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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 závodů Monetka v moderní gymnastice v Modřanech (TJ Sokol Hodkovičky).
Druhá reportáž – historie Sokola se připomíná na výstavě Sokolové republice.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12090743332-sokolsky-zpravodaj/

Studio 6: Přípravy na XVI. všesokolský slet
6. 3. 2018
ČT sport
Článek a záznam z vysílání Studia 6 s paní starostkou ČOS Hanou Moučkovou a autorem vizuálního stylu
a plakátu 16. všesokolského sletu ze Studia Najbrt, Jakubem Spurným.

http://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/370846-sokolsky-slet-oslavi-100-let-republiky-predstavi-seaz-15-tisic-cvicencu/

Sokol Cup 2018
1. 3. 2018
ČT sport
Reportáž z největšího tuzemského turnaje roku v šermu fleretem

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10103510226-sport-v-regionech/318297370030006-sokol-cup2018

Večerní Host Radiožurnálu (10.03.2018 23:10)
Rozhovor s ředitelem odboru muzeí Vojenského historického ústavu Michalem Burianem o historii České obce
sokolské.

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3989221

Lidé se zapomněli hýbat. Je to škoda
12.3.2018 Naše Znojemsko str. 10
ILONA PERGROVÁ

Rozhovor

NÁČELNICE SOKOLA VE ZNOJMĚ VĚRA MACOUNOVÁ VZPOMÍNÁ NA VZNIK SOKOLA A JEHO DALŠÍ
OSUDY. ŘÍKÁ:
Znojmo – Kouzlu aktivního pohybu a společného cvičení propadla Věra Macounová před více než půl stoletím.
Nejdříve cvičila jako dorostenka v Pardubicích, později se přivdala do Znojma a začala v sokolovně pomáhat
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jako cvičitelka tehdejšího ČSTV. Nyní je náčelnicí Sokola Znojmo a připravuje již několikátou generaci cvičenců
na všesokolský slet. Současná přetechnizovaná doba podle ní příliš nenahrává fyzické zdatnosti a šikovnosti.
„Udělat stojku, kotoul nebo hvězdu není dnes pro děti přirozené a normální. A dospělí ve většině případů volí při
bolestech zad raději okamžité a pohodlné řešení ve formě analgetik. Přitom vám všichni odsouhlasí, že
nejdůležitější pro udržení zdraví je pohyb a cvičení,“ míní Macounová.
* Můžete přiblížit historii vzniku Sokola ve Znojmě?
Sokol zde vznikl roku 1883 v době obrození. První tělocvičnu měli čeští Sokolové v budově zájezdního
hostince, kde dnes sídlí Beseda, a prostory byly více než nevyhovující. Celé období konce 19. a přelomu
20. století bylo ve Znojmě pro Sokoly a pro české obyvatele všeobecně velice svízelné. Sokolové měli
obrovský význam pro vznik republiky a při osvobození Znojma. Největší rozkvět sokolství byl i ve Znojmě za
první republiky. Tehdy Sokolové postavili za rok a půl z vlastních zdrojů a vlastními silami sokolovnu. Co vím od
pamětníků, když přišly děti do nové sokolovny poprvé cvičit, našlapovaly po špičkách, jak jim byla vzácná a jak
si jí vážily.
* Co následovalo potom?
Za války, v roce 1941, Němci zakázali Sokol a zabavili veškerý majetek. Členové byli stíháni, protože byli
vychováni jako vlastenci a pracovali v odboji. Po válce se v euforii vše vracelo do normálu, ale bohužel
nakrátko, roku 1951 zakázali Sokol komunisté. Komunistické diktatuře byla sokolská idea stejně nebezpečná
jako nacistům. Opět následovaly perzekuce a zabavený majetek. Všechny demokratické spolky, jako byly Klub
českých turistů, Junák nebo Orel, měly za úkol nahradit Československý svaz tělesné výchovy ČSTV.
* Jak vzpomínáte na spartakiády, které nahradily všesokolské slety?
Spartakiády byly nepochybně poplatné tehdejšímu režimu, to je fakt. Ale na druhou stranu, já jsem se spíš
setkávala s lidmi, kteří cvičili z radosti a dobrovolně. Popravdě, ani já jsem se tenkrát nad tím nezamýšlela.
Sokolský duch zůstával mezi námi. I v Pardubicích i ve Znojmě lidé stále říkali: „Jdeme cvičit do Sokola...“
Denně bývala plná sokolovna. Když se dívám zpátky, vidím, že spartakiády měly smysl pro udržení kontinuity.
Tvorba hromadných skladeb a celého programu vystoupení na stadionu není nic snadného. Kdyby nastala víc
jak čtyřicetiletá mezera mezi slety, těžko by se pak navazovalo. Nebyly by žádné zkušenosti, nevyrůstali by noví
tvůrci skladeb. Jeden příklad za všechny: první náčelnice nynější České obce sokolské Jarina nější Žitná,
autorka mnoha úžasných skladeb pro ženy, začínala s tvorbou spartakiádních skladeb pro žákyně a dorostenky.
* Kolik má Sokol ve Znojmě členů?
Vloni nás bylo 401 přesně. V začátcích novodobé historie Sokola činila členská základna 650 lidí. Ale při
současném módním trendu sportovně specializovaných oddílů jsme spokojení. Máme radost ze zájmu o cvičení
rodičů s dětmi. Zaregistrováno je šedesát dvojic, ale když jich do cvičení přijde čtyřicet, je přeplněno. Jde nám
o to, aby si děti uchovaly vztah k pohybu, který je nám všem vrozený. Já mám na starosti předškoláky, kterých
je zapsáno třicet. Protože máme nedostatek cvičitelů, pomáhají mi vstřícní rodiče. Bohužel jsem si nedokázala
za celou dobu své působnosti vychovat nástupce. Už pomalu začínám mít obavy, aby se po pár letech
nepřerušila zbytečně kontinuita ve znojemském Sokole. Většina z cvičitelek již má přece jen nějaký věk...
* Letos vás čeká spousta práce s přípravou na slet, kdo se ho zúčastní?
Nacvičují na něj rodiče s dětmi, předškoláci, mladší a starší žactvo a ženy. Nejprve vystoupíme na krajském
sletu v Brně 10. června. VXI. všesokolský slet bude v Praze první týden v červenci. Hlavní program hromadných
skladeb bude opakovaně na stadionu Eden, na fotbalovém hřišti Slavie.
* Jak obtížná je příprava?
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Dospělí vědí, co chtějí. U dětí to dá pořádně zabrat. Než před ně předstoupíte, musíte být perfektně připraveni.
A pak by to mělo takzvaně odsýpat. Děti jsou od přírody neposedné a v dnešní době navíc velice roztěkané. Ale
skladby pro ně jsou moc pěkné, jdou jim přímo na tělo, mají švih a hudba vede, písničky úžasné. Navíc, moje
zkušenost je, že při nácviku máte dojem, že se nedaří, ale při vystoupení vždy děti ze sebe vydají všechno.
A pak doslova zůstanou opojeny vzniklou atmosférou. A to je nezaplatitelná odměna pro nás všechny.
***
Sokol Znojmo • Odbor sportu: stolní tenis, moderní sportovní karate a kulečník. • Oddíl všestrannosti: cvičení
rodičů s malými dětmi, cvičení pro předškoláky, cvičení pro mladší školní věk, cvičení pro dívky, florbal,
zdravotní, kondiční a speciální cvičení žen, nohejbal, futsal a florbal pro muže a tři smíšená družstva hrají
volejbal.
Foto autor| Foto: Deník/Dalibor Krutiš
Foto popis| NÁČELNICE. Věra Macounová je aktivní členkou Sokola ve Znojmě půl století.

Generalissimus sokolského vojska
12.3.2018 Lidové noviny str. 20 Poslední strana
MAREK WAIC
Seriál Lidových novin ke stému výročí Československa pokračuje kapitolou věnovanou Josefu Scheinerovi
(1861–1932), dlouholetému vůdci Sokola, z jehož členů bylo formováno první vojsko republiky.
Nezměrný zápas ten jest bez pochybností předchůdcem rozsáhlých převratů dosavadních řádů, stojí v úvodníku
lednového čísla časopisu Sokol z roku 1918. Autorem těchto prorockých slov byl vlivný pražský advokát,
mladočeský politik a především starosta toho času rozpuštěné České obce sokolské (ČOS) JUDr. Josef
Scheiner. Muž, který udělal všechno pro to, aby on i jeho sokolové byli na „převrat dosavadních řádů“
připraveni.
Josef Scheiner poskytl Masarykovi při jeho odchodu do exilu finanční podporu, podílel se na vzniku Maffie,
skupiny českých politiků, která podporovala Masarykovu zahraniční misi. Scheiner chtěl pravděpodobně
následovat T. G. Masaryka do exilu, a proto zažádal o vystavení cestovního pasu. Odpověď pražského
policejního ředitelství byla stručná: „Žádosti Vašeho Blahorodí za vystavení cestovního pasu do Holandska
nelze za daných poměrů dáti místa.“ Policie zřejmě sledovala Josefa Scheinera již delší dobu, protože ve stejný
den, 21. května 1915, kdy policejní ředitelství zamítlo jeho žádost o pas, byl spolu s Karlem Kramářem zatčen
a eskortován do vyšetřovací vazby ve Vídni.
Podezření rakouských úřadů z protistátní činnosti nebylo neopodstatněné. Josef Scheiner již v roce 1889
organizoval okázalou sokolskou výpravu do Paříže a vystoupení francouzských gymnastů se stala ozdobou
sokolských sletů. V roce 1908 stanul Josef Scheiner v čele Svazu slovanského sokolstva a řečeno jeho slovy
„věc sokolská vzrostla v důležitou instituci slovanskou“. Začátkem srpna 1914 vznikla ve Francii česká vojenská
jednotka Nazdar a byla nasazena na frontu jako setnina francouzské cizinecké legie. Její název – sokolský
pozdrav – napovídá, že na jejím vzniku se významně podíleli a její značnou část tvořili členové sokolské
organizace v Paříži. Navíc na ministerstvo zeměbrany ve Vídni začaly během roku 1915 docházet zprávy, že
sokolové na ruské frontě mají u sebe legitimace svých jednot, které jimměly zajistit lepší zacházení v případě
zajetí. Josef Scheiner byl však 22. července 1915 z vazby propuštěn, protože obvinění proti němu vznesená se
nedala prokázat. Rakouské policii nehodlal poskytnout důvod k dalšímu zatčení, ale v Maffii působit nepřestal
a konspirativně s dalšími sokolskými činovníky připravoval případnou sokolskou mobilizaci.
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Nahlédnout za horizont
Josef Scheiner se narodil 21. září 1861 v Benešově v rodině advokáta. Vystudoval pražskou právnickou fakultu.
Roku 1889 se stal doktorem práv a v roce 1893 si založil vlastní advokátní kancelář. V roce 1872 jedenáctiletý
Josef navštívil tělocvičnu Sokola pražského a okouzlilo ho cvičení žactva v tělocvičné škole, kterou zde
soukromě provozoval Miroslav Tyrš. Po dovršení osmnácti let se Josef Scheiner stal plnoprávným členem
pražského Sokola. V roce 1881 začal opět vycházet časopis Sokol a student Josef Scheiner se svými častými
příspěvky stal po boku Miroslava Tyrše nejpilnějším vykladačem a šiřitelem sokolských idejí. Léta působil jako
jednatel ČOS a v roce 1905 vystřídal v jejím čele Jana Podlipného.
Josef Scheiner měl schopnost nahlédnout za horizont své současnosti, ale zároveň dokázal naslouchat
názorům těch, jimž tento dar dán nebyl. Symbióza trpělivosti, uvážlivosti a zároveň rozhodnosti je vzácná.
Starosta ČOS těmito vlastnostmi vládl. Blížil se okamžik, aby osvědčil především tu posledně jmenovanou.
V pondělí 28. října 1918 byla vyhlášena Československá republika. Nově vzniklý stát však prakticky postrádal
nejdůležitější mocenský nástroj – armádu. Sokol, který se těšil respektu české veřejnosti, byl jedinou
organizací, která mohla na krátkou, ale po počáteční stabilizaci státu nesmírně důležitou dobu zčásti suplovat
její úlohu. Vedení ČOS disponovalo hierarchicky uspořádanou sítí sokolských žup a jednot pokrývající Čechy
a Moravu a mohlo se spolehnout na disciplínu početného členstva. Již večer se konalo jednání zástupců Sokola
s představiteli Dělnických tělocvičných jednot, studenty a úředníky pražského policejního ředitelství, na kterém
přítomní rozhodli o urychleném vytvoření Národní stráže. V jejím čele stanul náčelník ČOS Jindřich Vaníček
a převážnou část příslušníků Národních stráží tvořili sokolové. Podíleli se na odzbrojení rakouských,
maďarských a rumunských vojáků, kteří se nacházeli v říjnu v Čechách a na Moravě. Národní stráže zajistily
a střežily sklady potravin, zboží a surovin, zbrojnice, průmyslové objekty, nádraží, železnice, komunikace, ale
také kláštery, zámky, obrazárny, knihovny a archivy, aby nedošlo ke ztrátám na kulturním dědictví a k vývozu
vzácných uměleckých předmětů ze země. V prvních převratových dnech zachránily Národní stráže pro
československý stát značné materiální a kulturní hodnoty.
Myšlenka na využití Sokola jako národního vojska, jak potvrzuje T. G. Masaryk ve svých vzpomínkách Světová
revoluce, se zrodila již za války a krátce po převratu byla Josefu Scheinerovi přisouzena role de facto nejvyššího
armádního velitele. Třicátého října 1918 se v Pánském klubu konala ustavující schůze Výboru národní obrany
(VNO), jehož předsedou byl zvolen poslanec František Udržal. Toto grémium „jest nejvyšší vojenskou instancí
ve smyslu plné moci udělené Národním výborem. Jeho výkonným orgánem jest dr. Scheiner s plnou mocí
rozhodovat v záležitostech běžných a odkladu nesnášejících. V otázkách zásadních musí si vyžádat schválení
výboru NO.“ Starosta sokolské obce se s výjimkou Národních stráží, jejichž bojeschopnost by ve skutečném
ozbrojeném střetu pochopitelně neobstála, stal velitelem bez vojska. Sám píše: „Nemáme v Čechách ani zbraní,
ani střeliva, ani technického materiálu ap. Nemáme též střeliva pro děla, a nejsme proto schopni jakékoliv větší
akce. Aeroplánů máme jen několik, a to malého typu, takže není možno obstarati odtud vzduchové spojení.“
Vrchní správce československého vojska, jak byla Scheinerova funkce nazývána, musel okamžitě řešit celou
řadu nejrůznějších organizačních problémů. 31. října 1918 mu např. adresoval národní výbor zprávu, jejíž strohý
obsah je děsivý: „Jaroměř. Z 2500 srbských dětí uprchlíků v Broumově zemřelo 2000, zbývajících 500 prosí
o přeložení do Josefova.“ Po ustavení československé vlády v půlce listopadu činnost
100let
V NO postupně vyhasínala. Na Silvestra 1918 obdržel starosta ČOS od prezidenta nové pověření: „Bratře
Scheinere, vyhovuji Tvé žádosti, abys byl zproštěn svého dosavadního úřadu jako vrchní správce
československých vojsk a jmenuji Tě generálním inspektorem československých vojsk.“ Generál Pellé, šéf
francouzské vojenské mise, která 13. února dorazila do Prahy, o rovnocenného partnera při vrchním velení
československým armádním sborům rozhodně nestál.
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V únoru 1919 píše maršálu Fochovi: „Po boku ministra národní obrany plní dr. Scheiner úlohy, jež jsou podle
mne zatím špatně definovány. Tento dřívější starosta Sokola, který hrál prvořadou roli v revoluci, byl za své
služby odměněn titulem generalissima.
Beneš mi v Paříži naznačil, že jde o sinekuru. Scheiner nevypadá, že by to tak chápal: je velmi aktivní a řekl mi,
že je to především on, kdo bude se mnou pracovat.“
Zpátky k činnosti sokolské
Koncem dubna Josef Scheiner na funkci generálního inspektora rezignoval. Starosta Sokola byl moudrý muž,
a proto si uvědomoval, že jeho „vojenská kariéra“ musí být dočasná. Při svých zkušenostech záhy pochopil, že
v mlýnici zájmů MNO, Hradu i francouzských generálů je využíván jako nárazník a jeho vlastní konstruktivní
aktivita není žádoucí. Jeden z klíčových „mužů 28. října“ a poslanec Revolučního národního shromáždění
s velmi zajímavými kontakty na mnohé osobnosti z „olympu“ československé politiky i ekonomiky (jeho dva
synové se oženili s dcerami ředitele Živnobanky Jaroslava Preisse) svoji budoucnost ve vysoké politice neviděl,
a proto také na své funkci nelpěl. Umění odejít v pravý čas oceňuje historie zlatem a Josefu Scheinerovi se
opravdu podařilo opustit armádu v pravou chvíli.
Dobové komentáře zdůvodňují odchod Scheinera z armádní funkce jeho záměrem věnovat se naplno práci
v sokolské organizaci. Ve světle historických dokumentů není důvod tuto Scheinerovu motivaci zpochybňovat.
Vedle „starostenství“ v ČOS čekala Josefa Scheinera po odchodu z armády řada dalších aktivit. Jako poslanec
za Národní demokracii se například aktivně zapojil do diskusí o právních normách a administrativních
procedurálních otázkách rodící se jurisdikce mladé republiky.
Josef Scheiner se také aktivně podílel na formování československého poválečného zednářství. 12. ledna 1920
se zúčastnil v kanceláři Aloise Rašína schůzky zednářů 33. stupně, na které „byla zatímně ustavena Nejvyšší
rada“, jejímž předsedou byl na Rašínův návrh zvolen František Sís. Po vytvoření několika zednářských lóží
v Československu složil 21. května 1921 Josef Scheiner „dle stupně a stáří k tomu povolaný zvolený venerabilis
předepsanou přísahu a ujal se předsednictví lóže Fügner“.
Především se však Josef Scheiner vrátil k sokolské práci. Jeho zásluhy o rozvoj sokolské organizace lze těžko
vyjádřit čísly. Stál však v čele úsilí, které dovedlo sokoly k dominanci ve spolkovém a tím i společenském životě
Čech a Moravy. V době založení ČOS v roce 1889, na němž se Josef Scheiner jako čerstvý doktor práv podílel,
sdružovala obec 11 žup z českých zemí se 152 jednotami a 18 000 členy. Na počátku roku 1932, kdy dlouholetý
starosta sokolské obce zemřel, vykazovala statistika ČOS 52 žup, 3000 jednot a takřka 700 000 mužů, žen,
dorostu a žactva.
Koncem dvacátých let začalo Josefa Scheinera zlobit srdce a v lednu 1932 se zastavilo. Jeho památce věnoval
profesor Karel Weigner slova, která vystihují dílo, které po sobě Josef Scheiner zanechal: „Celý svůj život
zasvětil plnění úkolů, jež jsou podstatou myšlenky sokolské. Náplní svého života, zásluhami o sokolstvo a skrze
ně o osvobození svého národa zůstavil dr. Scheiner po sobě hlubokou brázdu v písku času. On bohatýr
minulosti, pýcha vrstevníků a vzor generací, které přijdou po nás.“

O autorovi| MAREK WAIC, historik tělesné výchovy a sportu
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O holi i v kočárku. Pochod přinesl vzpomínky
12.3.2018 Brněnský deník str. 02 Fotoreportáž/Akce víkendu/Brněnsko
RŮŽENA MACHÁLKOVÁ
Na pochod Z Husovic do Husovic v sobotu vyrazilo osmdesát lidí. Přijeli i z Pardubic.
Brno – Od husovické sokolovny se vzdaluje skupinka chodců. Živý hovor a smích doprovází pravidelné ťukání
turistických holí o beton. Za špalírem nadšeně pobíhá pes. Výletníci před sebou mají desítky kilometrů,
v hlavách už teď stovky vzpomínek. Je sobota odpoledne a začíná pochod Z Husovic do Husovic.
Někteří vycházejí ještě před východem slunce, jiní si pro lepší výkon raději přispí. Všechny je svedla dohromady
Milada Svánovská z Brna. Husovický pochod organizuje už šestnáct let a kolikrát jeho trasy prošla, si už ani
nevzpomíná. „Nikdy jsem se s tím nechlubila. Naplánovala jsem všechny trasy a je to takové moje dítě,“ říká.
Doteď si poradila sama, letos jí pomohl husovický Sokol. „Vyšli nám vstříc a poskytli sokolovnu, kde si můžeme
odpočinout,“ vysvětluje Svánovská.
Lidé zatím vyrážejí pěšky i na kole. Vybírat si mohou z několika obtížnostních tras. Začátečníci a nejmenší
účastníci se spokojí s patnáctikilometrovou cestou, nejzdatnější sahají po plánku s padesáti kilometry.
„Trasy vedou po turistických cestách, přes Bílovice a Babice nad Svitavou nebo Útěchov. Každý navíc dostane
mapku tak dokonale zpracovanou, že je vyloučené se ztratit,“ říká se smíchem starosta husovického Sokola
Josef Jiránek.
Po únorových mrazech je nezvykle teplo. Jak se slunce víc a víc opírá do zad poutníků, jeden po druhém
rozepínají větrovky. Mezi nimi jsou děti i ti nejstarší. „Jeden účastník vyrazil v kočárku, nejstarší má kolem
čtyřiaosmdesáti let. Lidé přijeli z celé republiky, třeba z Pardubic nebo Třebíče.
Někteří chodí už od začátku,“ vypočítává organizátorka. Patří mezi ně i Čestmír Horáček, Stanislav Svoboda
a František Plšek. „Jde se nám výborně, nikdo z nás nikde nespadl, což je vždycky dobrá zpráva. Vždy
necháme doma manželky, zavzpomínáme si a popovídáme,“ říkají.
I když nadšení nechybí, fyzička po šestnácti letech přece jen zeslábla. „Dřív jsme bez potíží ušli padesát
kilometrů, teď máme problém s patnácti,“ stěžují si.
Na minulé ročníky pochodu vzpomíná i Oldřich Šikula. „Jednou jsem na něj vyrazil na jednokolce. Kamarád
přede mnou musel běžet po silnici s praporkem, zastavovaly raději i tramvaje. Když jsem přijel, vedoucí mi
řekla, ať s žádným diplomem nepočítám. ným Že odměna je jen pro lidi na dvou kolech,“ povídá.
Jak mezi vzpomínáním pouť ubíhá, lesy střídají pole a řeky. Právě strávit chvíle v přírodě je podle Svánovské při
pochodu to hlavní. „Neděláme to kvůli výkonům, ale pro radost. Pozorujeme kachny a ledňáčky a obohacuje nás
to,“ říká. Po desítkách kilometrů se poutníci odpoledne scházejí tam, kde začali. V sokolovně. S úlevou usedají
na židle, opodál cinkají skleničky. Za odměnu dostávají i diplom a koláče. Pochod absolvovalo přes osmdesát
lidí.
Foto autor| Foto: Deník/Lenka Jebáčková a Karel Fučík
Foto popis| Z HUSOVIC DO HUSOVIC. Zatímco někteří účastníci vyrazili brzy ráno, jiní si před sobotním
pochodem raději přispali. Na pouť z Husovic do Husovic se lidé pěšky nebo na kole vydali už pošestnácté.
Někteří přijeli až z Pardubic nebo Třebíče. Vyrazit mohli i na padesátikilometrový pochod. Nakonec jich putovalo
přes osmdesát.
Region| Jižní Morava
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Lidé se zapomněli hýbat. Škoda, mrzí náčelnici znojemského Sokola Macounovou
11.3.2018 denik.cz str. 00 Regiony
Ilona Pergrová
Znojmo – Kouzlu aktivního pohybu a společného cvičení propadla Věra Macounová před víc než půl stoletím.
Nejdřív cvičila jako dorostenka v Pardubicích, později se přivdala do Znojma a začala v sokolovně pomáhat jako
cvičitelka tehdejšího ČSTV. Nyní je náčelnicí Sokola Znojmo a připravuje již několikátou generaci cvičenců na
všesokolský slet.
Současná přetechnizovaná doba podle ní příliš nenahrává fyzické zdatnosti a šikovnosti. „Udělat stojku, kotoul
nebo hvězdu není dnes pro děti přirozené a normální. A dospělí ve většině případů volí při bolestech zad raději
okamžité a pohodlné řešení ve formě analgetik. Přitom vám všichni odsouhlasí, že nejdůležitější pro udržení
zdraví je pohyb a cvičení,“ míní Macounová.
Můžete přiblížit historii vzniku Sokola ve Znojmě?
Sokol zde vznikl roku 1883 v době obrození. První tělocvičnu měli čeští Sokolové v budově zájezdního
hostince, kde dnes sídlí Beseda, a prostory byly více než nevyhovující. Celé období konce 19. a přelomu
20. století bylo ve Znojmě pro Sokoly a pro české obyvatele všeobecně velice svízelné. Sokolové měli
obrovský význam pro vznik republiky a při osvobození Znojma. Největší rozkvět sokolství byl i ve Znojmě za
první republiky. Tehdy Sokolové postavili za rok a půl z vlastních zdrojů a vlastními silami sokolovnu. Co vím od
pamětníků, když přišly děti do nové sokolovny poprvé cvičit, našlapovaly po špičkách, jak jim byla vzácná a jak
si jí vážily.
Co následovalo potom?
Za války, v roce 1941, Němci zakázali Sokol a zabavili veškerý majetek. Členové byli stíháni, protože byli
vychováni jako vlastenci a pracovali v odboji. Po válce se v euforii vše vracelo do normálu, ale bohužel
nakrátko, roku 1951 zakázali Sokol komunisté. Komunistické diktatuře byla sokolská idea stejně nebezpečná
jako nacistům. Opět následovaly perzekuce a zabavený majetek. Všechny demokratické spolky, jako byly Klub
českých turistů, Junák nebo Orel, měly za úkol nahradit Československý svaz tělesné výchovy ČSTV.
Jak vzpomínáte na spartakiády, které nahradily všesokolské slety?
Spartakiády byly nepochybně poplatné tehdejšímu režimu, to je fakt. Ale na druhou stranu, já jsem se spíš
setkávala s lidmi, kteří cvičili z radosti a dobrovolně. Popravdě, ani já jsem se tenkrát nad tím nezamýšlela.
Sokolský duch zůstával mezi námi. I v Pardubicích i ve Znojmě lidé stále říkali: „Jdeme cvičit do Sokola…“
Denně bývala plná sokolovna. Když se dívám zpátky, vidím, že spartakiády měly smysl pro udržení kontinuity.
Tvorba hromadných skladeb a celého programu vystoupení na stadionu není nic snadného. Kdyby nastala víc
jak čtyřicetiletá mezera mezi slety, těžko by se pak navazovalo. Nebyly by žádné zkušenosti, nevyrůstali by noví
tvůrci skladeb. Jeden příklad za všechny: první náčelnice nynější České obce sokolské Jarina Žitná, autorka
mnoha úžasných skladeb pro ženy, začínala s tvorbou spartakiádních skladeb pro žákyně a dorostenky.
Kolik má Sokol ve Znojmě členů?
Vloni nás bylo 401 přesně. V začátcích novodobé historie Sokola činila členská základna 650 lidí. Ale při
současném módním trendu sportovně specializovaných oddílů jsme spokojení. Máme radost ze zájmu o cvičení
rodičů s dětmi. Zaregistrováno je šedesát dvojic, ale když jich do cvičení přijde čtyřicet, je přeplněno. Jde nám
o to, aby si děti uchovaly vztah k pohybu, který je nám všem vrozený. Já mám na starosti předškoláky, kterých
je zapsáno třicet. Protože máme nedostatek cvičitelů, pomáhají mi vstřícní rodiče. Bohužel jsem si nedokázala
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za celou dobu své působnosti vychovat nástupce. Už pomalu začínám mít obavy, aby se po pár letech
nepřerušila zbytečně kontinuita ve znojemském Sokole. Většina z cvičitelek již má přece jen nějaký věk…
Letos vás čeká spousta práce s přípravou na slet, kdo se ho zúčastní?
Nacvičují na něj rodiče s dětmi, předškoláci, mladší a starší žactvo a ženy. Nejprve vystoupíme na krajském
sletu v Brně 10. června. VXI. všesokolský slet bude v Praze první týden v červenci. Hlavní program hromadných
skladeb bude opakovaně na stadionu Eden, na fotbalovém hřišti Slavie.
Jak obtížná je příprava?
Dospělí vědí, co chtějí. U dětí to dá pořádně zabrat. Než před ně předstoupíte, musíte být perfektně připraveni.
A pak by to mělo takzvaně odsýpat. Děti jsou od přírody neposedné a v dnešní době navíc velice roztěkané. Ale
skladby pro ně jsou moc pěkné, jdou jim přímo na tělo, mají švih a hudba vede, písničky úžasné. Navíc, moje
zkušenost je, že při nácviku máte dojem, že se nedaří, ale při vystoupení vždyděti ze sebe vydají všechno.A pak
doslova zůstanou opojeny vzniklou atmosférou. A to je nezaplatitelná odměna pro nás všechny.
URL|
https://www.denik.cz/regiony/lide-se-zapomneli-hybat-skoda-mrzi-nacelnici-znojemskeho-sokolamacounovou-20180311.html

