicky, podíleli se jak muži, tak i ženy naší T. J.
Navíc všichni to dělají bez nároku na odměny,“ podotýká Marie Skácelová a vysvětluje, že plusem,
proč se členům u nich líbí, je i to, že prostředí je spíš domácké, v horním patře sokolovny je bar,
menší sál a také, když je nálada, se hraje loutkové divadlo. „Víte, pro mě je sokolství asi posláním,
jednoduše mě to baví. Dělám to rád, naplňuje mě to,“ míní starosta a jeho syn ho doplňuje: „Na
Sokolu mám nejradši atmosféru toho místa, že to má nějakou historickou tradici, ideály, které se
snažíme neustále udržet. To je podle mě na tom nejlepší“.
***
Na další příběhy sokolů z Olomouckého kraje se můžete těšit příští týden
Foto autor| Snímky: Deník/Petra Pášová
Foto popis| SOKOLOVNA V PÉČI RODINY. Starosta Sokola v Olomouci-Chválkovicích Antonín
Skácel s manželkou Marií a synem Antonínem (na prostředním snímku) se o sokolovnu starají jako
o domov. Opravují ji po kouscích od roku 2009. Avšak ne sami, pomáhají jim i ostatní členové
tělocvičné jednoty.
Region| Střední Morava
Stejná zpráva vyšla také v dalších 3 titulech.

Recept 103leté sokolky: Pracovat fyzicky i duševně
27.2.2018
(ez)

Domažlický deník

str. 05

Region - zpravodajství

Plzeň – V únoru 2018 oslavila 103. narozeniny Anna Červená z Alešovy ulice na Borech. Je nejstarší
občankou obvodu. „Můj recept na dlouhověkost je pracovat fyzicky i duševně,“ říká paní Červená,
která v minulosti chodila cvičit, dnes alespoň chodí po bytě. Byť už na televizi nevidí, ráda poslouchá
rádio, zejména hudbu.
„Jsem na tomto světě ráda a mám naplánováno dožít se 110 let. Přála bych si, aby se všichni lidé
měli rádi, i když dnešní doba je velmi komplikovaná,“ připomněla oslavenkyně.
Anna Červená se celý život věnovala učitelskému povolání. Vyučovala češtinu, matematiku,
výtvarnou výchovu, hudební výchovu a tělocvik. Byla rovněž aktivní členkou Sokola. Vychovala dceru
a v současnosti se těší již z pěti pravnoučat.
Jubilantka žije se svojí rodinou, s dcerou a zetěm jezdí na zahrádku. Ráda četla, zejména knihy
Boženy Němcové. Ještě před několika lety pracovala na počítači, na kterém mimo jiné sepisovala své
paměti pro vnoučata a pravnoučata.
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„Stejně jako dalším obyvatelům našeho obvodu, kteří se dožijí tak úctyhodného věku, jsme přišli
popřát i paní Anně. Je obdivuhodné, jak je vitální a vnímavá. Byl jsem velmi překvapen, jak bystrou
má paměť, když vzpomínala na všesokolské slety, kterých se v mládí aktivně zúčastňovala,“
poznamenal starosta trojky Radislav Neubauer, jenž popřál oslavenkyni hodně zdraví a spokojenosti.
Foto autor| Foto: MO3
Foto popis| VŠECHNO NEJLEPŠÍ. Nejstarší obyvatelce plzeňského centrálního obvodu popřál
starosta Radislav Neubauer.
Region| Západní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 4 titulech.

Sportovní halu Sokola Pouchov čeká demolice. Na jejím místě vyroste
nové moderní sportoviště
26.2.2018 ČRo - hradec.cz
Václav Pilný

str. 00

70 let stará Sokolovna na královéhradeckém Pouchově by už v letošním roce měla jít k zemi. Ne jejím
místě chce město vybudovat nové moderní sportoviště, které sportovcům pomůže v jejich dalším
rozvoji. Náklady na výstavbu haly by neměly přesáhnout 50 milionů korun.
Sokolovna na Pouchově se veřejnosti poprvé otevřela v roce 1948 a původně měla být v provozu
pouze deset let. Jenže hala slouží dodnes a udržet jí v provozuschopném stavu je pro tamní Sokol
rok od roku složitější.
„My jsme se pokoušeli od roku 2000 dát podnět k tomu, aby se hala buď rekonstruovala nebo
postavila nová. Nicméně byly prostě různé překážky. Takže teprve v roce 2016 jsme podepsali
s městem smlouvu,"říká starostka Sokola Dana Kubínová.
Náročná jednání dospěla k úspěšnému konci a k demolici stávajícího objektu by mělo dojít už letos
v létě. Investorem výstavby bude město Hradec Králové, které muselo vyřešit i úpravu parkování
v ulici K Sokolovně. Přímo u haly nově vznikne 23 parkovacích míst.
„Bylo velmi obtížné vyřešit povinné parkování, příjezdovou cestu, nakonec jsme museli přebrat od
sokolů i pozemky, abychom to mohli investovat my. Město bude žádat o dotaci z ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. Uvidíme, jestli ji dostaneme. Ale jsme rozhodnuti i bez dotace tu halu
postavit,"ujišťuje primátor města Zdeněk Fink z Hradeckého demokratického klubu.
Nová hala pouchovského Sokola, který má 354 aktivních sportovců, bude širší než stávající stavba
a díky tomu se do ní vejdou dva volejbalové kurty. Své zázemí tu najdou i basketbalisté a vyznavači
badmintonu. Sokolové věří, že jim nové sportoviště umožní další rozvoj.
„Když bude nová a odpovídající hala, tak samozřejmě přitáhne i víc lidí. Ať už od rodičů s děmi, přes
předškoláky až po seniory,"říká za pouchovský Sokol Dana Kubínová.
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Pokud vše půjde podle plánu, mohla by se nová hala na Pouchově otevřít sportovcům už na konci
příštího roku.
URL| https://hradec.rozhlas.cz/sportovni-halu-sokola-pouchov-ceka-demolice-na-jejim-miste-vyrostenove-moderni-6929728