Tělo tuž, vlast oslavuj. Sokol se chystá na sté narozeniny Československa
11.3.2018 ct24.cz str. 00 Domácí
manakv
Tělovýchovná organizace, založená na principech humanismu a ochrany demokracie, se před sto lety výrazně
zasadila za vznik nové republiky a pro své hodnoty čelila zákazům obou totalit. Teď se Česká obec sokolská
chystá na oslavy stého výročí Československa. Vrcholem bude červencový 16. všesokolský slet.
„Mezi hlavní sokolské ideály vždy patřila demokracie,“ uvádí ředitel odboru muzeí pražského Vojenského
historického ústavu Michal Burian. „Sokolové představovali největšího nepřítele pro jakýkoliv nedemokratický
režim.“
Národní tělovýchovné organizaci, jejíž historie sahá až do předminulého století, vystavila stopku už habsburská
monarchie v čase Velké války – a Sokolové se následně výrazně podíleli na vzniku nového státu v srdci
Evropy, kdy sloužili i jako policie, vojsko nebo hradní stráž.
Bezprostředně po vzniku Československa se navíc zúčastnili i bojů o územní celistvost státu. Když revoluční
komunistická vláda Maďarska v roce 1919 vyhlásila na území jihovýchodního Slovenska bolševickou
Slovenskou republiku rad, do armádní protiofenzivy se vedle českých bezpečnostních sil zapojili i členové obce
Sokolské.
Ryze demokratické založení spolku se pak projevilo nejen zákazem během nacistické okupace, ale
i jedenáctým všesokolským sletem v červnu 1948, čtvrt roku po komunistickém převzetí moci. Celorepublikové
setkání cvičenců přerostlo v největší demonstraci vzdoru proti nastoupivšímu komunistickému režimu,
Sokolové provolávali slávu exprezidentu Edvardu Benešovi a jeho nástupce odmítli pozdravit.
„Když dopochodovali před tribunu, tak se všichni v naprosté tichosti odvrátili na druhou stranu,“ doplňuje historik
Burian. Organizaci také vzápětí čekal zákaz činnosti a rituál jejích sletových skupinových cvičení nové státní
zřízení nahradilo prorežimními spartakiádami konanými v pětileté periodě.
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Organizace, kterou v únoru 1862 založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, měla velké zásluhy na proniknutí
tělovýchovné činnosti mezi nejširší vrstvy obyvatel. Z původně pražského spolku se do konce 19. století stalo
celonárodní hnutí, za první (a stejně tak i za druhé) světové války byla sokolská obec rozpuštěna.
V meziválečném období patřili Sokolové k významným odpůrcům nacismu. V roce 1936 měla ČOS 786 000
členů. V době největšího ohrožení nacistickým Německem cvičilo na X. sletu v roce 1938 na tři sta padesát tisíc
účastníků, diváků přišlo přes dva miliony. Po druhé světové válce přesáhl počet Sokolů jeden milion. V roce
1952 komunisté stejně jako nacisté sokolské organizace zrušili.
Obnovy se organizace dočkala v roce 1990, kdy měl Sokol asi dvě stě tisíc členů. Podle starostky České obce
sokolské Hany Moučkové je činnost Sokolu stále aktivní v mnoha světových zemích.
Jak jinak oslavit než sletem

V současnosti je Sokol největší organizací u nás, která umožňuje sportovat všem, a to i přesto, že se počet
členů v posledních letech mírně snižuje. Zatímco v roce 2012 jich Česká obec sokolská evidovala přes 163
tisíc, v loňském roce to bylo už necelých 160 tisíc.
Propad členství ovšem neznamená odchod Sokola ze scény, protože současně roste podíl dětí a mladých lidí,
kteří se do sokolských aktivit zapojují. Z necelých šedesáti tisíc v roce 2012 na bezmála dvaasedmdesát tisíc
v loňském roce. Dvě třetiny členů jsou navíc v současné době mladší šestadvaceti let.
A podobně jako v roce 1948 Sokol demokracii manifestačně bránil, v roce 2018 se ji chystá i oslavit. Vrcholem
sokolské připomínky vzniku republiky bude šestnáctý všesokolský slet, u příležitosti stého výročí
Československa plánovaný jako šestidenní.Patnáct tisíc cvičenců
Slet začne v neděli 1. července průvodem Prahou, mší v Chrámu svatého Víta na Pražském hradě
a slavnostním zahájením v Národním divadle. V dalších dnech se Sokolové představí na pódiích v Praze,
v úterý se pak představí sportovci na večeru Sokol Gala v pražské O2 Aréně, kde bude přehlídka výkonnostní
části sportovních sokolských aktivit.
Ve čtvrtek a v pátek pak slet slavnostně zakončí hromadná cvičení ve vršovické Eden aréně. „Vnímáme velice
silně propojení naší tradiční organizace, našeho spolku, s tímto moderním krásným prostředím. Je to symbolika
organizace tradiční, ale s moderním obsahem činnosti,“ řekla starostka České obce sokolské Hana Moučková.
Poslední všesokolský slet se konal v červenci před osmi lety, kdy na vršovickém stadionu v jedenácti skladbách
vystoupilo deset a půl tisíce cvičenců z Česka i ciziny. Do letošního cvičení se zapojí patnáct tisíc lidí, od dětí až
po seniory, a to na třinácti hromadných skladbách.
URL|
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2415481-telo-tuz-vlast-oslavuj-sokol-se-chysta-na-stenarozeniny-ceskoslovenska

Komunisté udělali z Jaroše někoho jiného, říká autor knihy o hrdinovi
11.3.2018 usti.iDNES.cz str. 00 Ústí / Ústí - zprávy
5plus2.cz, Miroslava Strnadová
Historik Jiří Klůc napsal knihu představující kapitána Otakara Jaroše – hrdinu bitvy u Sokolova – jako vlastence
s masarykovskými ideály. Jarošovo jméno přitom zneužila komunistická propaganda, tento dojem chce dílo
vyvrátit. „Udělali z něj udělal někoho jiného, než kým byl,“ upozorňuje autor.
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Přestavit kapitána Otakara Jaroše, lounského rodáka a hrdinu Sovětského svazu, od jehož úmrtí uplynulo 75 let,
jako československého vlastence zastávajícího ideály T. G. Masaryka, člena Sokola a skauta si dal za cíl
dvaadvacetiletý historik a publicista Jiří Klůc.
Historik Jiří Klůc
O kapitánu Otakaru Jarošovi existuje řada textů, životopis je všeobecně znám. Co vás vedlo k sepsání knihy?
Životopis Otakara Jaroše byl sice za minulého režimu zpracován, když si ho ale přečtete, zjistíte, že se bohužel
jedná o knihu plnou lží a vymyšlených propagandistických faktů. Komunistický režim z něj vytvořil svou legendu,
což do jisté míry přetrvává dodnes, kdy je spojován především s tímto režimem. Jaroš je tak dnes pro nás
neznámým hrdinou. K sepsání knihy mne vedlo právě to, že bych chtěl jeho odkaz napravit.
Jak bychom se tedy měli na Otakara Jaroše dívat?
Jako na skutečného vlastence, vzorného vojáka, který se nebál položit život za svobodu Československa,
i když věděl, že v boji o Sokolovo nemá šanci přežít. Myslím, že je toto velmi důležité v době, kdy je téma našich
vojáků bojujících na východní frontě zapomenuto. Obecně účast našich vojáků na východní frontě stojí ve stínu
letců RAF a československých výsadkářů. Na východní frontě přitom probíhaly daleko krvavější boje než na
západě. Když jsem se před šesti lety začal o osudy Čechoslováků na východní frontě zajímat, prakticky žádné
knihy kromě propagandy minulého režimu neexistovaly, proto jsem se pustil do zpracování této historické
oblasti.
Jaké nové informace se v knize objevují?
Kniha přináší úplně nový a ucelený pohled na Jarošův život a odkaz. Například je poprvé zveřejněno, že se
Jaroš původně hlásil k letectvu, nebyl ale přijat. Z hlediska vojenské historie je to významný fakt, kdyby působil
u letectva, tak bychom o něm pravděpodobně mluvili jako o letci RAF. V knize jsou také z 95 procent nikdy
nepublikované fotografie. Velká část z nich zobrazuje jeho působení v prvorepublikové armádě. Pro Sokol je
publikace taktéž zajímavá, zveřejněny jsou nepublikované fotografie i z činnosti Sokola a vzpomínka Otakara
Jaroše na sokolskou cestu do Jugoslávie.
Jak dlouho jste na knize pracoval a kde jste čerpal informace?
Na knize jsem pracoval déle než rok. Svoji práci zakládám na precizním archivním výzkumu, čerpal jsem
z desítek archivů v Česku, na Slovensku a na Ukrajině. Většina fotografií pochází z Jarošových osobních
fotoalb.
Představíte knihu i v Lounech, kde se Jaroš v srpnu 1912 narodil?
Publikaci lze zakoupit v knihkupectví. Přímo v Lounech se pak v polovině dubna uskuteční její křest spojený
s pietním aktem u jeho rodného domu. Vzpomínkové akce se chystají také na dalších místech v Česku –
v Mělníku, Praze či v Náchodě.
URL|
https://usti.idnes.cz/rozhovor-mf-dnes-historik-jiri-kluc-otakar-jaros-bitva-u-sokolova-sokolovo-1bk-/ustizpravy.aspx?c=A180308_387890_usti-zpravy_vac2
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Sokolovny chátrají, na jejich opravy ale nejsou peníze
11.3.2018 novinky.cz str. 00 Domácí
Vladimír Klepáč
Tichou, ale často chátrající připomínkou vzniku Československa jsou sokolovny. V republice je jich více než
1200, přičemž žádná není v dokonalém stavu. Většina z nich potřebuje mnohamiliónovou investici.
Představitelé tělovýchovných jednot a radnic si lámou hlavy s tím, jak vrátit těmto stavbám původní podobu,
kterou měly před sto lety. Tehdy byly sportovními centry i středisky spolkového života. Dnes mnohé ani nelze
opravit tak, aby byly srovnatelné s moderními sportovními halami. Navíc na opravy nejsou peníze.
„Jsou to zajímavé stavby. Sokolovny stojí za to zachránit. Na opravy ale nejsou peníze a neexistuje pořádný
dotační titul, z něhož by se na ně dalo čerpat. Problém je i s využitím těchto staveb,“ řekla Právu architektka
Nicol Galeová z brněnského Vysokého učení technického (VUT).
Nedostatek mecenášů
S kolegou Svatoplukem Sládečkem a týmem dvaceti studentů se rozhodla zmapovat stav českých
a moravských sokoloven a upozornit na možná řešení.
Sokolovny vznikaly za první republiky v nadšeném duchu budování československého státu. Postavit se je
podařilo díky darům mecenášů a drobným příspěvkům členů sokolských jednot. Příchod druhé světové války ale
znamenal útlum činnosti sokolů. I když po roce 1989 byly sokolské spolky obnoveny, péče o sokolovny pro ně
znamená břemeno.
Jiná situace není ani tam, kde si sokolovny převzaly radnice. Mnohá města již mají moderní sportovní haly.
V dobách, kdy se sokolovny stavěly, nikdo netušil, že do módy přijdou míčové hry jako košíková, volejbal nebo
házená, které potřebují mnohem větší herní plochu, než jim sokolovny mohou nabídnout.
Otázkou tedy zůstává, pro koho vlastně sokolovny rekonstruovat. Například v Uherském Hradišti se jedná
o tom, že by se tamní sokolovna stala trvalým sídlem divácky oblíbeného Slováckého divadla.
Pomohly by dotace
Jenže všude tyto možnosti nejsou. Příkladem jsou Lysice na Blanensku, což je městys s 1900 obyvateli
a ročním rozpočtem 40 miliónů korun. Městys čeká stavba čistírny odpadních vod, hasičské zbrojnice a jednou
snad i rekonstrukce zchátralé sokolovny.
„Bude nás stát 40 miliónů korun. Bez dotace to nezvládneme. Sportovní halu už máme, takže pro sokolovnu
musíme najít jiné využití. Může sloužit našemu divadelnímu spolku, k plesům a společenským akcím, ale už teď
je jasné, že ji plně nevyužijeme a bude pro nás finanční zátěží,“ uvedl starosta Pavel Dvořák (ČSSD).
Největší sokolskou jednotou s největším sportovním areálem v republice je Sokol Brno I. Svůj Stadión má
v brněnské Kounicově ulici. Má 2000 členů a provozuje osm sportovních oddílů, z nichž tři se věnují
vrcholovému sportu.
„Samozřejmě i my bychom klidně dokázali spotřebovat na modernizaci bez větších problémů zhruba 200
miliónů korun. Ani zdaleka se ale nepotýkáme s takovými problémy jako jiní,“ řekl architekt a místostarosta této
sokolské jednoty Michal Doležel.
Zachrání je spolky?

Stránka 15 z 80

Šanci přežít mají sokolovny podle něj jen v případě, že se znovu stanou v první řadě komunitními centry, v nichž
se budou střídat rekreační sportovci s divadelníky, amatérskými tanečníky, muzikanty, pořadateli plesů, hodů
a různých oslav.
Tým architektů z VUT připravuje výstavu ke stavu sokoloven, která bude od května na brněnském výstavišti
součástí festivalu Re:publica. Ten připomene letošní sté výročí vzniku Československa. K záchraně sokoloven
a k jejich lepšímu využití by měla napomoci databáze těchto staveb, kterou chtějí architekti vytvořit na internetu.
URL| https://www.novinky.cz/domaci/465810-sokolovny-chatraji-na-jejich-opravy-ale-nejsou-penize.html

Ukryli radistu Silver A a zemřeli. Pamětník připomíná hrdinství rodiny
11.3.2018 hradec.iDNES.cz str. 00 Hradec / Hradec - zprávy
MF DNES, Štěpánka Tůmová
Antonín Burdych z Náchodska přišel jako osmiletý za heydrichiády o téměř všechny blízké. I přes svých
třiaosmdesát let stále objíždí přednášky, aby předal svědectví o tragických událostech u Červeného Kostelce.
Jeho rodina ukrývala parašutistu. Spolu s dalšími lidmi prokázali velkou odvahu.
Po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha ukrývali místní vlastenci - mezi nimi i jeho rodina v odlehlém podhůří Jestřebích hor parašutistu výsadku Silver A Jiřího Potůčka s vysílačkou Libuší . Celá
skupina za to po zradě rtyňského lékaře zaplatila životem, na útěku zemřel i radista.
„Besed už 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,“ popisoval
Antonín Burdych při setkání v modlitebně Českobratrské církve evangelické v Náchodě.

„Říkají, že prý jsem už jediný pamětník. Možná nás je 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,“ vzpomínal. Radista unikal jako poslední ze Silver A
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 v touž noc i dva členy Silver B a dva členy Anthropoidu.
Josef Gabčík a Jan Kubiš uspěli 27. května 1942 při atentátu na Heydricha, což rozpoutalo rozsáhlé vyšetřování
gestapa, které vyústilo ve vypálení nevinných Lidic 10. června 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 vědělo, že
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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,“ řekl pamětník.
Pietní akt v Bohdašíně u Červeného Kostelce připomněl 75 let tragických událostí (11. 6. 2017).
Miloš Borovička z klubu vojenské historie Rota Nazdar ukazoval vybavení parašutistů vyslaných do protektorátu
i repliku radiosoupravy Mk.VI C „Libuše“ (11. 6. 2017).
„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. Znělo to, jako by
někdo v dálce skládal fošny. Byly to výstřely
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. O tři hodiny nato byla nařízena exhumace, rakev
putovala do Pardubic, tělo bylo spáleno. Jeho popel hodili do řeky, stejně jako u dalších popravených na
Zámečku.
Zajímá vás dění v krajích?
Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy.
Osmiletý Antonín slyšel od domova vzdálené pleskání, prý jako by někdo skládal fošny, ale 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 popraveno v Pardubicích 9. července. 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 královéhradecké 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.
URL|
https://hradec.idnes.cz/antonin-burdych-konciny-bohdasin-silver-a-potucek-odboj-heydrichiadakralovehradecky-g4y-/hradec-zpravy.aspx?c=A180305_387035_hradec-zpravy_tuu

Slavnostní zasedání České obce sokolské
10.3.2018 ČT 1 str. 15 19:00 Události
Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
-------------------Oslavy sta let od založení republiky jsou velkým svátkem taky pro Sokoly. Právě ti se na vzniku samostatného
Československa významně podíleli.
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Michal KUBAL, moderátor
-------------------Tvořili páteř legií, ale v počátcích republiky sloužili taky jako policie, vojsko nebo dokonce Hradní stráž. Počínaje
dneškem startuje série akcí Sokolské obce, které výročí připomenou a nebude chybět samozřejmě ani
všesokolský slet.
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka
Vzadu trampolíny, vpředu gymnastika - skoro stoletý Tyršův dům je i teď plný sportujících dětí. Z mistrovství
republiky přivezla Karolína Havlíková s kamarádkami zlatou medaili. Tady v Sokole cvičí už sedm let.