Zůstali sami. Pět tisíc studentů protestovalo v únoru 1948 proti
komunistickému puči
26.2.2018 ČRo - radiozurnal.cz str. 00
Jaroslav Skalický, Alžběta Švarcová

zajimavosti

Pochod vysokoškoláků k Pražskému hradu byl před sedmdesáti lety jediným veřejným protestem proti
komunistickému puči. Asi pět tisíc studentů a jejich učitelů chtělo podpořit prezidenta Edvarda
Beneše, který byl pro ně poslední baštou demokracie. Proti demonstrantům tehdy zasáhly
bezpečnostní síly a pochod rozehnaly.
Studenti vyrazili na podporu Benešovi„Chtěli jsme pana prezidenta ujistit, že za ním stojíme. Byli jsme
naštvaní, při pochodu jsme mlčeli. Už tenkrát jsem si myslel, že je to prohraná záležitost,“ vzpomíná
Vladimír Adámek, tehdy student ČVUT.Únor 1948 minutu po minutě: 'Právě jsem se vrátil z Hradu,'
hlásil Gottwald z improvizované tribunyZa komunisty stála v roce 1948 nezanedbatelná část obyvatel.
Moci v zemi se tak chopili klidnou, nenásilnou cestou, která ale rozhodně neodpovídala
zákonům.„Akční výbory Národní fronty přebíraly moc už před 25. únorem, Lidové milice až do roku
1989 neměly žádnou oporu v zákonech. Někteří poslanci národních socialistů byli zatýkáni navzdory
své imunitě. Rozhodně to nebylo ústavní řešení konfliktu,“ říká historik Oldřich Tůma z Ústavu
soudobých dějin.Edvard Beneš, symbol demokracieMohutnou protikomunistickou demonstrací se
v létě 1948 stal všesokolský slet. „Šli jsme průvodem, já byla v čele s náčelníkem a starostou. Když
jsme šli kolem hlavní tribuny, starosta nedal pokyn Vpravo hleď, dívali jsme se dopředu,“ vzpomínala
pro archiv Paměti národa Ludmila Chytilová. Sokolové na sletu provolávali slávu Edvardu Benešovi,
který se stal symbolem svobody a demokracie. Jeho pohřeb na začátku září se změnil v další
demonstraci proti totalitnímu režimu.„Události kolem Benešova pohřbu komunisty dost vyděsily. Od
podzimu 1948 represe posílily, zatčených, odsouzených a popravených bylo mnohem víc,“ popisuje
historik. „A během následujících čtyřiceti let se represe čas od času objevovaly znovu.“Likvidace
odporu v ulicíchV roce 1967 například československé bezpečnostní síly brutálně zasáhly proti
vysokoškolákům. V pražské Nerudově ulici použily obušky a slzný plyn proti studentům, kteří
protestovali proti nevyhovujícím podmínkám na strahovských kolejích. Byla mezi nimi i Jaroslava
Vybíralová, tehdy studentka ČVUT. „Zatlačovali dav zpátky na koleje, v Nerudovce najížděli auty do
lidí,“ vzpomíná.Únor 1948Totalitní režim bezohledně zlikvidoval i další projevy odporu v ulicích.
Kapituloval až v listopadu 1989. „Byla tady potřeba souhra různých okolností: mezinárodních
i vnitropolitických. Na konci 80. let mezinárodní podmínky vedly k relativně rychlému pádu režimu,“
vysvětluje historik Oldřich Tůma. Edvard Beneš v prezidentském křesle zažil konec první republiky,
exil i úsvit komunistické totalityHácha se bál o národ, Gottwald o sebe. Nikdo ho neměl rád, vzpomíná
pamětnice na prvního dělnického prezidenta.
URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1788278
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