Karolína HAVLÍKOVÁ
-------------------Baví mě na tom, že můžu ... mezi kolektiv.
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka
-------------------Máte se rádi?
Karolína HAVLÍKOVÁ
-------------------Jo, strašně.
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka
-------------------Hodnoty, se kterými vyrůstala Dagmar Evaldová.
Dagmar EVALDOVÁ
-------------------Mám z toho radost, že se pohybujou, mám radost, že jsou v houfu, dokonce jsem si všimla, že si trochu
navzájem pomáhají.
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka
-------------------Právě v téhle tělocvičně pomáhala po roce 89 organizaci obnovit.
Dagmar EVALDOVÁ
--------------------
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Za tímhle obloukem tam byla nějaká přepážka tehdy a tam jsme si nasbírali vyřazené, vyřazený nábytek.
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka
-------------------Její strýc bojoval jako legionář za samostatné Československo. Otce jí během Heydrichiády popravili za
odbojovou činnost nacisti. Dagmar Evaldová si dodnes pamatuje, co jí řekl, když ho odvádělo gestapo.
Dagmar EVALDOVÁ
-------------------A že nikdy nemám zapomenout, že ze mě chtěl mít Sokola. Takže to mě pak provázelo celej život.
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka
-------------------Mezi hlavní sokolské ideály vždy patřila demokracie. Vždyky Sokolové představovali vlastně největšího
existujícího nepřítele pro jakýkoli nedemokratický systém.
osoba /Českoslovnský filmový týdeník, 1948/
-------------------V neděli vykročila sokolská mládež do pražských ulic v průvodu, který svým mladým nadšením a jásavou
radostí strhnul Prahu.
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka
-------------------Rok 1948. Na dlouhou dobu poslední všesokolský slet.
Michal BURIAN, ředitel odboru muzeí, Vojenský historický ústav Praha
-------------------Sokolové vlastně předvedli největší demonstraci vzdoru proti nastupujícímu komunismu.
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka
-------------------Provolávali slávu bývalému prezidentu Benešovi. Toho nového Klementa Gottwalda odmítli pozdravit.
Michal BURIAN, ředitel odboru muzeí, Vojenský historický ústav Praha
-------------------Když dopochodovali před tu tribunu, tak vlastně se v naprosté tichosti všichni odvrátili na druhou stranu.
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka
--------------------
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Přesto organizace přežila. Zakázala ji monarchie, nacisti i komunisti, pořád funguje - 156 let. Letošní
všesokolský slet slibuje velkou účast. Tady v pražském Edenu bude na začátku července cvičit až 15 tisíc lidí.
Z místních tribun je pak bude moci sledovat přes 20 tisíc diváků.
Hana MOUČKOVÁ, starostka České obce sokolské
-------------------To je naše role - věnovat se od nejmenších dětí všestrannému rozvoji, sportu pro všechny.
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka
-------------------Ale taky výchově k sokolským hodnotám. Ty jsou stejné pro 11leté jako 90leté. Tereza Stárková, Česká
televize.
Michal KUBAL, moderátor
-------------------A právě v těchto chvílích v pražském Karolinu vrcholí slavnostní zasedání České obce sokolské. Na místě
Tereza Stárková. Terezo, je to spíš slavnostní okamžik nebo se v Karolínu řeší i praktické otázky?
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka ČT
-------------------Dnešní večer má především slavnostní charakter. Sešli se tady všichni vrcholní představitelé sokolské obce
a promluvil tu také předseda Senátu Milan Štěch nebo slovenský velvyslanec. Hovořilo se především
o statečných činech členů sokolské obce a zmiňovala se samozřejmě také staletá historie Československa.
Jinak samozřejmě se tu mluvilo ale také o současnosti a také o tom, jak propojit dlouholetou, staletou nebo víc
než staletou tradici Sokola s tou moderní dobou.
Michal KUBAL, moderátor
-------------------Sokolové jsou největší organizací u nás, která umožňuje sportovat všem. Jejich počet v posledních letech
kolísá. Roste ale podíl dětí a mladých lidí, kteří se do sokolských aktivit zapojují. V současné době jsou dvě
třetiny členů mladších 26 let. Jejich v pořadí 16. slet se bude konat první červencový týden. Sokolové plánují
řadu doprovodných akcí, třeba galavečer nebo divadelní festival. Hned na začátku projde Prahou velký průvod.
Z Václavského na Staroměstské náměstí by mělo pochodovat asi 10 tisíc Sokolů. Vrcholem pak bude cvičení
13 hromadných skladeb, do kterého se zapojí 15 tisíc lidí, od dětí až po seniory a nácvik je v plném proudu.
Václav SVOBODA, redaktor
-------------------Tereza Linhartová v Praze chybět nesmí, je cvičitelkou turnovského Sokola. A když pojede ona, její rodina
pojede s ní. V tělocvičně teď skladby na slet nacvičuje hned 10 jejích členů.
Tereza LINHARTOVÁ, cvičitelka Sokola, Turnov
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-------------------Některý babičky, některý tetičky, některý děti, děti všechny a no, ti naši muži úplně se do toho nehrnou.
Václav SVOBODA, redaktor
-------------------Babička Eva Leitnerová zdědila zápal pro cvičení i pro Sokol po své babičce. Ta na sletu cvičila už před sto
lety.
Eva LEITNEROVÁ, seniorka
-------------------/nesrozumitelné/ v Podmoklicích stavěli Sokolovnu svépomocí, tyhle ženský vlastně, co tam zůstaly samy,
protože ti jejich chlapi byli v tý první světový válce, za to je obdivuju čím dál tím víc.
Václav SVOBODA, redaktor
-------------------Skákání, běhání a hlavně kamarádi. To v Sokole drží i ty nejmladší z rodiny - Markétu a Antonína.
Markéta LINHARTOVÁ
-------------------Mamka nás tam vedla už odmalička, ale třeba byla v tom i trochu gymnastika a to mě baví, takže tím mě to
vlastně jakoby drželo.
Antonín LEITNER
-------------------Já nacvičuju cirkus. Žíněnky tam jsou, kotouly, různý cviky.
Tereza LINHARTOVÁ, cvičitelka Sokola, Turnov
-------------------Děti cvičí tak jednou týdně, občas o víkendu. My ženy s obručema taky jednou týdně trošku delší dobu, protože
to dá docela zabrat a chlapi? No, ti tak jednou za tři neděle.
Václav SVOBODA, redaktor
-------------------Linhartovi a Leitnerovi přitom nejsou v Turnově výjimka. Do zdejší sokolovny chodí pravidelně cvičit přes 700
lidí. Václav Svoboda, Česká televize.
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Sokolovny chátrají, na jejich opravy ale nejsou peníze
10.3.2018 Právo str. 04 Zpravodajství
Vladimír Klepáč
Tichou, ale často chátrající připomínkou vzniku Československa jsou sokolovny. V republice je jich více než
1200, přičemž žádná není v dokonalém stavu. Většina z nich potřebuje mnohamiliónovou investici.
Představitelé tělovýchovných jednot a radnic si lámou hlavy s tím, jak vrátit těmto stavbám původní podobu,
kterou měly před sto lety. Tehdy byly sportovními centry i středisky spolkového života. Dnes mnohé ani nelze
opravit tak, aby byly srovnatelné s moderními sportovními halami. Navíc na opravy nejsou peníze.
„Jsou to zajímavé stavby. Sokolovny stojí za to zachránit. Na opravy ale nejsou peníze a neexistuje pořádný
dotační titul, z něhož by se na ně dalo čerpat. Problém je i s využitím těchto staveb,“ řekla Právu architektka
Nicol Galeová z brněnského Vysokého učení technického (VUT).
Nedostatek mecenášů
S kolegou Svatoplukem Sládečkem a týmem dvaceti studentů se rozhodla zmapovat stav českých
a moravských sokoloven a upozornit na možná řešení. Sokolovny vznikaly za první republiky v nadšeném
duchu budování československého státu. Postavit se je podařilo díky darům mecenášů a drobným příspěvkům
členů sokolských jednot. Příchod druhé světové války ale znamenal útlum činnosti sokolů. I když po roce 1989
byly sokolské spolky obnoveny, péče o sokolovny pro ně znamená břemeno.
Jiná situace není ani tam, kde si sokolovny převzaly radnice. Mnohá města již mají moderní sportovní haly.
V dobách, kdy se sokolovny stavěly, nikdo netušil, že do módy přijdou míčové hry jako košíková, volejbal nebo
házená, které potřebují mnohem větší herní plochu, než jim sokolovny mohou nabídnout. Otázkou tedy zůstává,
pro koho vlastně sokolovny rekonstruovat. Například v Uherském Hradišti se jedná o tom, že by se tamní
sokolovna stala trvalým sídlem divácky oblíbeného Slováckého divadla.
Pomohly by dotace
Jenže všude tyto možnosti nejsou. Příkladem jsou Lysice na Blanensku, což je městys s 1900 obyvateli
a ročním rozpočtem 40 miliónů korun. Městys čeká stavba čistírny odpadních vod, hasičské zbrojnice a jednou
snad i rekonstrukce zchátralé sokolovny.
„Bude nás stát 40 miliónů korun. Bez dotace to nezvládneme. Sportovní halu už máme, takže pro sokolovnu
musíme najít jiné využití. Může sloužit našemu divadelnímu spolku, k plesům a společenským akcím, ale už teď
je jasné, že ji plně nevyužijeme a bude pro nás finanční zátěží,“ uvedl starosta Pavel Dvořák (ČSSD).
Největší sokolskou jednotou s největším sportovním areálem v republice je Sokol Brno I. Svůj Stadión má
v brněnské Kounicově ulici. Má 2000 členů a provozuje osm sportovních oddílů, z nichž tři se věnují
vrcholovému sportu.
„Samozřejmě i my bychom klidně dokázali spotřebovat na modernizaci bez větších problémů zhruba 200
miliónů korun. Ani zdaleka se ale nepotýkáme s takovými problémy jako jiní,“ řekl architekt a místostarosta této
sokolské jednoty Michal Doležel.
Zachrání je spolky?
Šanci přežít mají sokolovny podle něj jen v případě, že se znovu stanou v první řadě komunitními centry, v nichž
se budou střídat rekreační sportovci s divadelníky, amatérskými tanečníky, muzikanty, pořadateli plesů, hodů
a různých oslav.
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Tým architektů z VUT připravuje výstavu ke stavu sokoloven, která bude od května na brněnském výstavišti
součástí festivalu Re:publica. Ten připomene letošní sté výročí vzniku Československa. K záchraně sokoloven
a k jejich lepšímu využití by měla napomoci databáze těchto staveb, kterou chtějí architekti vytvořit na internetu.
Foto autor| Foto archiv
Foto popis| Tato sokolovna v Lysicích na Blanensku čeká na rekonstrukci v hodnotě 40 miliónů korun.

Pět verzí smrti Jana Masaryka. Rusko klíčové dokumenty stále tají
10.3.2018 ct24.cz str. 00 Domácí
kasparm
Jan Masaryk byl synem prvního československého prezidenta, politikem a ministrem zahraničí. Po
komunistickém puči v roce 1948 zůstal jako jediný demokratický ministr ve vládě, záhy ale tragicky zemřel – od
jeho záhadné smrti právě uplynulo 70 let. Propaganda od první chvíle trvala na tom, že spáchal sebevraždu
a této verze se držela až do pádu režimu. Novější vyšetřování ukázalo, že Masarykovi někdo ke smrti „pomohl“,
viníka se však dodnes nepodařilo určit. Podle policie by k vyšetření mohly pomoci neodtajněné dokumenty
z ruských archivů, ty ale země opakovaně odmítla Česku vydat.
Jan Masaryk byl jediným demokratickým ministrem, který během komunistického převratu v únoru 1948 nepodal
demisi. Podle některých historiků mimo jiné proto, že svému otci T. G. Masarykovi slíbil, že bude vždy stát při
prezidentovi Edvardu Benešovi. Ten mu však řekl, že o demisi musí rozhodnout sám.
Masaryk ve vládě zůstal, čímž podle některých historiků pomohl legitimizovat kabinet vzniklý komunistickým
pučem. Zároveň tím ale komunisty zaskočil, protože ti chtěli obsadit všechny resorty. Masaryk si složitost
situace uvědomoval a dokonce prý uvažoval znovu o emigraci. Ani to ale komunistům nevyhovovalo, báli se, že
by se stal vlivnou osobností exilu.
Masaryk údajně pomýšlel i na to, že by mohl na Pražském hradě nahradit těžce nemocného Beneše. V době,
kdy komunisté postupně převzali kontrolu nad úřady, bezpečnostními složkami i společností, to však bylo jen
těžko reálné.
Sedmého března se zúčastnil velké přehlídky Sokolů na Staroměstském náměstí a večer se vypravil k hrobu
svého otce do Lán. Podle svědků z Masarykova okolí jím návštěva silně pohnula. O dva dny později navštívil
prezidenta Beneše v jeho vile v Sezimově Ústí.
Co si tehdy řekli, není úplně jasné, údajně však Masaryk odcházel v dobré náladě, na rozdíl od prezidenta. Jisté
je, že jak Benešovu vilu, tak i sídlo ministerstva zahraničí již komunisté odposlouchávali. Spekuluje se o tom, že
Beneš Masarykovi povolil emigraci, ale obával se o jeho další osud.
Večer se Masaryk vrátil do svého bytu v Černínském paláci a začal připravovat projev. Brzy ráno 10. března ho
lidé našli mrtvého na dlažbě pod okny paláce. Co přesně se během noci stalo není dodnes úplně jasné.
13. února: V šestadvacetičlenné vládě komunistického premiéra Klementa Gottwalda bylo devět komunistů, čtyři
národní socialisté, čtyři lidovci, čtyři zástupci slovenské Demokratické strany, tři sociální demokraté a dva
nestraníci (Jan Masaryk a Ludvík Svoboda).
Když komunistický ministr vnitra Václav Nosek odvolal z funkce osm nekomunistických policejních ředitelů
a nahradil je komunisty, vláda rozhodla, že propuštění ředitelé se musejí vrátit na svá místa. Nosek to však za
podpory svých stranických kolegů odmítl.
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17. února: Po schůzi kabinetu oznámili ministři strany národně socialistické, demokratické strany a strany lidové,
že podají demisi, nesplní-li Nosek usnesení z 13. února.
19. února: Do Prahy přiletěl náměstek ministra zahraničí SSSR Valerian Zorin. Tlumočil obavy o vývoj
v republice a Stalinův pokyn, aby předseda vlády Klement Gottwald požádal Moskvu o pomoc, která byla
připravena u maďarských hranic.
20. února: Ministři nekomunistických stran podali avizovanou demisi. Sociální demokraté je však nenásledovali
a vláda nemohla být rozpuštěna, protože demisi podala menšina ministrů. S rozpuštěním kabinetu by se přitom
otevřela cesta k předčasným volbám.
Premiér Gottwald navrhl prezidentu Edvardu Benešovi, aby demisi přijal, komunistická strana se současně
začala připravovat na vyhrocení situace; z pohotovostních oddílů závodních organizací KSČ se začaly formovat
a vyzbrojovat útvary Lidových milicí.
21. února: Komunisté demonstrovali svou sílu v Praze na Staroměstském náměstí. Gottwald zde vyhlásil
zakládání akčních výborů Národní fronty, samozvaných komunistických orgánů, které o čtyři dny později zahájily
ideologické čistky ve všech oblastech veřejného života. Zástupci KSČ opět požadovali na Benešovi, aby demisi
ministrů přijal.
22. února: Sjezd závodních rad odhlasoval znárodnění téměř všeho soukromého majetku. Závodní rady byly
orgány zaměstnanců závodů vytvářené pod patronací KSČ po roce 1945.
23. února: Prezident Beneš sdělil národním socialistům, že na Gottwaldovy požadavky nepřistoupí. Tentýž den
na Pražský hrad pochodovalo bezmála deset tisíc studentů na podporu prezidenta a proti přijetí demise.
Bezpečnost proti nim tvrdě zakročila.
24. února: Komunisty podpořila jednohodinová manifestační generální stávka na celém území republiky. Do
stále hlubší krize se navíc propadala demokratická síla sociální demokracie. Část uskupení byla již řadu měsíců
pod vlivem komunistů a levicová část strany v čele se Zdeňkem Fierlingerem nyní požadovala dohodu s KSČ;
spolu s dělníky pak obsadila sekretariát a tiskárnu sociální demokracie v Praze.
25. února: Komunisté předložili Benešovi návrh nové vlády. Zároveň svolali na Václavské náměstí demonstraci,
na kterou přišlo zhruba čtvrt milionu lidí. Prezident Beneš ustoupil nátlaku, demisi přijal a zároveň podepsal
jmenování nových ministrů navržených Gottwaldem.
Dozvuky: 10. března byl pod okny svého bytu v Černínském paláci nalezen bezpartijní ministr zahraničí Jan
Masaryk, který se k demisi ministrů nepřipojil. O den později Národní shromáždění schválilo programové
prohlášení nové Gottwaldovy vlády.
V den výročí osvobození, 9. května, Československo získalo novou ústavu, která mimo jiné zakotvila
znárodnění rozhodujících výrobních prostředků. Prezident Beneš ústavu odmítl podepsat. Na konci měsíce se
konaly volby do Národního shromáždění; poprvé byla předložena jednotná kandidátka Národní fronty, která
získala 89,25 procenta hlasů.
Prezident Beneš odstoupil z funkce 7. června, o týden později se stal prezidentem republiky předseda KSČ
Klement Gottwald, v čele vlády ho vystřídal Antonín Zápotocký.
Verze 1948: Sebevražda kvůli „útokům ze Západu“
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Jen pár hodin po smrti Jana Masaryka a ještě před ukončením vyšetřování Gottwaldova vláda oznámila, že
Masaryk spáchal sebevraždu. „V důsledku své nemoci, spojené s nespavostí, rozhodl se, pravděpodobně
v okamžiku nervové poruchy, k zakončení života skokem z okna svého úředního bytu do nádvoří Černínského
paláce,“ stálo v oficiálním prohlášení.
Komunisté úmrtí okamžitě využili ve vlastní propagandě. Ministr vnitra Václav Nosek v parlamentu ještě týž den
řekl, že Masaryka k sebevraždě dohnaly dopisy ze zahraničí, které mu vyčítaly, že zůstal v komunistické vládě.
„Jan Masaryk patřil vždy celému našemu lidu, měl ho rád a lid měl rád jeho. Právě proto v nedávných dnech se
postavil tak bez váhání a výhrad za hlas a vůli naší lidové demokracie. Stal se proto předmětem záštiplných
útoků na Západě. Byl zahraniční reakcí bezohledně napadán a štván za to, že zůstal věren svému národu, své
vlasti, svému,“ prohlásil ministr vnitra.
Rychlé prohlášení o sebevraždě, pronesené ještě před začátkem pitvy a vyšetřením události, vzbudilo velké
pochybnosti. Stejně jako následující dění. Prvnímu vyšetřovateli byl případ ihned odebrán a převzala ho
komunisty ovládaná Státní bezpečnost. Policejní lékař, který provedl první ohledání, zemřel krátce poté za
nevyjasněných okolností – i v jeho případě šlo údajně o sebevraždu.
Ministerstvo vnitra v závěrečné zprávě (kterou vydalo už dva dny po úmrtí) uvádí, že Masaryk „z nezjištěných
příčin odešel do koupelny, otevřel okno a vyskočil na nádvoří“. Bližšímu popisu důvodů se vyhýbá, s odkazem
na výpověď lékaře Oskara Klingera ale zmiňuje Masarykovy zdravotní potíže, nechutenství, nespavost
a střídání euforie a deprese. Zpráva však zároveň kritizuje vyřazení kriminalistů z vyšetřování a jeho přesun pod
StB, která se navíc od počátku zaměřila pouze na verzi o sebevraždě.
Zastáncem teorie o sebevraždě byl také Masarykův osobní tajemník Antonín Sum. Odmítal však oficiální verzi,
že by důvodem byly dopisy ze zahraničí odsuzující jeho účast v Gottwaldově vládě. Pár takových dopisů sice
přišlo, Masarykovi je prý ale raději vůbec nepředali.
Tajemník Sum tvrdí, že sebevražda byla politickým činem, kterým se chtěl Masaryk postavit proti totalitě a násilí.
Politik chtěl prý vyburcovat národ i celý svět. „Pochopil správně, že jako nositel jména svého otce a jeho
demokratického odkazu nemá v tehdy již jasné říši falše a začínajícího násilí žádné místo, že však musí na
hrozící nebezpečí přímo a jednoznačně upozornit a před ním varovat,“ napsal v knize, kterou vydal v roce 1996.
Na dlouhých dvacet let pak případ smrti Jana Masaryka utichl. Znovu se otevřel až v dubnu 1968 díky uvolnění
poměrů během pražského jara. Vyšetřování bylo velmi rozsáhlé. Osloveni byli svědci a pamětníci, provedeno
bylo na 300 výslechů a prošetřovaly se i podněty od veřejnosti. Případem se zabývali i psychologové
a psychiatři. Na místě činu se konala rekonstrukce.
Média i společnost tehdy věnovaly obnovenému vyšetřování velkou pozornost, televize dokonce vysílala
několikadílný seriál o záhadách okolo úmrtí. Než ale vyšetřování skončilo, přišel srpen 1968 a okupační vojska.
Následná normalizace už pátrání po pravdě nepřála, vyšetřovací tým byl v létě 1969 rozpuštěn.
Na podzim prokuratura jen obecně uvedla, že Masarykova smrt byla buď sebevražda, nebo nešťastná náhoda
bez cizího zavinění. Ministr prý mohl vypadnout z okna, když na parapetu kouřil cigaretu. Dokument přitom
obsahuje řadu polopravd i lží a ignoruje některé zjištěné skutečnosti.Verze 1996: Nešťastná náhoda při tajné
prohlídce
Vyšetřování mohlo pokračovat až po pádu režimu, prokuratura jím v roce 1993 pověřila Úřad pro dokumentaci
a vyšetřování činnosti StB. Protože už většina svědků události nežila, šetření se provádělo hlavně
z dochovaných archivních materiálů.
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Závěrečné zjištění znělo, že šlo o nešťastnou náhodu, ke které ale došlo během tajné prohlídky Masarykova
bytu, nařízené vysoce postavenými činiteli komunistické strany. Vyšetřovatel vyvodil, že se Masaryk z okna
sesunul po břiše, s obličejem obráceným do místnosti nebo ke zdi ve snaze uniknout nebezpečí. Po římse
ustupoval doleva, maximálně dva metry od okraje okna, a přidržoval se zdi. Pak se ale z neznámého důvodu
zřítil na nádvoří.
Podle polohy těla na místě dopadu bylo podle vyšetřovatele jasné, že nemohlo jít o úmyslnou sebevraždu.
Uvedl také, že tělo živého či mrtvého šlo do dané vzdálenosti a směru vyhodit. Případ vyšetřovatelé odložili kvůli
nepřítomnosti dvou svědků Viléma Krajčíroviče a Oldřicha Fischmeistera, kteří se ztratili v zahraničí – mělo jít
o údajné členy komanda, které byt prohledávalo.
Případ poté převzal nově zřízený Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu (předchůdce
dnešního Ústavu pro studium totalitních režimů), ani ten ale v dalším šetření nezahájil trestní řízení proti
konkrétním lidem. V listopadu 1996 proto vyšetřování zastavil.Verze 2003: Vražda vyhozením z okna
Další vyšetřování proběhlo v letech 2001–2003. Během něj byly provedeny kriminalistické expertizy soudních
znalců z oboru forenzní biomechaniky. Díky jejich posudkům a také posudku znalce z oboru soudního lékařství
vyšetřovatel vyloučil sebevraždu.
Znalec Jiří Straus zjistil, že k dopadu do vzdálenosti 2,9 metru ode zdi pod oknem a 13,1 metru od postranní zdi
čelem k oknu nemohlo dojít v sebevražedném úmyslu. Tělo živého či mrtvého Masaryka do této vzdálenosti
a v takovém úhlu muselo být vyhozeno, nešlo o pád ani sebevraždu. Na vyhození se podílela jedna nebo více
osob, uvedl znalec.
I další znalci z oboru forenzní biomechaniky vyloučili spontánní pád z okna. Teoreticky ale připustili, že by
k dopadu na dané místo mohlo dojít při skoku vzad a odrazu rukou od zdi.
Znalec z oboru soudního lékařství Alexander Pilin uvedl, že skok z výšky pozadu je u sebevrahů nezvyklý.
Vyhození muže vážícího 90 kilogramů bez znaků násilí na těle podle něj bylo možné jen za sníženého vědomí,
způsobeného například dušením nebo chemickými látkami.
Případ byl uzavřen s tím, že se jednalo o vraždu. Pachatele se ale najít nepodařilo a věc proto byla znovu
odložena.Verze 2016: Vražda, ale bez ruských archivů nelze zjistit víc

Koncem roku 2016 policie případ otevřela znovu. Iniciovala to badatelka Václava Jandečková, která na základě
výzkumu došla k závěru, že v Masarykově bytě byl v době smrti vyšší úředník ministerstva zahraničí Jan
Bydžovský. Ten se v 50. letech k vraždě politika přiznal. V roce 1968 to ale odvolal s tím, že byl během
vyšetřování „psychicky zcela vyčerpán a ochoten přiznat cokoli“.
Závěry svého bádání předala Jandečková policii. „Policie moje informace vyhodnotila jako oprávněné a případ
otevřela. Městské státní zastupitelství náš podnět uvítalo a vyšetřování schválilo, nicméně později neschválilo
provedení a porovnání testů DNA syna pana Bydžovského s nedopalky cigaret, které byly nalezeny
v Masarykově bytě,“ popsala.
Policisté se zaměřili přímo na osobu vraha Jana Masaryka, k posunu ale potřebovali dosud neodtajněné
dokumenty z ruských archivů. O ně žádali už při předchozím vyšetřování v letech 2001–2003, znovu pak
tehdejší premiér Jiří Paroubek a ministr zahraničí Cyril Svoboda v roce 2005. Rusko ale žádosti vždy zamítlo.
Obnovené vyšetřování tak nepřineslo žádný posun a loni v létě bylo uzavřeno. Policisté se tak stále přiklánějí
k verzi, že Jan Masaryk byl zavražděn.
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Schwarzenberg o Janu Masarykovi říkal... A jak to tedy bylo? Odpovídá historický publicista Zdeněk
Čech
10.3.2018 parlamentnilisty.cz str. 00
Jan Rychetský
ČESKÉ OSMIČKY Masaryk byl postaven do dost šílené situace. Ať byl jakýkoliv, vychovali ho a dospíval
v prostředí výrazně demokratických tradic, byť pak samozřejmě jeho otec TGM nastolil jakýsi „republikánský
dvůr“. Těmito slovy hodnotí příběh Jana Masaryka, československého ministra zahraničních věcí, historický
publicista Zdeněk Čech. Ostatně jeho otec JUDr. Jan Čech začal v Černínském paláci pracovat jen pár měsíců
poté, co tam dne 10. března 1948 došlo k tolik diskutované záhadě českých dějin – ke smrti Jana Masaryka,
který byl, jak se někdy ironicky říká, sebevrah gentleman. Vyskočil z okna a nezapomněl ho za sebou
spořádaně zavřít.
Byl opravdu Jan Masaryk velký státník?
Myslím, že postava Jana Masaryka je z hlediska jeho lidské, politické a diplomatické kvality do jisté míry
přeceňovaná. A roli v tom určitě hraje odkaz jeho bezpochyby výjimečného otce.
Nejspíš byl celkem schopný diplomat, ale stačilo to na ministra zahraničí?
Ve srovnání s figurkami, které jsem v Černínu zažil jako ministry zahraničí, vlastně ano. Když ho tedy budeme
s nimi srovnávat. Například soudruh, který byl ministrem zahraničí plných patnáct let, byl schopen přijít v obleku
a v sandálech, přičemž měl díru na ponožce, ze které se mu klubal palec. Vedle něj byl samozřejmě Honza
Masaryk superman.
Fakt ale je, že Československo mělo léta vynikajícího ministra zahraničí, jímž byl Edvard Beneš. Tomáš
Garrigue Masaryk o něm řekl, že bez Beneše bychom republiku neměli. Byl nesmírně pracovitý a obětavý.
Neměl zvláštní talent na jazyky, ale nadřel se je. Nicméně domluvil se a dobře, byť jeho výslovnost občas
kulhala, což je znát z jeho zaznamenaných projevů. V evropské diplomacii ho brali jako osobnost, vždyť byl také
nějaký čas předsedou Společnosti národů.
Karel Schwarzenberg mi kdysi vyprávěl tuto historku: „Kolem roku 1942 se ve Washingtonu odehrálo zajímavé
setkání. Na recepci exulantů byli Otto Habsburský, který samozřejmě bojoval za Rakousko, a Jan Masaryk.
Oslovil Habsburka a řekl mu: ‚Mně můžete podat ruku, já nejsem velezrádce, mám stříbrnou medaili za
chrabrost.‘ Jan Masaryk totiž až do konce první světové války věrně sloužil v rakouské armádě.“
Jak to tedy s ním vlastně bylo?
To byl žert, ale vcelku pravdivý. Dostal od rakouského velení stříbrnou medaili za statečnost, byť ho jako
politicky nespolehlivého nenechali sloužit u bojových jednotek. Sloužil tedy u vozatajstva a medaili mu dali
víceméně ze škodolibosti. Mysleli si něco jako: „Vidíte, zatímco jeho táta bourá v zahraničí to naše Rakousko,
tak synek slouží monarchii tak věrně, že dostal i medaili!“
Masaryk byl pak postaven do dost šílené situace. Ať byl jakýkoliv, vychovali ho a dospíval v prostředí výrazně
demokratických tradic, byť potom samozřejmě jeho otec nastolil jakýsi „republikánský dvůr“. TGM věděl, že
obyvatelstvo potřebuje hlavu státu, která se tak trochu chová jako panovník. Proto třeba sídlil na Hradě, jeho
oblečení působilo jako uniforma, nechával se fotit na koni a tak dále. Smysl pro PR měl vyvinutý skvěle.
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Historický publicista Zdeněk Čech
Jeho syn Honza se s chutí napil, měl rád dámy, hrál skvěle na klavír. Nebyl to tak trochu suchý a asketický
člověk sportovního typu jako jeho tatínek. Tomáš Masaryk byl zamlada navíc zdatný sokol a celkem dobrý
šermíř. Kdysi ho dokonce chtěl vyzvat na šavle regent Uherského království admirál Miklós Horthy. V opilosti mu
začal psát výzvu k souboji, ráno se ale vzbudil, uviděl to na stole, roztrhal ten papír a nejspíš si říkal: „Co já jsem
to za vola!“ Do jaké míry bylo otcovo jméno v diplomatické kariéře Jana Masaryka důležité? Muselo být
nesmírně důležité. Fungovalo jako určitá forma protekce, ať už to starý Masaryk chtěl nebo ne. S tímhle
příjmením měl Jan skoro všude dveře otevřené. Tomáš Garrigue Masaryk byl přece politik, který měl v tehdejší
Evropě velkou prestiž. Když se říkalo, že Němci čekali, až umře Masaryk, a potom... No, byla to asi tak trochu
pravda.
Jan Masaryk byl jiný než jeho otec. Na diskrétnost si třeba moc nepotrpěl, což byl malér, který se projevil ve
dnech před Mnichovem, kdy jako československý vyslanec ve Spojeném království mluvil otevřeným telefonem
s Benešem a divoce spílal Britům. Pak samozřejmě přepisy těch hovorů odevzdali Němci v kožených deskách
na britské velvyslanectví v Berlíně, aby si tam přečetli, jak o nich Češi mluví. Když se ale potom v Londýně
formovala naše exilová vláda, bylo celkem nemyslitelné, aby v ní jako ministr zahraničních věcí nefiguroval Jan
Masaryk.
Křeslo ministra zahraničí dostal i po válce ve vládě Národní fronty Čechů a Slováků. To bylo také jasné. Pak
v únoru 1948 na rozdíl od jiných nekomunistických ministrů nepodal demisi. De facto tím podpořil Klementa
Gottwalda. Tvrdí se, že byl roduvěrný demokrat, nicméně najednou zde máme rozpor. Ovšem už den dva před
tím se u něj v Praze ohlásil proslulý ruský diplomat Valerian Zorin. Masaryk ho samozřejmě v Černínském paláci
přijal. A čert ví, co mu tehdy Zorin povídal. Podle některých údajů mohlo jít o výhrůžky ohledně vpádu
sovětských vojsk do Československa. Nebylo setrvání Jana Masaryka ve vládě Klementa Gottwalda
zapříčiněno i zklamáním ze západních spojenců, kteří nás deset let před tím hodili na konferenci v Mnichově do
chřtánu Hitlerovi?
To zklamání si tenkrát v sobě nesli všichni. Něco takového se v mezinárodních vztazích nové doby vyskytuje jen
vzácně. Bylo to jednání na úrovni středověku. Vždyť třeba v první světové válce fungovaly spojenecké vztahy
jako domino. Rakušané napadli Srbsko, Rusové šli kvůli Srbům do války a už to jelo. Každý, kdo se cítil být
vázán spojeneckou smlouvou, jednal korektně v jejím duchu, i když se mu to moc do krámu nehodilo. Snad
jenom Italové přemítali nad vínem a rozjedenou pizzou. Nejlépe byli tehdy na válku připraveni Němci, a proto ji
zoufale chtěli.
Jaká varianta smrti Jana Masaryka je nejpravděpodobnější?
Komunistům se velice hodilo, že mají Masaryka ve funkci ministra zahraničí. Posloužil něčemu, s čím vnitřně
nesouhlasil. Stal se z něj demokratický nátěr pro bohapustý puč. Pořád byl ale šéfem diplomatů, a ten, jak
známo, musí vyjíždět do zahraničí. A kdo by mu mohl zabránit v tom, aby při výjezdu na Západ neemigroval? To
by byl ovšem pro komunisty strašný malér! Ministr Jan Masaryk, významná osoba, opět v exilu! Pro Gottwalda
to musela být černá můra. Takže z politického hlediska ta smrt komunistům prospěla. Každý ze svědků říkal pak
něco jiného. O klíčích od výtahu, s nímž se dalo dojet k Masarykově bytu v Černínu. Někteří tvrdili, že byly dva,
jiní, že jich bylo sedm, třináct... Svědectví se v různých bodech dál a dál rozcházejí. Jedinou jistotou je, že
Masaryk zemřel po pádu z okna. Existuje také teorie s kytičkou za uchem, když byl vystaven v rakvi, u které stál
Gottwald a říkal: „Jene, zůstaneme s lidem.“ Kytička snad mohla krýt vpich injekce anebo stopu po
nízkokaliberní střele. Nicméně pád z deseti metrů Masaryka zabít musel. I když zjevně dopadl na nohy, tak
škubnutí těla je takové, že to vnitřní orgány nevydrží. V popelníku v Masarykově bytě byly prý nedopalky
cigaret dvou druhů. Amerik, které kouřil ministr, a cigaret ruské výroby. Jenomže kdyby tam byl nějaký Rus, tak
by musel být idiot, aby v té chvíli do popelníku típal ruské cigarety. Anebo to byl někdo, kdo neměl s ministrovou
smrtí nic společného? Masaryk nicméně zemřel v pyžamu a opravdu by významný diplomat vyskočil z okna
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v pyžamu a bos? Ne. Diplomat hodný toho slova by měl na sobě oblek, dokonale uvázanou kravatu, před ním
by stála nedopitá sklenka koňaku a z bezvládné pravice by mu vypadla pistole, kterou by se střelil do spánku.
Na druhou stranu Jan Masaryk přece určitou dobu pobýval v psychiatrické léčebně, takže svého času nebyl
úplně v pořádku...
To je pravda. Člověk, kterého trápí takové problémy, že musí do blázince, nemá, popravdě řečeno,
v diplomatických službách co pohledávat. Ale on byl Masaryk! Ovšem bez ohledu na to má za jistých okolností
prakticky každý člověk v sobě sílu spáchat sebevraždu. Záleží jen na tom, jak jsou ty okolnosti děsivé.
Okolnosti kolem únorového převratu a jednání Jana Masaryka ovšem děsivé byly. Co o jeho smrti soudil váš
otec, jenž přišel na zamini krátce po Masarykově údajné sebevraždě?
Táta tam nastoupil v září roku 1948. Byl kvalitní čáslavský advokát, jenomže brzy po Únoru dorazil na
Čáslavsko jakýsi rychlokvašný právník s tím, že tam z pověření strany a vlády zakládá advokátní poradnu a že
místní koryfejové práva budou teď jeho podřízení. Což tátovi nevonělo. Znal nějaké lidi na zamini, poptával se
a zkusil se dostat do Černína. V té době spousta našich diplomatů, lidí Benešovy školy, vcelku logicky
emigrovala. Tudíž se ministerstvo muselo personálně doplnit. Otec uměl sedm jazyků a měl rozhled
v mezinárodní politice, takže ho vzali. Našel tam lidi, co v době Masarykovy smrti na ministerstvu byli, a mluvil
s nimi.
Devátého března, jak vzpomínali pamětníci, tam přišel jakýsi ruský obr. A nebylo nikde v záznamech, že by
devátého i odešel. Taky vypadly telefony. A kdyby Masaryk spáchal sebevraždu skokem, prostě by ve své
ložnici vykročil z velkého zámeckého okna a nesápal by se v sousední koupelně do okénka, které bylo menší
a spodní okraj mělo výš. To nedává logiku.
Takže podtrženo a sečteno? Byla to podle mě vražda, která měla vypadat jako sebevražda. Byl vrah jen jeden,
nebo jich přišlo víc?
To se už nikdy nedovíme. V Moskvě jedna ženská tvrdila, že našeho ministra zabil sovětský agent. Ta už je ale
po smrti. Státní bezpečnost velmi rychle odehnala od případu kriminálku a pak okolo zemřeli nějací lidé, kteří
leccos věděli. Verzi sebevraždy pak nikdo moc nevěřil, ale málokdo to nahlas řekl. Strach ze začínající totality
působil jako roubík.
V nakladatelství Daranus, jehož je Zdeněk Čech spolumajitelem, právě vyšla kniha Případ Kramný – Všechno je
jinak. Žádejte ji u svých knihkupců anebo objednávejte na internetové adrese www.daranus.cz
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Schwarzenberg-o-Janu-Masarykovi-rikal-A-jak-to-tedy-byloOdpovida-historicky-publicista-Zdenek-Cech-527518?utm_source=nm&utm_medium=xml

Sokol Křemže v minulém století
9.3.2018 Českokrumlovský deník
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Jak jsme žili v Československu

Česká obec sokolská vznikla již v 60. letech 19. století, v životě obyvatel Křemže se však Sokol pevně
zabydlel až po roce 1913. Ve Křemži se pak sokolská spolková činnost utěšeně rozvíjela, ať už cvičením
sportovců různých věkových kategorií či budováním a zvelebováním samotného zázemí. V roce 1927 byla
slavnostně otevřena nová sokolovna (budova bývalého kina v dnešní Školní ulici), Sokolové se věnovali
různým sportům a pořádali přehlídky, zimní i letní výlety a řadu ukázek své zdatnosti.
Sokol byl poprvé rozpuštěn v roce 1941 Reinhardem Heydrichem a podruhé v roce 1956 z rozhodnutí ÚV KSČ.
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V Křemži pak Tělocvičná jednota Sokol obnovila činnost v roce 1998 a dle poslední zveřejněné statistiky
z konce roku 2016 měla 255 členů, z čehož více než 50 procent tvoří mládež. V roce 2003 byl vybudován nový
sportovní areál v lokalitě Němcalka a v roce 2013, kdy Sokol Křemže slavil sté výročí založení, přibyla nová
nářaďovna.
Další díl již 16.3., KČT Český Krumlov
O autorovi| Stranu vytvořil Karel Vosika ve spolupráci s křemežským kronikářem Františkem Sarauerem.
Foto popis| DOROST. Mládí Sokola Křemže ve slavnostním a při cvičení (z 30. let).
Foto popis| CVIČENÍ ZA OBCÍ. Velmi oblíbené a diváky hojně navštěvované byly ukázky z činnosti sokolů,
které se odehrávaly na louce na severním okraji Křemže (30. léta, patrně v místě mezi dnešními ulicemi
Spojovací a Starostenskou).
Foto popis| SLAVNOST. Sokolové z Křemže ve slavnostních stejnokrojích na jednom z posledních
předválečných snímků (asi 1939) než Němci spolek zakázali (pro zajímavost – zcela vlevo Bedřich Čížek, jehož
otec vybudoval v Křemži první elektrárnu).
Foto popis| NA LYŽÍCH . Sokolové z Křemže se nevyhýbali ani zimním radovánkám a pořádali pro své členy
časté lyžařské výlety, zejména na Šumavu (30. léta). Na společném snímku vpravo je vidět, že nouze nebyla ani
o otužilce, kteří i v mrazu zapózovali do půli těla.
Foto popis| MUŽI A ŽENY . V roce 1927 byla v Křemži otevřena nová sokolovna a muži (nahoře) i vojelbalistky
(dole) se před svým stánkem často fotili.
Foto popis| POSLEDNÍ SLET. Z období po 2. světové v křemežské kronice najdeme snímky žen Sokola
Křemže, které se připravovaly na XI. všesokolský slet v roce 1948 (poslední slet před obdobím spartakiád)
a pak společně vyrazily vlakem do Prahy (menší snímek vpravo).
Region| Jižní Čechy

Praha se chystá na XVI. všesokolský slet, Sokolové nacvičují i společnou československou sestavu
9.3.2018 ČRo - strednicechy.cz str. 00 aktualne
Kovaříková Barbora
Všesokolský slet je svátkem všech Sokolů. Jednou za šest let se do Prahy sjedou cvičenci okresních, župních
a krajských sokolských obcí, aby během jednoho vystoupení předvedli to, co tři čtvrtě roku nacvičovali. Letošní
oslavy Sokola se chystají na první červencový týden.
Cirkus, Méďové, Noty, Borci. To nejsou tajná sokolská hesla, to jsou názvy hromadných skladeb, které cvičenci
nejen v celé republice, ale i v zahraničí nacvičují na letošní XVI. všesokolský slet.Během týdenního sokolského
svátku se na fotbalovém stadionu v pražském Edenu představí na 15 000 cvičenců. Jedenáct ze třinácti skladeb
připravují Sokolové, ta s názvem Spolu je dokonce mezinárodní.https://youtu.be/VNeUe58T2bc„Tam je
bezvadné, že pracují dva autorské kolektivy, které tvoří jeden celek, jak z České republiky, tak ze Slovenska. To
samé se týká i cvičenců, že jsou tam cvičenci z Čech i ze Slovenska. Takže tahle skladba by měla do jisté míry
naplnit to stoleté výročí republiky, což je výročí neexistujícího státu,“ vysvětluje Radiožurnálu jeden z hlavních
organizátorů všesokolského sletu Petr Svoboda„Chceme ukázat, že Sokol a obecně sport je schopen lidi mezi
sebou propojovat. A může to vyústit až v takovou bezvadnou spolupráci, kterou tahle skladba určitě je,“
říká.Rovněž si také pochvaluje velké množství cvičenců, kteří dobrovolně, ve volném čase a na vlastní náklady
připravují hromadné skladby. Na jednom vystoupení se podílí 800 až 1700 nadšenců. I proto organizátoři cítí
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velkou zodpovědnost.„Dávají do toho volno, vlastní finanční prostředky a samozřejmě se na to těší, tak vy se
snažíte, abyste toho, co nejméně zkazili, aby lidé byli spokojení. Aby jejich práce došla k nějakému úspěchu,
protože u nás je to premiéra a zároveň derniéra. Je jenom jeden pokus a ten musí vyjít. To jsem samozřejmě
velice nervózní, aby to všechno dobře dopadlo. Spíš abychom to my nezkazili, protože většinou cvičenci jsou
připraveni dobře,“ uvědomuji si Svoboda.Sokolské týdenní oslavy zahájí v neděli 1. července tradiční sletový
průvod centrem Prahy. Hromadná vystoupení budou 5. a 6. července v pražské Eden Aréně.
https://youtu.be/VoJHKn_6V8Y
URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1790087

Praha se chystá na XVI. všesokolský slet, Sokolové nacvičují i společnou československou sestavu
9.3.2018 ČRo - regina.cz str. 00 denik
Kovaříková Barbora
Všesokolský slet je svátkem všech Sokolů. Jednou za šest let se do Prahy sjedou cvičenci okresních, župních
a krajských sokolských obcí, aby během jednoho vystoupení předvedli to, co tři čtvrtě roku nacvičovali. Letošní
oslavy Sokola se chystají na první červencový týden.
Cirkus, Méďové, Noty, Borci. To nejsou tajná sokolská hesla, to jsou názvy hromadných skladeb, které cvičenci
nejen v celé republice, ale i v zahraničí nacvičují na letošní XVI. všesokolský slet.Během týdenního sokolského
svátku se na fotbalovém stadionu v pražském Edenu představí na 15 000 cvičenců. Jedenáct ze třinácti skladeb
připravují Sokolové, ta s názvem Spolu je dokonce mezinárodní.https://youtu.be/VNeUe58T2bc„Tam je
bezvadné, že pracují dva autorské kolektivy, které tvoří jeden celek, jak z České republiky, tak ze Slovenska. To
samé se týká i cvičenců, že jsou tam cvičenci z Čech i ze Slovenska. Takže tahle skladba by měla do jisté míry
naplnit to stoleté výročí republiky, což je výročí neexistujícího státu,“ vysvětluje Radiožurnálu jeden z hlavních
organizátorů všesokolského sletu Petr Svoboda„Chceme ukázat, že Sokol a obecně sport je schopen lidi mezi
sebou propojovat. A může to vyústit až v takovou bezvadnou spolupráci, kterou tahle skladba určitě je,“
říká.Rovněž si také pochvaluje velké množství cvičenců, kteří dobrovolně, ve volném čase a na vlastní náklady
připravují hromadné skladby. Na jednom vystoupení se podílí 800 až 1700 nadšenců. I proto organizátoři cítí
velkou zodpovědnost.„Dávají do toho volno, vlastní finanční prostředky a samozřejmě se na to těší, tak vy se
snažíte, abyste toho, co nejméně zkazili, aby lidé byli spokojení. Aby jejich práce došla k nějakému úspěchu,
protože u nás je to premiéra a zároveň derniéra. Je jenom jeden pokus a ten musí vyjít. To jsem samozřejmě
velice nervózní, aby to všechno dobře dopadlo. Spíš abychom to my nezkazili, protože většinou cvičenci jsou
připraveni dobře,“ uvědomuji si Svoboda.Sokolské týdenní oslavy zahájí v neděli 1. července tradiční sletový
průvod centrem Prahy. Hromadná vystoupení budou 5. a 6. července v pražské Eden Aréně.
https://youtu.be/VoJHKn_6V8Y
URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1790098

Půda v Prosenicích ukrývala sto let staré tajemství
9.3.2018 prerovsky.denik.cz str. 00 Moje Přerovsko
Petra Poláková-Uvírová
Zapomenutá soška Sokola, jejíž hodnota je ale pro rodinu Bartošových nevyčíslitelná. Novomanželé Karolína
a Josef ji dostali jako svatební dar v roce 1920, kdy se konal i Všesokolský slet v Praze. Právě sokolská
symbolika, zvěčněná na podstavci, byla hlavním důvodem toho, proč museli sošku ukrývat - nejprve před

Stránka 31 z 80

nacisty a později i před komunisty. Nalezena byla po více než sedmdesáti letech při úklidu půdy na někdejším
velkostatku v Prosenicích.
"V prostorách rozlehlého gruntu, ve své době největšího v obci, dnes sídlí obecní úřad a je zde i muzeum.
„Sošku jsme objevili zcela náhodou při úklidu půdy, protože chystáme rekonstrukci střech. Ležela v holubníku
pod nánosy trusu. Rodina ji zřejmě ukrývala už od dob druhé světové války, kdy byl Sokol zakázaný. Později
dokonali dílo zkázy komunisté, kteří sokolům znárodnili kino a rodinu vyhnali ze statku. Soška zůstala
zapomenuta na půdě více než sedmdesát let,“ popsal starosta Prosenic Otakar Dokoupil.
Osud sokolské sošky je stejně pohnutý jako rodiny, které patřila. Bartošovi vlastnili největší statek v Prosenicích
a v padesátých letech přišli o všechno.
„Zakládali cukrovar, měli akcie v přerovském pivovaru i továrnách zemědělských strojů. Po znárodnění byl ale
Josef Bartoš odstraněn z funkcí v hospodářských podnicích a zbaven všech majetkových práv k akciím. Přesto
musel vrátit bance půjčku na vybavení cukrovaru stroji,“ řekl.
Velkostatkář brigádníkem
Rodině byl zkonfiskován veškerý majetek a velkostatkář Josef Bartoš pracoval jako brigádník v Jednotném
zemědělském družstvu. Poklízel dobytek ve chlévě, který mu už nepatřil. Stejně dopadla i jeho manželka, která
neměla ani nárok na důchod, protože ji družstvo vedlo jen jako brigádnici. Osud některých statkářů
v Prosenicích byl tragický.
„Majitelka gruntu paní Sehnalová šla pěšky až do Lipníku k soudu, kde jí oznámili, že jí sebrali statek. Když se
vrátila zpět domů, ranila ji mrtvice,“ vzpomněl starosta.
Ke spatření na výstavě
Znovunalezená soška má pro obec symbolický význam a po zrestaurování ji budou moci spatřit návštěvníci na
výstavě ke stému výročí vzniku republiky. Ta se koná od srpna v Muzeu v Prosenicích.
Podle kronikáře Milana Pospíšilíka darovali sošku Josefu Bartošovi jeho spolubratři ze Sokola.
„Je vysoká 76,5 centimetrů, ze sádry a na podstavci je nejen věnování ke svatbě novomanželům, ale i zmínka
o Všesokolském sletu v Praze v roce 1920. Soška sokola v uniformě měla zřejmě ve zdvižené ruce praporek,
ten se ale nedochoval,“ podotkl.
Potomci Josefa Bartoše prý byli rádi, že byla soška nalezena.
„Díky ní se totiž dozvěděli přesné datum, kdy se jejich dědeček ženil. Rodina už ale v Prosenicích nebydlí všech pět sourozenců se z obce už dříve odstěhovalo, protože by za bývalého režimu stále měli cejch kulaků,“
uzavřel.
URL|
20180308.html

https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/puda-v-prosenicich-ukryvala-sto-let-stare-tajemstvi-
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JAK JSME ŽILI v Československu
9.3.2018 Krkonošský deník str. 04
MALÉ SVATOŇOVICE
Malé Svatoňovice – Pod Jestřebími horami vznikala postupně nová osada, vzdálená asi 2 km od mateřské obce
Svatoňovic, od níž byla oddělena lány polí. Říkalo se jí Studánka svatoňovická nebo Svatoňovičky. Prvně je
zmiňována r. 1709. Růst osady zesílil po r.
1715, kdy tu vzniklo u pramene významné poutní místo a od konce 18. století její rozvoj podpořilo dolování
černého uhlí v okolí.
Stala se centrem důlního podnikání, které od počátku 19. století postupně přecházelo do vlastnictví náchodské
vrchnosti. V průběhu 19. století se osada definitivně osamostatnila a vznikly názvy Velké a Malé Svatoňovice.
Většina turistických zajímavostí je soustředěna kolem náměstí Karla Čapka. Tam se nachází i sousoší bratří
Čapků.
Další díl již v pátek 16. března ze Svobody nad Úpou
Foto autor| Foto na stránce: Sbírka Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích
Foto popis| ČTVRTÁ TŘÍDA Základní školy Malé Svatoňovice v ročníku 1960-1961.
Foto popis| SOKOL ŽACTVO. Malé Svatoňovice – pod parkem v letech 1914 až 1920.
Foto popis| HORNICKÁ KAPELA v Malých Svatoňovicích, která zde působila v letech 1921 až 1938, na snímku
s kapelníkem Josefem Machem ze Strážkovic.
Foto popis| STRÁŽKOVIČTÍ SOKOLOVÉ. Slet sokolů za první republiky.
Foto popis| VOLEJBALOVÉ DRUŽSTVO ŽEN. Zleva: Zdeňka Tyrnerová, Jarča Kábrtová, Jarča Juklíčková.
Jarča Winterová, Věra Řezníčková Středová, Marie Ledínská, Míla Ludvíková, Marie Karbanová Františka.
Foto popis| ŽÁCI A PEDAGOGOVÉ základní školy v Malých Svatoňovicích z ročníku 1929 až 1930.
Region| Východní Čechy

Jince měly a zase budou mít Lípu Svobody. Vysadí ji poblíž hutě Barbora. Co tyto stromy symbolizují?
9.3.2018 nasregion.cz str. 00
Bohumil Brejžek Před 5 minutami Chátrající barokní zámek v městysu Jince se rekonstukce jen tak nedočká.
Není o něj zájem
Lípy se vysazovaly krátce po vzniku Československa
Tyto stromy vysadili lidé zejména v letech 1918 a 1919 na počest republiky a jako připomínku svobody
a demokracie. Podle historických zmínek by jich mohly být tisíce, sázely se totiž téměř v každé obci. Obce tehdy
obdržely výzvu, aby u příležitosti nově nabyté svobody slavnostně vysadily Lípy Svobody, krátce po vzniku
Československa. Ze záznamů v kronikách je podle nadace patrné, že se do výsadby zapojili starostové, žáci
s učiteli, členové Sokola i jiných spolků a další obyvatelé.
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Stromy i místa výsadby byly většinou ozdobené praporky a vlajkami, při jejich sázení nechyběly kroje, zpěv
hymny a ukládání pamětních listů ke kořenům. Stromy svobody se sázely i v pozdějších letech, například
v letech 1928, 1945 či 1968, když si lidé opět chtěli připomenout a oslavit význam svobody a demokracie.
Jak uctít 100 let Československa? Pátrejte po Stromech svobody
Na většinu těchto významných stromů se bohužel v průběhu doby zapomnělo, někde je dokonce pokáceli. Je to
obrovská škoda, protože se jedná o symboly, které mohou nám i budoucím generacím připomínat historii
a kořeny naší země. Nadace chce najít a zmapovat příběhy symbolických 1918 stromů.
Víte, kde najdete jednu z nejkrásnějších lip v Česku? Navštivte zámek v Dobřichovicích
V Jincích vysadí novou Lípu Svobody
Městys Jince nyní připojí k oslavám významného výročí zasazením nové Lípy Svobody u torza památné lípy
v blízkosti huti Barbora.
FOTO: Jince – stromy svobody
Historické okénko
V Jincích byla vysazena první Lípa Svobody v roce 1919, v neděli 13. dubna v 15 hodin v parku na náměstí
v Jincích. V Pamětním listu se píše, že slavnost sázení lípy uspořádala tělocvičná jednota Sokol v Jincích.
„Účastníci slavnosti sešli se v hojném počtu u městského úřadu, odkud o 3. hodině odpolední šli v průvodu na
náměstí, kde lípa tato vsazena. V čele průvodu nesli bratři František Müller z Ohrazenice a František Dvořák
z Jinec barevnými stuhami okrášlenou lípu. Za nimi za dozoru svých učitelů ubírala se školní mládež, deputace
obecního zastupitelstva jineckého se starostou v čele, sbory dobrovolných hasičů z Jinec a Čenkova, dělnické
tělocvičné jednoty z Jinec, Velcí a Křešína. Za těmito korporacemi následoval dorost místní jednoty sokolské,
pak sestry a bratři v občanském obleku a bratři v kroji. Průvod zakončilo ostatní obecenstvo. Před sázením lípy
přednášely školní dítky příležitostné básně a zapěly píseň Lípo, lípo naše, pak národní hymny Kde domov můj?
a Nad Tatrú sa blýská, načež lípa vsazena. Zvláštní ochotou obecního zastupitelstva jineckého ohražena Lípa
Svobody vkusným plotem.“
Nadace Partnerství pátrá po Stromech svobody, které zasadili naši předci v letech 1918 a 1919
URL| http://nasregion.cz/pribramsko/jince-mely-a-zase-budou-mit-lipu-svobody-vysadi-ji-pobliz-hute-barbora-cotyto-stromy-symbolizuji

LIPNÍK NAD BEČVOU
9.3.2018 Přerovský a hranický deník
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JAK JSME ŽILI v Československu
EXKLUZIVNĚ Jen v tištěném Deníku

Za posledních 100 let se v Lipníku, který dostal v roce 1919 přídomek „nad Bečvou“, rozvinuly téměř všechny
druhy sportů. Tělovýchovné organizace vznikaly na principu dobrovolnosti a opíraly se o aktivitu, výrazný zájem
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a nadšení jednotlivců. V Lipníku byly hned čtyři tělovýchovné organizace – Sokol, Orel, Dělnická tělovýchovná
jednota a Junák.
Nejdelší tradici z těchto organizací má nepochybně Tělovýchovná jednota Sokol. Po nezdařilých pokusech již
v roce 1884 a pak roku 1891 se jednota trvale ustavila a velmi čile začala rozvíjet svoji činnost v roce 1892.
Druhou nejstarší jednotou pak byla Tělovýchovná jednota Orel, která byla založena v roce 1910. O výchovu
k tělesné zdatnosti a třídnímu uvědomění se starala Dělnická tělovýchovná jednota, která byla ve městě
založena v roce 1912.
Skutečným základním a hlavním činitelem v městské struktuře sportovního dění se ale stal Dělnický sportovní
klub, s nímž postupně splynuly všechny sportovní disciplíny, které ve městě vyvíjely činnost, včetně kopané,
která nakonec převzala vedoucí roli. Později zde našli sportovní vyžití i členové rozpuštěných tělovýchovných
organizací. Zdroj: Jarmila Musilová
Další díl již v pátek 16. března z Dluhonic
Foto autor| Snímky z archivu Jarmily Musilové
Foto popis| BÍLÝ SPORT. Tenis má v lipnické historii právem své místo. Na památku se družstvo tenistů
nechalo zvěčnit v roce 1966. Zleva stojí sportovci – Váleček, Míka, Vrba, Kociánová, Dvořáčková, Benda,
Bártek, Váleček.
Foto popis| ZA VÁLKY. Hokejové mužstvo Dělnické tělovýchovné jednoty v roce 1939, zleva stojí hokejisté
Táborský, Vágner, Machálka, Šenk, Smíšek, Michalík, Krejčiřík, Slezák, Kolich a Kučera.
Foto popis| TYGŘICE. Basketbalový klub sdružuje děti a mládež v kategoriích mladší žáci a žačky, kteří se
účastní krajského přeboru a turnajů. Na fotce z roku 1963 jsou mladší dorostenky, zleva Prokešová,
Majvaldová. Ve 2.řadě Tkadlčíková, Mrtvá, Kubálková a ve 3. řadě Rochlová, Popelková, Dostalíková, Ryšková.
Foto popis| NA BRADLECH. Družstvo gymnastů Sokola při cvičení na akademii v roce 1952. Na bradlech cvičí
gymnasta Sváček, přihlížejí zleva Libosvár, Lajtoch, Složil, Labounek a Horák.
Foto popis| ZELENÁ JE TRÁVA. Fotbalovémužstvo v roce 1959. Dnes se hráči uplatňují i ve vyšších soutěžích
v okolních klubech. Zleva stojí vedoucí Burstein, Dusílek, Nákonečný, Mrtvý, Sohlich, Kubját, Janál, zleva
v podřepu Kratochvíl, Mikeška, Řihošek, Brabec, Pospíšil.
Foto popis| HOLKY HÁZENKÁŘKY. Česká házená – družstvo žen v roce 1944: zleva stojí Malochová,
Laboňová, Libigerová, Krejčí, Čížková, Krabičková,Černocká (uvedena jsou dívčí příjmení).
Region| Střední Morava

JAK JSME ŽILI v Československu
9.3.2018 Ústecký deník str. 04 Deník
Gymnázium dr. Václava Šmejkala
Václav Šmejkal (1909 – 1983) je ze Žižkova. Otec mu zmizel za světové války. Ve 20. letech leum, Šmejkal
studoval žižkovské gymnázia poté učil na měšťanské škole (tj. 2.
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um, stupeň ZŠ) v Trmicích. Působil v Sokole, ochotničil, zpíval ve sboru. S Růženou Křikavovou měl syny
Přemysla a Ivana. Po válce ho mistr školství jmenoval zatímním správcem a nato ředitelem gymnázia v Ústí.
Navázal na předválečné aktivity, obnovil činnost divadla, rozhlasu, knihovny, muzea, archivu. Po únoru 1948 mu
coby řediteli gymnázia ukázal žák protikomunistický leták. Jako čestný člověk to považoval za nemravné
a oznámil to STB. Dostal 9 let těžkého žaláře v uranových dolech. Více je na webu Gymnázia dr. V. Šmejkala.
Další díl seriálu v pátek 16. března bude patřit Brné, místní části ústecké čtvrti Střekov.
Foto popis| 1984. Školní hudební skupina
Foto popis| 1980: Spartakiáda a její dorostenky. Pamatujete?
Foto popis| 1. MÁJ 1980: Ústecká Střední pedagogická škola, která se postupně transformovala transformojící
na Gymnázium dr. Václava Šmejkala, o Svátku práce v průvodu zdraví pracující lid. Tehdy jsme ještě kráčeli
„Společnou cestou se SSSR ke světlým zítřkům“.
Foto popis| 1988, ZVĚTŠENÝ DETAIL OBRAZU: Studenti gymnázia skládají jednotlivé práce do velkého celku.
Všechny snímky zde jsou z archivu Gymnázia dr. Václava Šmejkala. Děkuji za pomoc Vladimírovi Kazdovi.
Foto popis| 1982. Zpívání u májky – Stebno u Loun. S kytarou učitel Jiří Strašík. Foto vzniklo v souvislosti
s drátkováním a zaváděním chmele ve Stebně.
Foto popis| 1983. Práce kolem školy, škrábání barvy, natírání plotu a také sázení křovin. To vše pět let po
otevření ZDŠ a SpgŠ, ke kterému došlo v září 1979.
Foto popis| 1984. Studenti na brigádě v Lubenci. Užít si a vydělat si pár kaček...
Foto popis| 1984: Učitel Vladimír Kazda při stužkování svých půvabných studentek.
Foto popis| 1988,KVĚTEN:Učebna F3, tradiční místo maturit.
Region| Severní Čechy

Olšany
9.3.2018

Vyškovský deník

str. 04

Jak jsme žili v Československu

JAK JSME ŽILI v Československu
OLŠANY – Olšany jsou jednou z nejmenších a nejmladších obcí okresu Vyškov.
Obecní pečeť nese letopočet 1713. Nicméně v matrice lulečské farnosti stojí záznam o sňatku Anny, dcery Jana
Novotného z Olšan z 6. května 1691. Mezi památky Olšan patří třeba kaple svatého Jana Nepomuckého z roku
1886 nebo památník obětem válek. Vesnice se zapsala do povědomí filmových diváků jako dějiště filmu
Dědictví aneb Kurvahošigutentág. Olšany jsou devátou obcí na Vyškovsku, kterou v seriálu představujeme.
Další díl již v pátek 16. 3. ze Švábenic. Foto: archiv obce Olšany
Foto popis| KOUPALIŠTĚ. Obyvatel Olšan Ferdinand Myslín postavil na své loučce bazén. S vyvážením svahů
začal v roce 1930. V létě 1931 už přivítal první návštěvníky. V okolí podobné koupaliště nikde neměli.
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Foto popis| OSLAVY. V roce 1963 Olšanští slavili dvě stě padesáté výročí založení obce. Průvod s hudbou se
přemístil k obřadu na sokolské hřiště, kde za zvuků národní hymny byla vztyčena státní vlajka.
Foto popis| DÁVAL OBŽIVU. Fotografie pracovníků olšanského kamenolomu pochází z roku 1935. V té době
byla v obci vysoká zaměstnanost. Právě díky kamenolomu, práci v lese a stolařským závodům v Rousínově.
Foto popis| DOŠKOVÁ CHALOUPKA. Chaloupka krytá došky, takzvané Sotolářovo, stála v obci do počátku
šedesátých let. V letech 1962 – 1964 prošla přestavbou.
Foto popis| FILMOVÉ DĚDICTVÍ. Fotografie z roku 1992 zachycuje filmový štáb a herce, kteří v Olšanech
natáčeli film Dědictví. Snímek je zachytil na dvorku paní Pantůčkové. Tam také štáb nechal postavit bazén. Ten
se po natáčení odstranil a paní Pantůčkové zůstala na dvorku díra.
Foto popis| SOKOLOVÉ. Tělocvičná jednota Sokol koupila vedle knížecí hájenky knížecí pole pro letní cvičiště.
První veřejné okrskové cvičení se konalo 10. července 1927.
Foto popis| MLADÍ HOKEJISTÉ. V roce 1965 mládež Svazarmu uspořádala několik hokejových utkání.
Hokejové družstvo dorostu hrálo okresní přebor. Hrávalo se na hřišti u cihelny upraveném pro lední hokej.
To vybudovali členové Svazarmu a několik dalších obyvatel pro olšanskou mládež.
Region| Jižní Morava

Je ve ztrátě, přesto kritizuje město za špatné hospodaření
9.3.2018 Horácké noviny str. 03 Publicistika
(pch)
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - Na pondělním zasedání moravskobudějovického zastupitelstva mi na mysl přišlo
staré české přísloví o zametání si před vlastním prahem. O co jde? Po Moravských Budějovicích se šíří pamflet,
podepsaný Janem Švaříčkem, ve kterém obviňuje město ze špatného hospodaření.
„Město se rozhodlo rekonstrukci (náměstí Míru - pozn. aut.) udělat bez jakékoli dotace a plně ji financovat na
dluh,“ píše se v pamfletu. Město si v roce 2017 vzalo úvěr ve výši 70 milionů korun s úrokem 1,15 procenta.
„Ano, udělali jsme chybu, že jsme si nevzali vyšší úvěr,“ podotkl starosta města Vlastimil Bařinka. Při úroku 1,15
procenta a inflaci vyšší než dvě procenta (průměr 2,5 procenta) jsou tyto peníze velmi levné a velmi výhodné
a městský rozpočet zatíží jen minimálně.
Místostarosta Jan Kocáb dodal, že i cena za rekonstrukci náměstí, která je téměř 42 milionů korun, je velmi
výhodná. „Práce se zdražuje, letos už by ta cena byla výrazně vyšší. Kdybychom si nevzali úvěr a na
rekonstrukci si šetřili, tak nás to vyjde výrazně dráž. V budoucnu se očekává nárůst cen ve stavebnictví. V roce
2017 se daly veřejné zakázky soutěžit za ještě relativně nízké ceny stavebních zakázek. V současnosti je zcela
běžné, že stavební firmy nabízejí ve veřejných soutěžích ceny na úrovni 110-120 procent cen ze stavebních
položkových rozpočtů. Navíc peníze z úvěru nepůjdou jen na rekonstrukci náměstí, ale i na rekonstrukci
Besedy. „Energetické úspory v Besedě pak úrok na úvěru výrazně sníží,“ dodal Kocáb.
V pamfletu je též připomínáno náměstí v Počátkách, jako příklad dobře odvedené práce. Není ovšem už řečeno,
že vizuálně zajímavé náměstí sice oceňují lidé z venku, ale pro místní obyvatele se stalo černou můrou.
Komplikuje život nejen místním podnikatelům, ale i samotným lidem.
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„K 31. prosinci 2017 je zadluženost města ve výši 43 190 000 korun. V roce 2018 bude město čerpat investiční
úvěr ve výši 70 milionů korun s pevnou úrokovou sazbou 1,15 % a současně splatí úvěry ve výši 14 304 000
korun. Úvěr bude použit na rekonstrukci náměstí Míru a rekonstrukci MKS Besedy. Zadluženost města bude
k 31. prosinci 2018 ve výši 98 886 000 korun. Z této částky bude v příštích 5 letech splaceno 70 milionů korun
(stanoveno v úvěrových smlouvách schválených v zastupitelstvem města). Při schvalování úvěru
v zastupitelstvu města (červen 2017) bylo zastupitelstvo o účelu úvěru informováno, zastupitelé obdrželi seznam
možných investičních akcí,“ informoval vedoucí finančního odboru města Bohumil Horník a dodal: „Možnost
úvěrování svého rozpočtu město Moravské Budějovice využívá od roku 1996. Město v minulosti přijímalo
zpravidla úvěry s pevnou úrokovou sazbou, vždy se vše řádně transparentně soutěžilo. Zpravidla byla pro
město získána nízká úroková sazba.“
Předpokládá se, že míra inflace ve stavebnictví bude, v následujících několika letech cca 15 procent ročně. „Ve
stavebnictví v České republice chybí kvalifikovaní zaměstnanci, je vytvářen tlak na zvyšování cen v tomto oboru.
Vše toto má vliv na cenu zakázky,“ doplnil Horník.
Pro rok 2018 město předpokládá tyto příjmy: daňové příjmy 114 milionů korun, správní poplatky 4,5 milionu
korun, nedaňové příjmy 15 milionů korun, dotace 18,5 milionu korun. Příjmová strana rozpočtu činí: 154 milionů
korun. „Spíše se očekává přebytek na příjmové straně ve výši cca 10 milionů korun. Důležitou informací je také
to, že město za poslední tři roky vytváří přebytky výdajové strany rozpočtu, vždy přes 50 milionů korun,“ uvedl
Bohumil Horník.
Pamflet nese název „Hospodaříte doma stejně?“ Nevíme, jak hospodaří Jan Švaříček doma, ale Sokol
Moravské Budějovice, jehož je placeným starostou, nehospodaří zrovna dobře. Za loňský rok se ocitl ve ztrátě
přes 650 tisíc korun. Jan Švaříček na zastupitelstvu tuto ztrátu vysvětloval investicemi do sokolovny. Pak je ale
zarážející jeho věta v již zmiňovaném pamfletu: „Město se rozhodlo rekonstrukci udělat bez jakékoli dotace
a plně ji financovat na dluh.“ Městu tu- to skutečnost vytýká, na druhou stranu evidentně Sokol jede na dluh.
Sokol měl v loňském roce k dispozici něco přes 2.8 milionu korun. Z toho více než milion korun jde na mzdové
prostředky, sociální pojištění apod. Část těchto peněz jde na odměny pro cvičitele, trenéry, provozní pracovníky
apod. Ovšem ne nevýznamnou část zabírá plat placeného starosty a jeho asistentky. Na to má samozřejmě
Sokol právo, jen by členové mohli zvážit, zda je to investice účelná, když je Sokol ve finanční ztrátě.
Kdo hospodaří dobře a kdo špatně?
Tabulka
Seznam úvěrů a úrokových sazeb města Moravské Budějovice

Banka

Rok

Kč

Sazba

ČS

2017 70,000.000,- 1,15

KB

2015 30,000.000,- 0,35

KB

2013 20,000.000,- 1,00

KB

2012 25,000.000,- 2,14

KB

2011 4,000.000,- 2,89

KB

2009 20,000.000,- 3,59
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KB

2007 15,000.000,- 3,44

KB

2006 2,000.000,- 2,05

ČS

2005 15,000.000,- 2,86

KB

2004 20,000.000,- 3,9

KB

2002 10,000.000,- 6,9

KB

2000 8,000.000,- 2,9

ČS

1998 10,000.000,- 11,8

KB

1997 3,500.000,- 14,65 od
19.12.2002 4,80

Druh
Pevná

Splatnost Stav k 31. 12.2017
25. 12.2032 -

Pohyblivá, 25. 12.2025 24,000.000,1M+0,13
Pohyblivá, 25. 12.2023 9,980.000,1M+0,68
Pevná

25. 12.2019 9,210.000,-

Pevná

Splaceno

0

Pevná

Splaceno

0

Pevná

Splaceno

0

Pohyblivá, Splaceno

0

1M+0,01
Pevná

Splaceno

0

Pevná

Splaceno

0

Pevná

Splaceno

0

Pevná

Splaceno

0

Pevná

Splaceno

0

Pevná

Splaceno

0

Stránka 39 z 80

DŘÍNOV
9.3.2018

Kroměřížský deník

str. 04

Jak jsme žili v Československu

JAK JSME ŽILI v Československu
První písemná zmínka o Dřínově, obci na samém konci kroměřížského regionu, pochází z poloviny čtrnáctého
století. Dnes tam žije zhruba čtyři sta padesát lidí. Střed obce už od 19. století určuje kaple, která dodnes
rozděluje hlavní silnici na dvě poloviny – stojí totiž přímo uprostřed. Další dominantou obce je zámek, který
vznikl v polovině 18. století přestavbou středověké tvrze. Za dob Československa v něm fungovala mateřská
škola, místní národní výbor, zdravotní středisko, čistírna prádla, skladiště hnojiv nebo hasičská zbrojnice. Od
roku 1865 až téměř do poloviny sedmdesátých let fungovala v Dřínově také škola. Po jejím uzavření
a rekonstrukci pak do budovy přesídlila mateřinka. V obci fungovaly i mnohé spolky: například Sokol, hasičský
spolek, divadelní spolek, fotbalisté, myslivci či holubáři. Asi nejdůležitější událostí druhé světové války byl pro
obec seskok čtyř členů výsadku S1/R. Ti měli sice místo určení jinde, dopadli však o několik kilometrů blíže –
právě v Dřínově. Následně bylo gestapem v souvislosti s výsadkem zatčeno dohromady sto šedesát jeho členů,
více než devět desítek jich zahynulo v koncentračních táborech. Výsadku nechala obec v roce 1981 postavit
pomník.
Jeho slavnostního odhalení se zúčastnila i Zoe Klusáková, dcera Ludvíka Svobody. Velký úspěch slavila v první
polovině minulého století dřínovská cihelna – tamní cihly byly oblíbené a šly dobře na odbyt a cihelna tak
fungovala až do roku 2011. V roce 1980 byla v obci postavena autobusová točna s krytou zastávkou
a noclehárnou pro řidiče, která funguje dodnes. Samozřejmostí je pro Dřínov někdejší Hostinec u Nesvadbíků.
Ten funguje nepřetržitě už řadu let, přestože jej minulý rok odkoupila obec.
***
Další díl vychází příští pátek a představí BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY.
Foto autor| Snímky: Archiv OÚ Dřínov
Foto popis| 1937. Sbor dobrovolných hasičů v obci vznikl už v roce 1891, kdy se dřínovští hasiči oddělili od
pavlovických. Snímek z třicátých let zachycuje slavnostní svěcení stříkačky. V roce 1948 prošel požární sbor
zásadní reorganizací, na přelomu tisíciletí byl pak zrušen.
Foto popis| 1963. V roce 1932 byl v obci založen fotbalový klub, který navázal na Federaci tělesné výchovy,
která tam tehdy už pět let fungovala. Fotografie z roku 1963 zobrazuje historicky první dřínovské družstvo mužů,
které se účastnilo 1. B třídy.
Foto popis| 1928. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk se při své návštěvě Kroměříže
v roce 1928 zastavil také v Srnově – osadě spadající pod Dřínov. Na dobovém snímku je zachycen při
rozhovoru s vrchním zemědělským radou Mackovítem.
Foto popis| 1939. Významného dřínovského rodáka Josefa Taufera, podle kterého je pojmenována kroměřížská
veterinární škola nebo studentské koleje v Brně, přijela u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin navštívit
delegace z Vysoké školy zemědělské v Brně.
Foto popis| 1980. Snímek z počátku osmdesátých let zachycuje výstavbu dřínovské první a jediné kryté
autobusové zastávky. Její součástí je od té doby i noclehárna pro řidiče – jelikož je Dřínov poslední obcí na
Kroměřížsku, tak zejména pro ty ze sousedního Prostějovska.
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Foto popis| 1935. Odpradávna fungoval v Dřínově Hostinec u Nesvadbíků, jehož součástí byl dříve také obchod.
Hospoda sloužila pro setkávání obyvatel: po honech se tam pravidelně scházeli třeba místní myslivci. Jako
obecní hospoda funguje dodnes.
Foto popis| 60. LÉTA. Pro dřínovský průmysl byla zásadní tamní cihelna. Vyrobené cihly se původně
označovaly písmeny HF – německy Herschaft Drinov,byly dlouho oblíbené a šly dobře na odbyt. V roce 1962
byla však cihelna označena za ztrátovou a její provoz byl ukončen.
Foto popis| 1981. Fotografie z roku 1981 byla pořízena při stavbě památníku výsadku S-1, který byl v obci
jednou z nejdůležitějších událostí druhé světové války. Slavnostního odhalení památníku se zúčastnila i dcera
Ludvíka Svobody Zoe Klusáková i se svým manželem.
Foto popis| 1918. Kaple zasvěcená Janu Nepomuckému je dominantou obce už od roku 1883.
Prvorepubuliková fotografie zachycuje obyvatele Dřínova odcházející ze mše svaté. Ty se tam dodnes konají
jednou za dva týdny, vždy ve čtvrtek.
Region| Střední Morava

JAK JSME ŽILI v Československu
9.3.2018 Rychnovský deník str. 04
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Další díl již v pátek 16. 3. z Vamberka.
Foto popis| PRVNÍ PÍSEMNOST O MĚSTĚ je doložena roku 1361. Týniště obklopují borové lesy, díky kterým
bývá označováno jako „město v lesích“. Jeho název vznikl ze slova „týn“ – znamenalo opevněný hrádek na
vyvýšeném místě. Znak města ztělesňuje borovice se zelenými větvemi na červeném štítu.
Foto popis| ZÁJEZD ČESKÉHO SOKOLSTVA NA BALKÁN. Na fotografii se nachází skupina týnišťských
rodáků Sokolů – pan Augustin Vrabec, Josef Sejkora, Jaroslav Červinka, Josef Choděra, Bohuš Gründl a Karel
Šťásek. Zdroj – almanach 110 let SOKOLA.
Foto popis| Z ARCHIVU DIVADELNÍHO SOUBORU JIRÁSEK z her nastudovaných v 50. a 60. letech. Na
snímku se nachází pan Paťava, paní Tomášová, vedle ní paní Čechová, úplně nahoře paní ČervinkováMacková (učitelka). Čtvrtý zprava nahoře je pan Švarc a třetí zleva pan Antonín Pleva.
Foto popis| KRAJINSKÁ VÝSTAVA. Nábytek Novotný a nábytek Divíšek z Týniště nad Orlicí na náměstí
v Kostelci nad Orlicí. Krajinská výstava se konala 14. 7. – 18. 8. 1935. Na fotografii vidíme alegorické vozy
z celého okresu a propagaci firem a jejich majitelů.
Foto popis| VZPOMÍNKA NA ŠKOLNÍ LÉTA V TÝNIŠTI z šedesátých let. Fotografie z doby minulé zachycuje
účastníky Dějepisného kroužku Základní školy. Tehdejší studenti: Myslivec, Miřijovský, Pešek, Býček, Vach,
Matoušek, Zeman a Vykoukal.
Foto popis| ARCHIVNÍ SNÍMEK Z FOTBALU z let 1982 – 1983. Na vzpomínkové fotografii se nachází oddíl
starších žáků: Michálek, Mech, Hrubeš, Weiser, Čínan, Prause, Ješina , Prošvic, Menčík, Horák, Tomáš Vaněk,
Petr Binar a brankář Martin Jaroš.
Region| Východní Čechy
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JABLŮNKA
9.3.2018 Valašský deník
Jana Brinčeková

str. 04

Jak jsme žili v Československu

JAK JSME ŽILI v Československu
Jméno Jablůnka je spojeno již více než pět století s obcí, ležící na pravém břehu Vsetínské Bečvy, při úpatí
Vsetínských vrchů.
Svou J rozlohou 821 hektarů patří k menším obcím kraje. Nadmořská výška je 325 metrů. Poloha obce mezi
městy Vsetín a Valašské Meziříčí byla předpokladem k jejímu industriálnímu rozvoji, zejména na začátku 20.
století, kdy v místní části Brtiska zahájila provoz pyrotechnická továrna Ing. Jaroslava Velinského. Obec změnila
svůj charakter – z obce převážně zemědělské se stala obcí průmyslovou. Po znárodnění byla továrna po několik
desetiletí součástí Zbrojovky Vsetín. Pracovala v ní většina obyvatel Jablůnky. Výrobní náplň Zbrojovky tvořila
hlavně mazací technika a výroba komponentů pro textilní stroje. Zbrojovka se velkou měrou podílela na rozvoji
obce, jejím kulturním, sportovním a společenském životě. Souvisí s ní i rozmach výstavby – základní školy,
mateřské školy, kina, tělocvičny, sídlišť a rodinných domků v okrajových částech obce, i růst počtu obyvatel.
***
Další díl již příští pátek z obce Střelná.
O autorovi| Jana Brinčeková, knihovnice a kronikářka obce Jablůnka
Foto autor| Archivní snímky a zdroj textů: Obecní úřad Jablůnka, Jana Brinčeková Stranu připravili: Martin
Mrlina, Michal Burda
Foto popis| SPORT. Jablůnka měla v minulosti velmi dobrý zvuk také ve sportovních kruzích. Například
jablůnecké ženy (na snímku vlevo) dosáhly významného úspěchu v české házené, když se v roce 1959
probojovaly do 1. ligy. Vyhlášený v blízkém i širším okolí býval motokros – jezdilo se na stráních v Lýkovém
potoce (na snímku pohled na celou motokrosovou trať).
Foto popis| DOBROVOLNÍ HASIČI. Při rekapitulaci dění v Jablůnce za několik desítek let není možné v několika
větách obsáhnout a vzpomenout vše, co se v obci událo a podařilo. Nelze však nepřipomenout sbor
dobrovolných hasičů a jejich obětavou práci a všechny ty, kteří se o vybudování sboru a je zázemí – hasičské
zbrojnice slavnostně otevřené v roce 1964, zasloužili.
Foto popis| SOKOLOVNA. Na místě nynější tělocvičny stála od roku 1923 do roku 1956 sokolovna (snímek je
z roku 1937), kde se kromě cvičenců scházeli divadelní ochotníci (dole) i kapela Zeťanka (vpravo dole), konala
se zde divadelní představení, plesy a bály, byla zde knihovna, v přilehlé budově od severu bylo první jablůnecké
kino. S nárůstem cvičenců přestala sokolovna vyhovovat, proto se členové Sokola rozhodli postavit novou,
stará budova byla zbourána.
Foto popis| ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Slavnostní otevření nové školní budovy na Láni (tzv. horní školy) se konalo
29. srpna 1954. V roce 1961 byla škola přejmenována na základní devítiletou školu a v roce 1982 na základní
školu. Jednou z tradičních volnočasových aktivit školy bylo pořádání dětských karnevalů.
Foto popis| SLAVNÝ RODÁK. K významným jablůneckým rodákům patří akademický malíř Karel Hofman
(narozený v roce 1903). Jeho tvorbu si mimo jiné mohou připomenout návštěvníci místní mateřské školky, kde
v 80. letech na schodištích namaloval nástěnné fresky Sen noci svatojánské a Bačův sen. Budova na snímku je
takzvaný Dohnalův dům. Nachází se v blízkosti kostela. Nyní je zde hostinec místními nazývaný „Zelenina“,
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protože tady dříve byla prodejna ovoce a zeleniny. Původně ale budova patřila Václavu Dohnalovi, který zde
měl malírnu skla a porcelánu v níž se malíř Karel Hofman vyučil.
Region| Střední Morava

Život je fakt dobrej příběh
9.3.2018 Téma str. 46 Rozhovor
Lubor Černohlávek
NEJSTARŠÍ KASKADÉRKA na světě Hana Dvorská
Bourala v autě místo Angeliny Jolie, hořela místo Nastassji Kinské a skočila z vrtulníku do vody místo Jiřího
Mádla. HANA DVORSKÁ (57) nasazuje život, aby jiní byli za akční hrdiny. Ona si však nestěžuje. Nikdy. Když
přijde nebezpečná akce, jde do toho, protože si věří. Už 40 let. „Jsem asi nejstarší kaskadérka na světě. Která
jiná ženská by skoro v šedesáti letech chtěla skákat ze střechy, padat přes jedoucí auta nebo někde hořet? To
už nemá nikdo zapotřebí, ženy v mém věku si užívají lepších radovánek,“ směje se nezdolná kaskadérka, která
je denně v pohybu. Jako trenérka, běžkyně, snowboardistka, lezkyně na umělých stěnách, parašutistka nebo
hráčka na bicí.

* Nevypadá to, že byste chtěla s kaskadérstvím zrovna končit. To vás to neustálé baví?
Jasně, baví... Kaskadérku totiž dělám už strašně moc dlouho, od roku 1978. Začalo to na Fakultě tělesné
výchovy a sportu, kdy si mě mezi parašutisty našel kaskadér Jaroslav Tomsa. Režisér Karel Kachyňa tenkrát
připravoval film Poslední vlak do Frývaldu (film nikdy nenatočil, vznikl z toho seriál Vlak dětství a naděje, pozn.
red.) a potřeboval holku, která by místo Aleny Vránové zahrála sebevražedný skok. Tak jsem z toho třetího
patra spadla do krabic místo ní. Měla jsem strašlivý strach, ale režisér Kachyňa si to vyložil tak, že jsem ho
skvěle zahrála. A Jarda Tomsa mě hned pozval na tréninky kaskadérské skupiny Filmka. Pořád jsem to ale
brala jako koníčka a po škole se ze mne stala paní učitelka. Ale po revoluci sem najednou začaly jezdit
zahraniční filmové produkce a já zjistila, že se kaskadérstvím dá poměrně dobře uživit. A hlavně mě to, jak jsme
začali dělat velké filmy, ohromně chytlo. Tak jsem se stala kaskadérkou na volné noze.
* A vedle toho jste se dala i na kondiční trénování...
Jako kaskadérka jsem netočila každý den, tak jsem se musela nějak udržovat v kondici. Založila jsem proto
oddíl kondičního cvičení mužů v Sokole v Holešovicích, kam tenkrát chodili všichni, kteří potřebovali náročnou
přípravu. Parašutisté, vodáci, horolezci. Mimo jiné u mě trénoval třeba Mára Holeček (horolezec, který loni vylezl
se Zdeňkem Hákem alpským stylem novou cestou na osmitisícovku Gašerbrum I, což byl nový český
prvovýstup po 27 letech, pozn. red.). Mým velkým vzorem byl brácha, který je o osm let starší, a v té době to byl
největší drsoň, který běhal stokilometrové vzdálenosti, tvrdě trénoval a byl také zapálený parašutista. Já se mu
vždy chtěla vyrovnat, tak jsem se jako on dostala do juniorské reprezentace v parašutismu. A z letadla skáčeme
dodnes. Makám na sobě a už 40 let každý den několik hodin sportuju. Chci se totiž ve zdraví dožít smrti. Letí to,
letí, za chvíli je to tady… (směje se)
* Prý jste se bratrovi chtěla vyrovnat do té míry, že jste ve třinácti letech málem přišla o nohu…
No, oba jsme byli magoři. Brácha si koupil motorku, posadil mě na ni, jenže já pustila spojku a už jsem jela.
Neuměla jsem zabrzdit, a tak mi přišlo jako nejlepší řešení napálit to do stromu. Motorka na mě spadla,
rozmáčkla mi nohu a ještě ji propíchla skrz holínku. Kus gumy se mi zatlačil dovnitř na kost, čehož si ale
v nemocnici nevšimli a ránu mi normálně zašili. Jenže ten kus holínky uvnitř začal zlobit a celá noha mi
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zhnisala... Dva roky jsem chodila jen o berlích. Doktoři si mysleli, že mám rozpad kostní dřeně, a tak se chystali
mi nohu amputovat. A když už mi ji měli řezat, tak táta tenkrát sehnal doktora, který se mi na tu nohu podíval
pořádně. A ten našel kus té holínky, vytáhl ho a tím bylo po problému. Akorát jsem kvůli tomu přišla o tenisovou
kariéru. Táta chtěl mít ze mě a z bráchy velké sportovce, tak mě před tou bouračkou vzal na tenisový trénink
k Věře Sukové (finalistka Wimbledonu 1962, tehdy 5. hráčka světa a posléze maminka Heleny Sukové, nejlepší
hráčky světa ve čtyřhře, pozn. red.) A ta pak řekla, že bude na Štvanici trénovat dvě šikovné holčičky. Jenže já
se za měsíc vybourala a bylo po tenise. Ta druhá holčička se jmenovala Hanka Mandlíková a s tenisem dobyla
svět.
* Na jaké filmy, ve kterých jste se po roce 1989 objevila jako kaskadérka, vzpomínáte nejraději?

Třeba na Letopisy Narnie, kde jsme s Márou Jelínkem (kaskadér a současný trenér olympijské medailistky,
snowboardistky Evy Samkové, pozn. red.) dělali zvířata. Já hrála takovou hezkou kozu. A pořád jsme běhali po
cimbuří a skákali ze schodů…
* Proč jsou na takové scény najímáni kaskadéři?
U filmů, kde nejsou vidět obličeje, by to mohli zvládnout i neherci, ale ono je to dost nebezpečné padat ve chvíli,
kdy jste v kostýmu a máte nasazenou velkou a těžkou hlavu zvířete. I davové scény dělají kaskadéři. Všude,
kde to bouchá nebo jsou nějaké demonstrace, tak jsme to my, do kterých buší v prvních řadách pendreky.
Například když jsme točili Hořící keř Agnieszky Hollandové, tak na nás najížděly tanky a policajti nás kosili hlava
nehlava. Samozřejmě i ti policajti jsou kaskadéři, všechny scény jsou nacvičené, ale aby to vypadalo dobře, tak
si to musíme protrpět. A ono to bolí i těmi nepravými pendreky. To pak máme monokly, pohmožděniny a zrovna
z téhle scény jsem měla výron kotníku, jak mě vláčeli po zemi. Tohle nemůže hrát komparz.
* Točí se některé scény zpomaleně a pak se ve filmu zrychlují?
To se dělá jen při srážkách s autem, kdy je vše připravené a secvičené na vteřinu. Auto jede tak třicítkou až
čtyřicítkou, ale i tak to je docela rána. A já pak letím buď přes celé auto dozadu, nebo mě nabere jenom kapotou
a odhodí dopředu. Jak si řeknou… (směje se) Není to ale vůbec sranda, mám sice na zádech páteřák, ale
nemohu mít chrániče na kolena a lokty, protože ženy mají většinou sukně a vše by bylo vidět. Teď už se
naštěstí dělají na první pohled neviditelné pěnové chrániče, které při nárazu ztvrdnou. Ale stejně musíte vždy
dopadnout na zem… Říká se, že nejlepší chránič je vlastní tělo, vaše svaly, takže musím mít pořádně
naposilováno.
* Jak moc se tahle profese posunula od natáčení filmu Titanic, na kterém si česká kaskadérská škola udělala ve
světě velké jméno?
Dřív se divák uspokojil s hospodskou rvačkou, kdy si ve filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera dával Josef
Hlinomaz do držky u pultu se Zdeňkem Srstkou. Kaskadéři byli hlavně drsní rváči. Teď už jsou filmy až
přehnaně akční a plné efektů. Pro kaskadéry je to hodně o gymnastice, o bojových choreografiích, o parkouru
(překonávání zdí a dalších překážek v běhu, pozn. red.) a ti mladí kluci a holky dělají až neuvěřitelné věci.
I technika je nesrovnatelná. Za nás, když jsme hořeli, tak nebyly žádné ochranné gely a občas nám třeba
ohořelo ucho. A hasili nás mokrými ručníky. Maximálně jsme při natáčení filmu Troja využívali gumové schody,
aby to tak nebolelo. Nyní jsou už různá lanka a pádové brzdy, které se pak ve filmu vymažou. A jsou různé
vychytávky, aby scéna byla co nejnebezpečnější. Je to velký posun a filmy jsou také stokrát akčnější.
* V americkém velkofilmu Troja z roku 2004 jsou davové scény s tisíci bojovníky, které vznikly animací. Kolik
kaskadérů bylo na place?
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Na 200 kaskadérů z celého světa. Dali nám kostýmy a štíty a my běželi na bránu Troje. Pak se to samozřejmě
počítačově naklonovalo, ale i tak jsme kvůli jednomu záběru takto běhali týden. A v kině to bylo 30 vteřin…
(směje se). Když Troja hořela, tak nás po každém záběru jeden člověk přepočítával, protože tam byl
neuvěřitelný blázinec. V kouři padaly obrovské kulisy, mezi tím běhali koně a ještě se tam motal Brad Pitt (hrál
Achillea, hlavní postavu filmu, pozn. red.).
* Při natáčení vás prý Pitt pořádně nakopl do ledvin...
V jedné scéně měla padnout kolegyně, pak já a přes nás přeběhnout Brad Pitt. A jak nás přeskakoval, tak mě
ležící omylem pěkně nakopnul. On to moc dobře věděl a je takový formát, že po natáčení přišel mezi kaskadéry
a omluvil se mi. Byl nesmírně fajn, žádné hvězdné manýry. Chodil s námi dokonce i do jídelny.
* Dostanou se běžně kaskadéři do kontaktu s hlavními hrdiny filmu?
Světové celebrity mají své karavany, odehrají na place scénu a jdou se tam připravovat na další. Takže s nimi
moc do kontaktu nepřijdeme. Zaskakovala jsem takto za Angelinu Jolie ve filmu Wanted při bouračce v autě, ale
spolu jsme se nikdy nesetkaly. I když často se stane, že herečky po natáčení přijdou a poděkují za to, že jsem
za ně nasazovala krk. Dokonce občas přinesou i dárek. Protože já v tom filmu nikdy nejsem vidět a ony jsou ty
hrdinky (směje se).
* Takto vám Liam Neeson daroval kolo?
To bylo po natáčení Bídníků v roce 1997 a dal ho mému tehdy devítiletému synovi Martinovi, který tam dělal
dětského kaskadéra ve scéně, kdy Jean Valjean utíká s Cosettou z kláštera a skáčou po střechách. Pro tu
holčičku to bylo náročné a vybrali si Martina, aby to udělal za ni. Liam Neeson ho pak vychvaloval a ve srandě
říkal, že to byl nejlepší herecký kolega, kterého kdy měl. A ptal se Martina, jestli nechce něco koupit. A on
vyhrkl: kolo! Liam si pak zavolal produkci a druhý den bylo nové kolo.
* Sledujete pak v televizi své dublerské výkony v seriálech nebo ve filmech?
Já na televizi moc nekoukám, protože jak jsem celý den v pohybu, tak už večer nemám energii a usínám. A co
se týče herců, tak jsem úplný mimoň. Já bych poznala ve filmu tak maximálně Miloše Kopeckého nebo
Vlastimila Brodského. Do fitka chodí na mé hodiny spousta hereček z různých seriálů a já je vůbec neznám.
A když dubluji v nějakém filmu, tak ani nestíhám jít do kina.
* Ale herečky jako Jiřinu Bohdalovou, Janu Štěpánkovou nebo Markétu Hrubešovou poznáte, ne?
Tak tyto zrovna ano, to je taková klasika. Za Bohdalku jsem zaskakovala ve filmu Fany, kde jsem za ni padala
ze štaflí. Za Markétou Hrubešovou jsem ve filmu Žiletky padala přes auto a Janu Štěpánkovou „dělám“ vlastně
celý život, stárneme spolu. Zaskakovala jsem za ni v seriálech Ranč u zelené sedmy i v Doktorovi Martinovi. Je
to nesmírně noblesní dáma, ale jak je starší, tak už nechce moc padat ani na kolena. Takže za ni zakopávám
a omdlévám, což jsou docela příjemně vydělané peníze (směje se). Ale samozřejmě fyzicky jsem ještě schopná
zvládat i daleko náročnější role.
* Přišly takové kaskadérské role v poslední době?
Teď jsem dodělala americký seriál Carnival Row s Orlandem Bloomem, kde jsem hrála létající vílu. Před tím to
byl seriál Britannia a tam jsem hořela jako keltská stařena. Hodně drsné bylo Marhoulovo Nabarvené ptáče, kde
jsme jako Židé vyskakovali z jedoucího vlaku a běželi po louce, na které nás postříleli. Transportovali nás jakoby
ze Soluně do koncentráků v Polsku. Scéna ve vagónu, kde jsme byli nacpaní a místo tam bylo maximálně na
nohy, byla fyzicky i psychicky náročná. Dokonce někteří komparzisté omdlévali. A Židé takto jeli ve skutečnosti
s dětmi osm dní…
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* V jaké roli jste se objevila v seriálu o vyvraždění slavné ruské carské dynastie Romanovců, který společnost
Amazon natáčela loni v Brně?
Tam to bylo také drsné. Jako kaskadéři jsme byli mrtví na náklaďáku, odkud nás
házeli z korby náklaďáku do hromadného hrobu. Aby to vypadalo realisticky,
nalepovali do podpaží a do rozkroku pořádné chomáče… (směje se) Museli
bezvládní, ani jsme se nemohli při dopadu zpevnit. I když se tahle zimní scéna
kosa.

nahé se spoustou ran na těle
tak maskéři ženám dokonce
jsme být jako mrtvoly úplně
točila v létě, tak byla strašná

* Podobně jste kdysi v létě točila i film Snowboarďáci. Jak náročné bylo skákat se snowboardem z vrtulníku do
vody?
To jsem dělala dubla Jirkovi Mádlovi. Měli jsme skákat se snowboardem z helikoptéry, jakože na svah do sněhu.
Jenže to byl podfuk, točilo se na letišti a já měla vyskočit do hromady papírových krabic. Když jsme vzlétli, tak
ten proud vzduchu od vrtule všechno rozfoukal, i když byly krabice svázané. A protože se točilo v Mělníku, tak
produkce přišla s návrhem, že skočím do Labe. Bylo to trochu náročné, protože jsem byla nabalená v zimních
hadrech a se snowboardem na nohou jsem šla hned ke dnu, ale naši kluci byli připraveni, dostali mě na loďku
a zase to dobře dopadlo (směje se)...
* Pamatujete si nějaký skok do vody, který se nepodařil?
V Českém Krumlově. Hrála jsem nějakou kněžnu a skákala ze zámku do vody. Říkali mi, že mám vyskočit
z okna a hned v tom jednom záběru, protože se namočí kostým i paruka, doplavat k loďce. Tak jsem tam
skočila, jenže mě najednou vzal spodní proud a unášelo mě to pryč. Nějak jsem se ale vyhrabala nad hladinu,
a protože byla loďka najednou daleko a já nechtěla záběr zkazit, tak jsem nasadila závodnického kraula…
Režisér to hned stopl, protože přece jenom kněžny v plavání tak dobré nebývaly (smích).
* Šlo vám někdy opravdu o život?
Jednou jsem hrála spoutanou ženu, která nechtěla být zastřelená, a tak skočila z parníku do řeky. Filmaři mě
prosili, ať ta pouta, která byla jen atrapou, neroztrhávám, abych s nimi mohla vyplavat a byla návaznost záběrů.
Tak jsem spadla do Vltavy v kabátě a pamatuji si, jak jsem kopala nohama a pořád klesala. Říkala jsem si, že
musím nahoru, šlapala jsem nohama jako o život a nakonec se to povedlo. Úplně jsem se ale vyždímala a druhý
den jsem vůbec nemohla chodit. Jinak na natáčení mi o život nikdo nešlo, vše je totiž pečlivě naplánované.
Spíše jsem si vždycky zranila nějakou část těla při tréninku.
* Měla jste za 40 let kaskadérství hodně zranění?
Několikrát zlomené obě nohy, vykloubené rameno a všechny prsty, otřesy mozku. A hlavně hodně těžce
zraněné koleno. Jednou se v Turecku točila kurdská válka a tam jsem si utrhla přední, zadní i postranní vazy
a rozdrtila menisky. Dělali jsme výbuch, já blbě naskočila na air-rampu, což je takové odpalovadlo, a koleno ten
náraz zespodu nevydrželo. Mohla jsem tam jít na operaci, ale rozhodla jsem se raději vrátit s berlemi domů. Tak
jsem odletěla do Istanbulu, kde jsem se musela dostat z vnitrostátního na mezinárodní letiště. Bylo to asi
kilometr, a to už jsem se skutečně bolestí plazila. Když jsem dorazila domů, tak mi nedošlo, že se nějak budu
muset nedůstojně dostat do čtvrtého patra domu bez výtahu. Ani jsem tím ale sousedy nešokovala, protože oni
jsou zvyklí, že jsem v sádře tak nějak pořád… Nakonec jsem s tím kolenem šla na operaci a dali mi tam vazy z
mrtvého dárce. A po roce, kdy jsem denně plavala a jezdila na rotopedu, jsem se zase dala do kupy.
* Věnujete se už nyní více trénování ostatních než kaskadérství?
Jasně. Nikam se nechci cpát, mládí má zelenou. A vytušila jsem to už před dvaceti lety a začala si budovat něco
jiného. A protože mám blízko ke sportu, tak jsem si udělala různé kurzy. Celý život dělám instruktorku fitness,
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nyní v klubu Form Factory, kde se školím v celosvětových programech Les Mills (hodiny posilování, jógy,
spinningu, kardio lekce a lekce funkčního tréninku). Dokonce se školím na balet... Před deseti lety jsme s
kamarádem Martinem Gablou založili kondiční Boot camp Hanky Dvorské, kde se třikrát týdně před prací schází
partička 20 až 30 lidí. Trénuji je v tělocvičně nebo chodíme běhat na Petřín. A mě prostě baví, že to ty lidi baví.
* Vedete své svěřence ke zdravému životnímu stylu a k nějakému speciálnímu stravování? Těch módních
trendů a diet je spousta...
Jo, stala jsem se i výživovou poradkyní, ale co jsme se učili před deseti lety, tak nyní už je to zatracené, takže to
nijak zvlášť neprožívám. Jedu si stále svoje velmi jednoduché stravování. A jím všechno, malé porce. Říkám:
Co funguje, to neměnit. Vždycky jsem snídala obyčejné rohlíky nebo chleba, a to dělám dodneška. Nejím moc
maso, protože se v těle dlouho zpracovává a vypozorovala jsem, že se po něm cítím jak vlk nacpaný kamením.
Základem je mít stejný příjem energie jako výdej. A když chci zhubnout, tak méně jíst a víc vydat. Hýbat se!
Když člověk sportuje, tak může sníst, co chce. Jezdím dračí lodě a Pepa Dostál (loňský mistr světa na kajaku,
pozn. red.) si před tréninkem namaže chleba se sádlem a škvarky a jede... Lituju všechny holky, které drží různé
sacharidové diety a podobně, protože si tím jen ničí zdraví.
* Jak váš pohled na svět ovlivnila situace, kdy vám v hlavě našli nezhoubný nádor? To bylo blbé, ale co může
člověk dělat. Mělo to ale svůj důvod. Třicet pět let jsem milovala svého manžela a on se na stará kolena, v 57
letech, zakoukal do o deset let mladší kolegyně. Mě to strašně zasáhlo. Těžce jsem to nesla a probrečela
spoustu nocí. Začala mě bolet hlava a najednou jsem viděla každým okem jiný obraz. Tak jsem šla na neurologii
a na magnetické rezonanci našli nádor v mozku, který je přímo v mozkovém kmeni a nedá se operovat. Zkrátka
všechno špatně. Absolvovala jsem ozařování gama nožem a říkala si, že se buď ubrečím k smrti, nebo se
vzepřu a dám to. Mám dvě dospělé děti, vnučku, lidi, kteří mě mají rádi, spoustu kamarádů, tak jsem si řekla, že
jdu do toho a přežiju to.
* Jak vznikl nápad skočit BASE jump? Padat po hlavě volným pádem ze skály a otevřít padák těsně nad zemí
už vyžaduje pořádnou dávku odvahy...
Já pořád tvrdím, že život je fakt dobrej příběh. Zažívám teď nový, naplněný život s přítelem Emilem, který je
parainspektor České republiky a skáče BASE. Věděl, že mám velké parašutistické zkušenosti, a zároveň chtěl,
abych se nelitovala a zase mi narostlo sebevědomí. Proto mě tenkrát v mém ubrečeném období podržel a vzal
do Itálie na Brentu (skála Monte Brento u jezera Lago di Garda, pozn. red.). Když jsme šli nahoru, tak jsem ještě
nebyla úplně přesvědčená, že skočím. Sice jsem měla padák a přilbu, ale byla jsem v teplákové soupravě,
zatímco všichni měli kombinézy. Včetně biatlonisty Michala Šlesingra, který BASE jumping také dělá. Oni si
mysleli, že jsem se přišla jen podívat, ale když jsem stála na hraně skály, tak jsem byla najednou jako v transu.
Jen jsem si vzpomněla, jak Emil říkal, když otevřu padák ve třetí vteřině, tak se zabiju, když v desáté, tak také,
a že to musím udělat přesně v sedmé. A vzápětí jsem se do té propasti odrazila... Dělala jsem různé
nebezpečné kaskadérské věci, topila se na kajaku v peřejích, ale tohle byl největší adrenalin ze všeho.
* Bylo stejnou životní výzvou, že jste se v roce 2016 zúčastnila závodu Spartan Race, což je kombinace
extrémně náročného vytrvalostního běhu a zdolávání překážek?
Nechci machrovat, ale bylo tam možná tisíc žen a já doběhla druhá. Neměla jsem žádné ambice, byla to
víceméně legrace. Když jsem doběhla, tak jsem rovnou odjela na chatu sázet petržel. A tam mi najednou volali
organizátoři, ať si jdu převzít cenu. Můj výkon rozpoutal na Facebooku obrovskou diskusi, že je to určitě omyl,
že se takto umístila žena ročníku narození 1960.
* A jaká výzva je před vámi teď?
Pro mě je skvělou terapií hudba. Abych se soustředila na něco nového a procvičila si ten svůj nemocný mozek,
tak jsem si koupila bicí soupravu, našla si učitele a učím se hrát na bicí... Dostávám dokonce domácí úkoly
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a strašně mě to baví. Potřebuju dát dohromady nějakou kapelu, aby to bylo víc motivující. Jenže kdo by chtěl
mít za bubeníka ženskou, která už je babička? (směje se)
***
„Makám na sobě, 40 let sportuju každý den.“ „Filmy jsou stokrát akčnější než dříve.“ „Hvězdný Brad Pitt se mi
přišel omluvit.“ „Na Boot campu se mi líbí, že to lidi baví.“ HAnA DvoRSká (57) Patrně nejstarší kaskadérka
světa. Je také instruktorkou aerobiku, spinningu, lyžování, snowboardingu, parašutismu, lezení (spoluvlastní
boulderovou stěnu Lokal Blok), jezdí závody na dračích lodích (je mistryní světa v kategorii nad 50 let). Pořádá
kondiční kurzy Boot camp (více na www.sportujme.cz). Je organizátorkou populárního Koloběhu z Řípu do
Prahy (50 km závod pro muže a ženu, jeden z dvojice jede na kole, druhý běží a střídají se, více na
www.kolobeh.com). Vystudovala FTVS na Univerzitě Karlově v Praze. Po studiu pět let učila tělocvik a český
jazyk, pak se profesionálně začala věnovat kaskadérství. Jako kaskadérka se objevila i v zahraničních
velkofilmech Bídníci, Duna, Příběh rytíře, Indiana Jones, Troja, xXx, Blade, Van Helsing, Hellboy, Britannia aj.
Je rozvedená, má dvě dospělé děti a vnučku.
„Mohla jsem se ubrečet k smrti, nebo to dát.“
Foto autor| Foto: David Neff / MAFRA
Foto autor| Foto: David Neff / MAFRA, archiv Hany Dvorské
Foto autor| Foto: archiv Hany Dvorské
Foto autor| Foto: David Neff / MAFRA
Foto popis| „Jako kaskadérka musím být všestranná. Proto chodím na gymnastiku, abych měla dobrou
koordinaci, posiluju, abych měla silný svalový korzet, a běhám, abych měla dobrou kondičku. Nikdy jsem ale
nebyla feministka, mám ráda muže a chci se jimi nechat obletovat,“ směje se Hanka Dvorská.
Foto popis| Kaskadérka Hanka Dvorská se objevila v mnoha slavných filmech. Například ve fantasy filmu
Letopisy Narnie, kde šlo o kombinaci lidských hereckých výkonů, speciálních efektů a digitální magie, hrála
v kostýmu kozy. Ve filmu Troja představovala řeckou ženu i bojovníka útočícího na Tróju.
Foto popis| Monte Brento je pro BASE skokany velice oblíbeným místem, protože nabízí velký převis a několik
různých přistávacích ploch. Hana Dvorská si zde vyzkoušela svůj první BASE skok. Stačilo se jen odrazit...
Foto popis| „Koupila jsem si bicí a chodím na lekce k učiteli Honzovi Podzimkovi. Navzájem si pomáháme – on
mě s hraním a já mu radím, jak správně zpevnit tělo. Takže si vzájemně dáváme domácí úkoly.“
Foto popis| Od roku 1978 je Hana Dvorská kaskadérkou ve společnosti Filmka a má za sebou stovky
nebezpečných situací, na které se pečlivě připravovala při tréninku. „Kaskadér rozhodně není magor, který jde
hlavou proti zdi.“
Foto popis| Hana Dvorská zorganizovala už 26 ročníků závodu smíšených dvojic Koloběh Říp-Praha, kdy jeden
člen týmu jede na kole a druhý běží. Na snímku s Daliborem Gondíkem, který je vyhlášeným běžcem.
Foto popis| neustále v pohybu. když se Hana Dvorská nevěnuje kaskadérství, tak trénuje ostatní. „největší
nepřítel zdravého fungujícího těla je lenost. A ta se prostě musí překonat.“
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Jak jsme žili v Československu

MERKLÍN
Vážení čtenáři, seriál Deníku Jak jsme žili v Československu, který bude po celý letošní rok osmičkových výročí
nahlížet do kronik obcí a měst z Plzeňska, pokračuje devátým dílem. Jsme v Merklíně. „Právo a spravedlnost
zvítězily!“ jásá nadpis kapitoly obecní kroniky líčící vznik republiky, ale následující text se překvapivě drží při
zemi. „Nesmírná vlna radosti, která nás dne 28. října 1918 uchvátila, vnesla však přemnohým lidem do niter
představu naší svobody až příliš růžovou. Domnívali jsme se, že můžeme mít všechno, co chceme, zdálo se
nám všechno dovoleno. Proto, když probrali jsme se ze svého opojení, tu i tam tolik neodůvodněného zklamání,
nedůvěry a trpkosti. Život a tvrdá skutečnost ukázaly nám, že jsme se ve svých představách klamali a že jen
vlastním přičiněním a poctivou prací existenci svou zajistiti si musíme.“ Za spolupráci při přípravě této strany
děkujeme starostce Merklína Janě Novákové, místostarostovi Jiřímu Valenzovi a panu Josefu Mečlovi.
***
Další díl již v pátek 16. března z Líní.
Foto autor| Snímky na straně: archiv OÚ Merklín
Foto popis| VÝLOV PRO PÁLFFYHO. Patrně ze dvacátých let pochází tento snímek výlovu 32hektarového
Merklínského rybníka. Merklín v té době už spravoval Jan Nepomuk Pálffy (od roku 1900 do roku 1945), který
panství převzal od otce, hraběte Eduarda. Pálffyové v Merklíně začali s pravidelným pořádáním výlovů.
Foto popis| MIKULÁŠ, JAN, JOSEF. Bylo 17. března 1942, když obyvatelé Merklína naposledy viděli Mikuláše,
Jana a Josefa – zvony ze zdejšího kostela, které Němci zrekvírovali spolu s nejmenším sanktusníkovým
zvonem. Zvony byly v kostele od konce první světové války – stály 18 662 korun a skládali se na ně lidé.
Foto popis| RADOST. Od kolaudace 5. listopadu 1929 fungoval v Merklíně Na Radosti vyhlášený hotel, penzion
a restaurace majitele Karla Černého. Po druhé světové válce sloužila budova Zvláštní internátní škole a dnes
v něm Diakonie Českobratrské církve evangelické provozuje domov pro osoby s postižením.
Foto popis| DŘÍVE SOKOL, DNES DISCO. Merklínskou sokolovnu, otevřenou 5. srpna 1923, ve které se cvičilo
i promítaly filmy, ukazuje tento snímek z padesátých let vyzdobenou stranickými hesly i rudými prapory. Dnes se
už v sokolovně nesportuje, ale plná bývá i tak. Sídlí v ní známý Disco Rock Club Merklín.
Foto popis| NA NÁMĚSTÍ. Snímek ze šedesátých let ukazuje merklínské náměstí po rekonstrukci v roce 1960,
jež mu dala novou tvář. Že je po rekonstrukci, lze poznat podle opěrné zdi vpravo, která stojí dodnes.
Autobusovou zastávku byste dnes ale hledali marně, posunula se dál.
Region| Západní Čechy
DOLOPLAZY
9.3.2018 Prostějovský deník

str. 04

Jak jsme žili v Československu

JAK JSME ŽILI v Československu
Místo, kde leží obec Doloplazy, bylo prokazatelně osídlené už v době neolitické, halštatské, laténské a římské.
Obec se nachází 20 kilometrů jižně od Prostějova. V okolí jsou tři rozsáhlé vodní plochy využívané pro rybaření.
První písemné zmínky o Doloplazech pocházejí z roku 1354. Jan Žalkovský ze Žalkovic roku 1610 udělil
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Doloplazům právo na obecní pečeť, která nese zlaté hrábě v modrém poli a dva stříbrné srpy. V letech 1848–
1849 zde byl, jako jeden z prvních na Moravě, založen cukrovar. Roku 1868 byla vystavěna železniční trať
Nezamyslice – Olomouc a o 11 let později vlečka do cukrovaru.
K Doloplazům neodmyslitelně patří místní část Poličky. První zmínka o Poličkách pochází z roku 1348. Místní
část si zachovala historickou strukturu návesní vsi s kaplí Andělů strážných. V Doloplazech žije 550 obyvatel.
V obci je mateřská škola, obvodní lékař a prodejna potravin. Funguje zde sbor dobrovolných hasičů a spolek
Místní ženy. Současný starosta Ladislav Sypko je ve funkci třetí volební období. Na jaře letošního roku budou
mít občané k dispozici nové víceúčelové hřiště.
Další díl v pátek 16. března bude z Jednova
Foto autor| Snímky: archiv obce Doloplazy
Foto popis| KUPŘEDU LEVÁ. Občané Doloplaz byli stejně uvědomělí jako celý zbytek naší socialistické vlasti.
U příležitosti oslav 50. výročí založení Komunistické strany Československa se na zámeckém nádvoří odehrával
velkolepý kulturní program.
Foto popis| ZAŠLÁ SLÁVA. Nejpopulárnější sport světa měl pevné kořeny i v Doloplazech. Místní Sokol patřil
k tradičním účastníkům soutěží. Sestava prvního mužstva z 60. let. Stojící zleva: J. Langer, M. Lužný,
J. Procházka, E. Gregor, F. Novotný, V. Malčík, Z. Langer, v podřepu: J. Matoušek, J. Čížek, J. Hruda,
V. Gregor
Foto popis| ŠEDESÁTKY A PRŮVODY. Nedílnou součástí naší poválečné historie byly časté oslavy, při kterých
nemohly chybět průvody spokojených občanů. Jednou z těchto dobrovolně povinných masových akcí byly
i oslavy Mezinárodního dne dětí. Snímek je z roku 1957.
Foto popis| JEDNOTKA V POHOTOVOSTI. Hasičský sbor byl založen v roce 1892. Jednotka z roku 1981:
v popředí vlevo V. Malík (velitel sboru), 1 . řada zleva K. Špaček, J. Ambrus, P. Lužný, J. Grigar a J. Mojtek,
zadní řada zleva J. Ryška, J. Vodný. Další dva členové sboru J. Novák a J. Táborský nejsou na fotografii téměř
vidět.
Foto popis| ALEGORICKÁ KOLA. Procesí malých pionýrů a pionýrek s vyšňořenými bicykly uctilo svůj tradiční
svátek v podobě Mezinárodního dne dětí na konci šedesátých let minulého století.
Region| Střední Morava
JAK JSME ŽILI v Československu
9.3.2018 Frýdecko-místecký a třinecký deník

str. 04

Jak jsme žili v Československu - Dobrá

DOBRÁ
V dalším retrospektivním dílu o životě na Frýdecko-Místecku a Třinecku mezi lety 1918 až 1992 jsme zavítali do
Dobré. Pokud máte vlastní dobové snímky ze svých obcí a měst, pošlete nám je na e-mail
lukas.morys@denik.cz, případně doručte do místecké redakce na adresu 8. pěšího pluku 2380, Frýdek-Místek.
V budoucnu je můžeme do seriálu zařadit.
Za snímky a popisky děkujeme obci Dobrá.
Příští týden, v pátek 16. března, zavítáme do Palkovic.
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Foto popis| POHLED na hlavní silnici vedoucí středem obce v roce 1924. Nalevo hasičská zbrojnice, která byla
vybudována v roce 1904, napravo stojí obchodní dům Jan Krus. V pozadí se nachází ordinace MUDr.
Vítězslava Možíška. Do obce je v roce 1930 zavedena elektřina.
Foto popis| V DOBRÉ se za socialismu staví namísto řádné školní budovy provizorní pavilonová škola dřevěná,
která byla otevřena v roce 1953. Mateřská škola vznikla v roce 1948, do nových prostor se nastěhovala v roce
1968. Nynější škola s tělocvičnami byla otevřena v roce 1978.
Foto popis| V ROCE 1938 byla v Dobré odhalena busta Tomáše Garriguea Masaryka.
Foto popis| SNÍMEK s celkovým pohledem z Vrchů pochází z roku 1938. Dobrá zdědila z dob „mocnářství“
dobré spojení se světem. Obec má vlastní nádraží, od roku 1920 autobusové spojení Frýdek – Morávka.
Pracovní příležitosti jsou v blízkém městě i v samotné obci. Lichtensternova továrna u řeky zaměstnává desítky
živitelů rodin. V obci podnikají desítky živnostníků, u nádraží pracují v dřevoskladu, velkoobchod Krus dodává
zboží do celého Pobeskydí. Lékař Možíšek je žádaný na celém frýdeckém venkově.
Foto popis| OBEC žije kulturou a sportem. Místní knihovna, která funguje od 1898, vzdělává obyvatelstvo,
nákupuje a půjčuje nové, vesměs pokrokové knihy. Obecná škola je rozšířena o pokračovací školu učňovskou.
Založen je Sokol, Orel, Dělnická tělovýchovná jednota, dva fotbalové oddíly. Obrázek pochází z fotbalového
utkání Sparta Dobrá – Sparta Praha z roku 1944.
Foto popis| ROČNĚ jsou v Dobré odehrány desítky divadelních představení, jedno z nich zachycuje fotografie
z roku 1958. Dobrá zažívá silné tělovýchovné hnutí, politické strany organizují tělocvičné spolky, hrají divadla,
pořádají plesy, vzdělávací kurzy, výlety, přednášky, slavnosti k občanským i náboženským výročím. Po
osvobození převládají politicky motivované akce — radovánky, prvomájové a lampionové průvody, spartakiádní
cvičení, ale i sportovní a vědomostní soutěže, největší masovou akcí je po staletí „dobrodinský odpust“, pouť ke
sv. Jiří, od roku 2003 svátek obce — Velká doberská.
Region| Severní Morava
Sokolové. Bude jich cvičit více
8.3.2018 Metro str. 18 Metrolive
MET
Červencového šestnáctého všesokolského sletu se zúčastní 13 až 15 tisíc cvičenců, což je o několik tisíc více
než na předchozím sletu před šesti lety. Nacvičí 13 skladeb. Z toho 11 je připraveno sokolským hnutím, včetně
jedné československé, s jednou skladbou přijedou hosté z Dánska a jednu představí Česká asociace pro sport.
Slet bude v letošním roce šestidenní.
Regionalni mutace| Metro - Praha

Uctili památku Masaryka. Oslavil by 168 let
8.3.2018 Lidové noviny str. 04 Domov
PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÝ PREZIDENT
LÁNY Politici, ale i běžní lidé včera uctili památku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua
Masaryka. Při příležitosti 168. výročí Masarykova narození položil věnec k hrobu zakladatele Československa
prezident Miloš Zeman, kterého následně v Lánech vystřídali premiér v demisi Andrej Babiš (ANO)
a předsedové horní a dolní komory parlamentu Miroslav Štěch (ČSSD) a Radek Vondráček (ANO) (na dolním
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snímku). Na hřbitov přišlo také několik členů České obce sokolské a další lidé. Na Masaryka vzpomínali
i obyvatelé dalších měst. Snímek nahoře je z Karlových Varů. Masaryk zemřel 14. září 1937 ve věku 87 let. Bylo
to skoro dva roky poté, co na prezidentský úřad ze zdravotních důvodů abdikoval.
Foto autor| FOTO MAFRA – VÁCLAV ŠLOUF, DAN MATERNA

Běhání je jako novodobý Sokol
8.3.2018 Lidové noviny str. 15
EVA FRYŠAROVÁ

Ekonomika speciál

„Výhodou je, že běhat může opravdu každý a v otázce utrácení je to velmi svobodný sport,“ říká David Douša,
odborník na marketing a organizátor velkých sportovních podniků z agentury Raul!.
* LN Pamatujete dobu, kdy běhání začalo být tolik populární?
Běh byl silný trend v zahraničí, který po revoluci přišel i k nám. Běhání v Česku hodně pomohl i vznik pražského
maratonu. Pamatuji doby, kdy ho na začátku 90. let běhalo kolem tisíce závodníků, což dnes působí skoro
neuvěřitelně. V té době budili lidé v krátkých trenkách s velkým rozparkem a tílku údiv kolemjdoucích. Dnes už
je to úplně jinak.

* LN Povedlo se někdy něco podobného rozmachu běhání?
Když půjdu hodně do historie, přirovnal bych běh s menší nadsázkou k Sokolu, který v desetiletích po svém
vzniku udělal z aktivního sportu běžnou součást života české společnosti. Jistě jím prošly miliony Čechů a pro
řadu z nich to byl začátek jejich celoživotní vášně pro sport. Byť to spoustě lidí dnes možná přijde úsměvné,
pořád je Sokol jedna z největších českých sportovních organizací co do počtu členů. V poslední době se tu
objevují i další fenomény, jako streetworkout (cvičení s vlastní vahou těla na veřejném sportovišti – pozn. red.),
parkour (disciplína, jejímž základem je schopnost dostat se z bodu A do bodu B za použití vlastního těla – pozn.
red.) nebo jóga, ale ani zdaleka nedosahují popularity běhu. Ten je stále nejsnáze dostupným sportem, ke
kterému nepotřebujete prakticky žádné speciální vybavení ani sportoviště.
* LN Táhnou i u běhu osobnosti? Zájem o beachvolejbal přišel po olympijském úspěchu dua „Kiki a Maki“,
biatlon pozvedla Gabriela Koukalová.
Běh vnímám spíš jako sociální fenomén, kde funguje motivace od kamarádů a známých. Lidé pozorují běžce
v ulicích. Ani tu nerezonují jména top běžců ze zahraničí, jako je to třeba v případě basketbalu. Ten sice
v Česku není na takové úrovni, ale produkt NBA je obrovsky silný globálně. Také hraje roli komunikace značek,
které běh propagují, čímž si vytvářejí trh a získávají nové zákazníky.
* LNV běhu se dnes angažuje kdekdo.
Tím, jak je běh atraktivní a věnuje se mu čím dál více lidí, přitahuje i více značek. Dobře je to vidět třeba na
mainstreamových značkách, jako je Adidas nebo Nike: před pár lety jejich hlavní komunikační linii tvořilo tehdy
populární silniční běhání. V poslední době získává stále více na oblibě běh v terénu, a tak už i Adidas má pro
trailové běhání speciální kolekci bot a vybavení. Už to nejsou jen specializované značky jako Salomon nebo
Inov8, které jsou v terénu doma dlouhodobě.
* LN Patří běh stále mezi levné sporty?
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Na běhu je skvělé, že je v otázce utrácení velice svobodný. Můžete si koupit kecky za tisícovku, vzít si staré
trenky a tričko a vyběhnout. Na druhé straně jsou lidé, kteří se třeba nějaký deficit v tréninku snaží dohnat
vybavením nebo mají problémy s klouby a potřebují kvalitnější boty či ortopedické vložky. Liší se to člověk od
člověka a záleží na přístupu. Třeba v hokeji funguje podobná svoboda do určité míry také, ale bez bruslí, helmy
nebo chráničů už jej nelze hrát.
* LN Ceny běžeckého vybavení se zvýšily. Platí se za kvalitu, nebo za trend?
Řekl bych, že to je otázka nabídky a poptávky. Nedokážu úplně posoudit, zda jsou dražší boty technologicky
vyspělejší, nebo je to jen image, každopádně vždy se platí za značku. Osobně běhám v botách za tisícovku
a naprosto mi k radosti z běhu stačí.

* LN Stejně skokově přibývá běžeckých závodů. Není trh přesycený?
Prostor tu určitě je. Trendem jsou zážitkové běhy, například barevné, neon nebo zombie runy. I když mají
vysoké startovné, jsou obrovsky populární a bývají vyprodané různé překážkové běhy. Když jsme si v roce 2015
dělali průzkum trhu, jedním z výstupů bylo, že z celkového počtu lidí, kteří běhají, se zhruba jen dvě procenta
pravidelně účastní závodů. To znamená obrovský potenciál. Samozřejmě jednou dospějeme do bodu, kdy
začne popularita běhu stagnovat, protože trh už bude nasycený. Pak přijde opačný trend, podobně jako se to
děje v posledních letech u cyklistiky, kdy nové závody nevznikají a naopak ty stávající končí. Pak bude jen na
promotérech, jak budou šikovní a jaký zážitek za jakou cenu dokážou běžcům nabídnout. Protože běh je pro
naprostou většinu rekreačních běžců primárně zážitkem.
* LN Četněji vzniká propojení běhu a charity.
Lidé slyší na bohulibé záměry a pak finance řeší méně než účel. Například na Běhej lesy využije možnost
přispět na charitu kolem deseti procent závodníků, kdežto na ryze charitativním běhu Proběhni se, který startuje
21. dubna z pražského IKEM, přispělo nad rámec startovného přes 40 procent přihlášených. Jde o nový
fundraisingový závod pro Nadační fond České srdce, který ve třetím světě, kde není tato péče hrazená, pomáhá
dětem s diagnostikou srdečních onemocnění a následnou péčí. Pomůže ale i Čechům. Protože pořádáme řadu
závodů v různých sportech, víme, že se bohužel občas stává, že dojde ke zdravotnímu kolapsu. V případě
mladých aktivních lidí to je překvapivé, ale často se ukáže, že šlo právě o kardiovaskulární problém, o kterém
dotyčný nevěděl. Na Proběhni se budou mít lidé možnost nechat se preventivně vyšetřit zdarma.
* LN Dokážete odhadnout, kdy přijde běžecký strop?
To se těžko odhaduje, ale doufám, že vzestup běhu u nás ještě potrvá – už jen vzhledem ke zdraví populace,
aktivní sport je pro tělo zdravý. Stejně tak doufám, že bude přibývat lidí, kteří budou běhat v závodech, protože
ty jsou nejlepší motivací pro pravidelný trénink. Když jsme v roce 2014 plánovali Běhej lesy, zajímali jsme se
i o to, jaká je popularita běhání v zahraničí, a přebíráme trendy ze Západu. Už v té době, navzdory doznívající
krizi, útraty za běžecké vybavení několik let nazpátek rostly. A byť neznám aktuální statistiky, vnímám, že tento
trend u nás i v zahraničí pokračuje.
***
Běh vnímám jako sociální fenomén, kde funguje motivace od kamarádů a známých. Lidé pozorují běžce
v ulicích.
Foto autor| FOTO MAFRA – DAN MATERNA
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Foto popis| Příliš utrácet není třeba. „Osobně běhám v botách za tisícovku a naprosto mi k radosti z běhu stačí,“
říká bývalý basketbalista Douša.

POCTA MASARYKOVI
8.3.2018 E15 str. 02

Události

Foto autor| Foto čtk
Foto popis| STO ŠEDESÁTÉ OSMÉ výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua
Masaryka si včera mimo jiné připomněli členové Českého svazu bojovníků za svobodu, zástupci skautů
a České obce sokolské v Lánech, kde Masaryk v roce 1937 zemřel.

Hodlá vylepšit image hrdiny ze SSSR
8.3.2018 Mladá fronta DNES str. 16
Miroslava Strnadová

Severní Čechy

Historik Jiří Klůc napsal knihu představující lounského rodáka Otakara Jaroše – hrdinu bitvy u Sokolova – jako
vlastence s masarykovskými ideály. Jarošovo jméno přitom zneužila komunistická propaganda, tento dojem
chce dílo vyvrátit.
LOUNY Přestavit kapitána Otakara Jaroše, lounského rodáka a hrdinu Sovětského svazu, od jehož úmrtí právě
dnes uplynulo 75 let, jako československého vlastence zastávajícího ideály Tomáše Garrigua Masaryka, člena
Sokola a Skauta si dal za cíl dvaadvacetiletý historik a publicista Jiří Klůc. „Otakar Jaroš je pro dnešní
společnost téměř neznámým hrdinou. A ti, kteří o něm něco slyšeli nebo si přečetli, si ho spojují
s komunistickým režimem. Ten z něj ale udělal někoho jiného, než kým byl,“ říká autor knižní novinky nazvané
Kapitán Otakar Jaroš: příběh hrdiny od Sokolova.
* O kapitánu Otakaru Jarošovi existuje řada textů, životopis je všeobecně znám. Co vás vedlo k sepsání knihy?
Životopis Otakara Jaroše byl sice za minulého režimu zpracován, když si ho ale přečtete, zjistíte, že se bohužel
jedná o knihu plnou lží a vymyšlených propagandistických faktů. Komunistický režim z něj vytvořil svou legendu,
což do jisté míry přetrvává dodnes, kdy je spojován především s tímto režimem. Jaroš je tak dnes pro nás
neznámým hrdinou. K sepsání knihy mne vedlo právě to, že bych chtěl jeho odkaz napravit.
* Jak bychom se tedy měli na Otakara Jaroše dívat?
Jako na vlastence zastávajícího masarykovské ideály, vzorného vojáka, člena Sokola a Skauta, který se nebál
položit život za svobodu Československa, i když věděl, že v boji o Sokolovo nemá šanci přežít. Myslím, že je
toto velmi důležité v době, kdy je téma našich vojáků bojujících na východní frontě zapomenuto. Obecně účast
našich vojáků na východní frontě stojí ve stínu letců RAF a československých výsadkářů. Na východní frontě
přitom probíhaly daleko krvavější boje než na západě. Když jsem se před šesti lety začal o osudy Čechoslováků
na východní frontě zajímat, prakticky žádné knihy kromě propagandy minulého režimu neexistovaly, proto jsem
se pustil do zpracování této historické oblasti.
* Jaké nové informace se v knize objevují?
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Kniha přináší úplně nový a ucelený pohled na Jarošův život a odkaz. Například je poprvé zveřejněno, že se
Jaroš původně hlásil k letectvu, nebyl ale přijat. Z hlediska vojenské historie je to významný fakt, kdyby působil
u letectva, tak bychom o něm pravděpodobně mluvili jako o letci RAF. V knize jsou také z 95 procent nikdy
nepublikované fotografie. Velká část z nich zobrazuje jeho působení v prvorepublikové armádě. Pro Sokol je
publikace taktéž zajímavá, zveřejněny jsou nepublikované fotografie i z činnosti Sokola a vzpomínka Otakara
Jaroše na sokolskou cestu do Jugoslávie.
* Jak dlouho jste na knize pracoval a kde jste čerpal informace?
Na knize jsem pracoval déle než rok. Svoji práci zakládám na precizním archivním výzkumu, čerpal jsem
z desítek archivů v Česku, na Slovensku a na Ukrajině. Většina fotografií pochází z Jarošových osobních
fotoalb.
* Představíte knihu i v Lounech, kde se Jaroš v srpnu 1912 narodil?
Publikaci lze zakoupit v knihkupectví. Přímo v Lounech se pak v polovině dubna uskuteční její křest spojený
s pietním aktem u jeho rodného domu. Vzpomínkové akce se chystají také na dalších místech v Česku –
v Mělníku, Praze či v Náchodě.
Fakta Kapitán Otakar Jaroš * Narodil se 1. srpna 1912 v Lounech v rodině strojvůdce rakousko-uherských
státních drah Františka Jaroše a jeho ženy Anny. Dětství ale prožil v Mělníce, kam se rodina přestěhovala, když
bylo Jarošovi 9 měsíců. * Zúčastnil se zahraničního odboje, padl 8. března 1943 v bitvě u Sokolova. Jako první
cizinec ve druhé světové válce byl vyznamenán titulem hrdiny Sovětského svazu. * Jaroš se později stal ikonou
komunistické propagandy v Československu, která jednoznačně preferovala boje na východní frontě. Sám Jaroš
však komunistou nebyl.
O autorovi| Miroslava Strnadová, redaktorka MF DNES
Foto autor| Foto: Václav Šlauf
Foto popis| Se svým dílem Mladý historik Jiří Klůc napsal knihu Kapitán Otakar Jaroš: příběh hrdiny od
Sokolova. Chce, aby se díky ní čtenáři dívali na Jaroše jako na vlastence zastávajícího masarykovské ideály,
vzorného vojáka, člena Sokola a Skauta, který se nebál položit život za svobodu Československa, a ne jako na
komunistickou legendu.
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - severní Čechy

Bombardéry nad Hradem
8.3.2018 Mladá fronta DNES
Robert Oppelt

str. 05

Z domova

Komunista v katedrále, pouliční lampy rozsvícené ve dne. I to provázelo prezidentský slib
Zvoleno, slib podepsán a hotovo. Tak lze shrnout prezidentské volby a inaugurace z doby první republiky. První
prezident Tomáš Garrigue Masaryk si na zbytečné oficiality nepotrpěl. Volba a složení prezidentského slibu se
odehrávaly ostatně ve stejný den.
Tradice velké slavnostní volby a inaugurace, podobné dnešní slavnosti na Pražském hradě, vzniká až v roce
1934 při poslední Masarykově prezidentské volbě.
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„Poprvé se tehdy volilo ve Vladislavském sále Pražského hradu, nikoliv v parlamentu, který tehdy sídlil
v Rudolfinu,“ popisuje historik Michal Stehlík. „Do té doby šlo o prostou volbu v parlamentu bez dalších slavností
okolo,“ popisuje Stehlík.
Do dnešní podoby inauguraci doplnily hlavně tradice pocházející od jeho nástupců, prezidentů Emila Háchy,
Václava Havla, ale i Klementa Gottwalda.
Masaryk byl prezidentem zvolen čtyřikrát. První volba 14. listopadu 1918 proběhla dokonce bez něj, v době, kdy
pobýval ve Spojených státech. Na první schůzi byl tehdy poslanci Revolučního národního shromáždění zvolen
aklamací, tedy všeobecným souhlasem všech přítomných, dokonce ještě předtím, než byla přijata první ústava.
O to velkolepější pak byl jeho návrat do vlasti před Vánocemi, cestu z Wilsonova nádraží na Pražský hrad
absolvoval prezident v otevřeném automobilu obklopeném legionáři. Prezidentský slib složil 21. prosince 1918.
Setkal se s poslanci, pronesl první projev a navštívil divadelní představení.
Bez velkých ceremoniálů probíhaly i další dvě volby a následné prezidentské inaugurace v roce 1920 a 1927.
Po sečtení lístků vyzval předseda Poslanecké sněmovny znovuzvoleného prezidenta ke složení slibu.
Prezident, který byl abstinent, nic příliš neslavil ani nezapíjel.
Inaugurace po mrtvici
Poslední volba v roce 1934 byla pro Masaryka nejsložitější. Měsíc před volbou ho postihla mozková příhoda,
téměř neviděl, komplikovaně ovládal pravou rukou a vynechávala mu paměť. Jeho poslední volba jen měla
získat čas jeho nástupci Edvardu Benešovi, aby v parlamentu získal dostatečnou podporu. Paradoxně však byla
nejslavnostnější a první srovnatelná s dnešními inauguracemi. Součástí volby v květnu roku 1934 byla třeba
přehlídka čestné stráže na Hradě a setkání s diplomatickým sborem po volbě. „Na tuto slavnostnější formu
navázala pak volba Edvarda Beneše v roce 1935,“ popisuje Stehlík.
Vojenská přehlídka byla i součástí volby Beneše, tehdy dokonce nad Prahou zaburácely i bombardéry. Založil
také tradici cesty do Lán, kde poobědval se svým předchůdcem. Přehlídka, která byla součástí i dalších
prezidentských inaugurací, odpadne. Místo ní se podle mluvčího Jiřího Ovčáčka prezident na III. nádvoří
pozdraví s diváky a návštěvníky Hradu. Setkání se uskuteční cestou do katedrály, kde se Miloš Zeman pokloní
ostatkům sv. Václava a společně s manželkou položí na oltář k lebce knížete kytici. To navazuje na tradici, která
se poprvé uskutečnila po volbě třetího československého prezidenta, Emila Háchy. Ten byl na rozdíl od
Masaryka a Beneše věřícím katolíkem, a tak se den po prezidentské volbě odebral do katedrály, kde kromě
vzdání úcty sv. Václavu nechal sloužit i slavnostní Te Deum, děkovnou bohoslužbu.
Světla svítí, zvony zvoní
Háchova volba a následné složení prezidentského slibu 30. listopadu 1938 patřilo k nejpropracovanějším.
Parlament zasedal v Rudolfinu, odkud Háchu přijel o jeho zvolení informovat ministerský předseda Jan Syrový.
Kromě toho oznámilo jeho zvolení 21 dělových výstřelů, slib složil tentýž den v Rudolfinu a odtud nastoupil
triumfální cestu na Hrad. Prezidenta jedoucího v autě doprovázeli důstojníci na koních se šavlemi, podél cesty
stáli legionáři, sokolové, skauti či hasiči. Kromě zvuku zvonů provázely Háchu i rozsvícené pouliční lampy,
přestože se prezidentský slib konal v poledne. Na Hradě pak vykonal přehlídku Hradní stráže a přijal členy
vlády.
Hácha byl také první, kdo se vydal do Lán k hrobu prezidenta Masaryka. Kytici položil i na hrob dalších
zakladatelů státu, Antonína Švehly na hřbitově v Hostivaři a Karla Kramáře na pražských Olšanech. Přijímal
také gratulace, telegram z Londýna mu poslal i jeho předchůdce Beneš.
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K hrobu i Gottwald
Na všechny předchozí tradice programově navázal i první komunistický prezident Klement Gottwald. Jeho volba
se odehrála 14. června 1948. Opět se volilo aklamací, Gottwald neměl protikandidáta, nikdo z přítomných
poslanců nebyl proti a slibovalo se už na novou komunistickou ústavu. O to více bylo potřeba dokázat, alespoň
naoko, že je všechno demokratické a navazuje na Masaryka a jeho republiku.
„Ihned po volbě se Klement Gottwald zúčastnil v Chrámu svatého Víta slavnostního Te Deum, jež sloužil
arcibiskup Beran. Do kostela Gottwald nikdy nechodil a v Boha nevěřil – bylo však třeba vzbudit důvěru věřících
spoluobčanů, kteří by se jinak mohli obávat, že nový režim zavede jejich pronásledování jako v Rusku. Nyní
tedy první kroky nového prezidenta vedly do chrámu: všechno se zdálo v pořádku,“ uvádí Pavel Kosatík v knize
Devět žen z Hradu. Gottwald dokonce odjel do Lán poklonit se k hrobu T. G. Masaryka. Přitom proti jeho
republice a principům, na nichž stála, bojoval. Heslem komunistů tehdy bylo „Ne Masaryk, ale Lenin“.
Co obřad, to originál
Další prezidentské volby komunistických prezidentů byly pouze formalitou. Prezidentský titul se stal jen
přívěskem k funkci generálního tajemníka strany. Důstojnost úřadu obnovil až Václav Havel. Opět se sloužilo Te
Deum, pokládaly se věnce k hrobu Masaryka nebo se konala přehlídka.
Každý z prezidentů se také snažil nějakým způsobem ceremoniál si upravit. Za Václava Klause třeba odpadla
slavnostní bohoslužba, současný prezident Miloš Zeman se zase podle slov svého mluvčího snaží více
navazovat na první republiku a Masaryka.
Slavnostní ceremoniál bude zahájen příchodem historických bojových praporů, prezidentské standarty a státní
vlajky, přineseny také budou výtisky současné Ústavy ČR a československé ústavy z roku 1920. Novinkou bude
i to, že se podpis odehraje u stolu z Masarykovy knihovny a prezident usedne do křesla, které pro Hrad navrhl
Masarykův architekt Josip Plečnik.

O autorovi| Robert Oppelt, reportér MF DNES
Foto autor| Foto: Dan Materna, MAFRA
Foto autor| Foto: ČTK
Foto popis| Lány Prezidentský pár včera položil květiny k hrobu TGM.
Foto popis| Cesta do katedrály Zatímco Masaryk s Benešem se spojení s církví vyhýbali, jejich nástupce Emil
Hácha do katedrály sv. Václava zamířil jako na jedno z prvních míst. Poklonit se ostatkům sv. Václava dnes po
složení prezidentského slibu přijde i Miloš Zeman.

JAK JSME ŽILI V ČESKOSLOVENSKU
8.3.2018 Rychnovský deník str. 03 Rychnovsko a okolí
(hp)
Páteční vydání deníku nahlédne do historie Týniště nad Orlicí
Týniště nad Orlicí – V zítřejším vydání zavzpomínáme v rámci speciálního seriálu Jak jsme žili
v Československu na historii Týniště nad Orlicí.
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Připomeneme si Krajinskou výstavu, místní Sokol a jeho zájezd na Balkán.
Chystáme i vzpomínku na fotbalový klub z devadesátých let oddílu starších žáků. Exkluzivně jsme pro vás
připravili dobové školní fotografie účastníků Dějepisného kroužku a archivní snímky divadelního souboru
Jirásek.
Foto popis|
Region| Východní Čechy

Malostranská Beseda slaví 150 let od svého založení. S kterými významnými jmény je spojena?
8.3.2018 nasregion.cz str. 00
Fefík Před 1 minutami Praha na začátku devadesátek: Rozjížděli to Stouni, vznikaly legendární kluby a připojili
jsme se oficiálně na internet
„Spoluobčané Malé Strany pražské!
Dávno již uznávali jsme toho potřebu, aby v život vešel spolek, jehož účelem bylo by, aby umožnil společné
bavení se mezi sebou bez ohledu na národnost.
Jest totiž nemilou náhodou čtvrť naše v takovém položení, že často i při nevalné povětrnosti značný kus cesty
nás to stojí, anebo jiné zase výlohy, když chceme podílu bráti v nějaké zábavě.
Jsouce přesvědčeni o nutnosti zmíněného spolku, sestoupili se podepsaní občané Malé Strany pražské ve
výbor prozatímní a po zralém uvážení věci usnesli se na tom, aby zřízen byl spolek zábavní pod jménem
Malostranská Beseda měšťanská.“
Podepsáni Benjamin Fragner, JUDr. Jan Jeřábek, Antonín Müller, JUDr. Adolf Skopec, JUDr. Karel Seeling, Jan
Rubáš a MUDr. Robert Karel Väter, rytíř z Artensů, (1830 – 1893), docent University Karlovy, který se účastnil
bouří roku 1848 a bojoval na barikádách, což bylo příčinou, že nebyl jmenován profesorem.
To si mohli přečíst Malostraňáci, stejně jako informaci, že přihlašovací listiny je možné podepsat ve Fragnerově
lékárně proti hostinci U kocoura, u újezdského kupce Karla Kláska, u kupce Aloise Luňáčka v domě U Schnellů
a u železáře Jana Rubáše v Mostecké 30.
Mezinárodní den žen vznikl před 110 lety a rozhodně není svátkem komunistů. Kdo ho tedy založil?
Vše odstartoval ministr Herbst, původem od Žatce, odpůrce českých státoprávních aspirací
Tak reagovala malostranská a hradčanská veřejnost v době politického neklidu v roce 1868. Poslední kapkou
bylo, když do Prahy přijel Čechy nenáviděný předlitavský ministr Eduard Herbst, původem Sudeťák z Čech.
Němci mu uspořádali večírek ve svém „kasíně“ v Široké ulici a celou situaci chránila děla na Malostranském
náměstí postavená.
Taková potupa dala před sto padesáti lety vzniknout spolku, který přivedl na svět svatostánek dnešní pražské
kultury.
Magická Praha. Je pověst o Golemovi reálná? A proč stojí v chrámu sv. Jiří socha s vyhřezlými vnitřnostmi?
Co se přesně událo před 150 lety?
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Brzy po zveřejnění se přihlásilo 230 zájemců o členství v Besedě. Návrh stanov vypracovali právníci Seeling
a Skopec a úředně byly schváleny c. k. místodržitelstvím v Praze 23. února 1868.
To už byla podána žádost k pronájmu bývalé radnice čp. 35 na Malostranském náměstí, městská rada jí
vyhověla obratem a 10. dubna pak byla uzavřena nájemní smlouva na budovu.
Jak dlouho by to asi trvalo dneska?
8. března 1868 se ve staré radnici uskutečnila ustavující valná hromada. 10. března se v bytě dr. Seelinga na
Janáčkově nábřeží 51 odehrála první schůze výboru, předsedou byl zvolen sám Karel Seeling (1812 v Praze –
1884 tamtéž), poslanec zemského sněmu a předseda rady smíchovského pivovaru.
Jeho zástupcem pak Václav Zelený (1825 v Borové – 1875 v Praze), ředitel malostranského reálného
gymnázia, spisovatel a poslanec tak říkajíc v bojkotu, byl totiž celých čtrnáct let zvoleným členem zemského
sněmu a pak říšské rady, na protest proti centralistické politice mocnářství ale práci v tomto úřadě nevykonával.
Praha skrývá neznámé skvosty. Kde najdete kubistické unikáty?
„Chceme podílu bráti v nějaké zábavě“
Roční příspěvek členů byl stanoven na 6 zlatých.
Zato se mohli účastnit akcí spolku za snížené vstupné, mohli využívat služeb čítárny novin a časopisů, která
odebírala 47 titulů – 30 politických, 13 zábavných a čtyři odborné, jinak 20 českých, 20 německých, tři ruské,
dva francouzské a po jednom slovenském a polském. Po krátkém čase, když si jistý německý list stěžoval na
„nerovnoprávnost“ v Besedě, sedm německých periodik odhlásili.
Hostinskou činnost tu provozoval J. Neueswirth, platil skoro tisíc zlatých ročního nájmu. První slavnost spolku se
odehrála 2. května 1868. Jinak se v prvním roce života besedy uskutečnily čtyři přednášky, taneční vínek,
taneční věnečky a k tomu dvě hudební zábavy měsíčně. A to byl v Praze vyhlášen výjimečný stav. A ještě si
koupili kulečník!
Tajemná procházka odhaluje pražské podsvětí. Kolik tisíc se dá vyžebrat na Karlově mostě?
První roky Malostranské Besedy
V roce 1869 měla už Malostranská Beseda bezmála 400 členů. Sbíraly se peníze na stavbu Národního divadla
a členové začali brblat, že Neuerswirth má špatné pivo.
V roce 1870 se už směli stát členy Besedy i ti, kteří byli ve veřejné službě. Založen byl dámský odbor spolku.
Městská rada vyjevila svůj úmysl zbořit starou radnici a postavit tu školu, načež Malostranská Beseda zdvihla
odpor a nápad jim – s patřičným poukazem na hlučnost místa – rozmluvila.
Tajná stanice metra. K čemu ji komunističtí papaláši chtěli použít?
Též byla ustavena Malostranská záložna a pronajaty jí dvě místnosti v budově a také se konala se první
slavnost vánočního stromku, samozřejmě dobročinná.
A jelikož hostinský Neuerswirth měl kromě špatného piva i problémy s placením nájmu, dostal výpověď a přijat
byl hostinský od Štupartů Vilém Lakotta. Ten tu ale také nezazářil.
Vyhodili ho v roce 1874, v témže roce, kdy odpustil svoji funkci dr. Seeling, předsedou Besedy se stal Štěpán
Pollach (1811 ve Švábenicích – 1886 v Korozlukách). Ten byl v letech 1861-83 poslancem Českého zemského
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sněmu (stejně jako Zelený práci po většinu doby bojkotoval, a to až do roku 1878). Pracoval v arcibiskupských
službách, zprvu jako ředitel arcibiskupské kanceláře v Praze, od roku 1867 coby centrální ředitel
arcibiskupských statků.
Proč se nemluví o některých mužích, kteří nám před 100 lety dali stát?
Česky je hezky
V roce 1876 byl zřízen odbor pro pořádání divadelních představení a koupeno jeviště. (K tomu se ještě
dostaneme.) Toho roku zemřel otec národa Palacký a Malostranští ho vyprovodili na poslední cestě až do
Lobkovic. Tuto pouť pak opakovali 26. května rok co rok.
V roce 1879 byly z čítárny vyhozeny všechny německé noviny.
Od roku 1882, poté co popelem lehlo Národní divadlo i vídeňský Ringtheatr, musel být na každé besední
veselici přítomen hasič i s přístrojem. LP 1883 spolek změnil stanovy a stal se ryze českým. Roku 1884
koupeno piáno.
Nové město pražské slaví. Před 670 lety ho založil Karel IV. kvůli věštbě. Co říkala?
Předsedou Malostranské Besedy byl i známý fotograf Jindřich Eckert, začínal prací v zábavním výboru
V roce 1892 byl předsedou Besedy zvolen Jindřich Eckert (1833 v Praze – 1905 tamtéž), jeden
z nejvýznamnějších českých fotografů 19. století. Roku 1863 si otevřel v Praze na Újezdě portrétní ateliér
„Heinrich Eckert“. Jako člen Komise pro soupis památek Prahy spoluvytvářel první systém památkové péče
v Čechách. Už roku 1871 vydal soubor světlotiskových fotografií Prahy. Po roce 1881 začal jako první vytvářet
fotografie zachycující umělecké a přírodní krásy dalších míst v Čechách. Po roce 1890 se hodně věnoval
fotografování Prahy, a to především dokumentování míst určených k asanaci. Část těchto fotografií vyšla pak
v knihách Praha královská a Pražské ghetto.
Staré židovské město je plné děsivých příběhů, vystrašíme i Vás?
Léta následná – ač spolek vybírá nemálo peněz na dobročinnost, sám má dluhy
Roku 1893 Beseda iniciovala osazení pamětní desky svému někdejšímu členovi Janu Nerudovi na domě
U dvou slunců. Roku 1894 opravili pánové Hubáček, Materna a Svoboda zdarma jeviště, načež byli jmenováni
zakládajícími členy spolku.
Z této zprávy usuzujeme, že s ekonomií i duchem Besedy to začalo jít s kopce a proto se raději soustřeďme na
spolkovou činnost divadelní. Účinkovali tu naši velcí herci, Eduard Vojan, Jindřich Mošna, Hana Kvapilová, první
český filmový herec Josef Šváb Malostranský nebo prvorepubliková hvězda Zita Kabátová.
Kinem v Radotíně prošla historie. Kteří významní herci ho navštěvovali?
Malostranská Beseda, století dvacáté
V roce 1948 byla na spolek uvalena státní správa a o tři roky později byl převeden na Osvětovou besedu Prahy
1. Za rok pak zrušili i spolkovou hospodu. Pravidelná klubová činnost se obnovila až s příchodem amatérského
Divadla Dostavník v roce 1964. Později tu hráli i bratři Justové a do roku 1971 také Cimrmani. Od listopadu
1972 se tu konaly Salóny kresleného humoru, které připravoval kreslíř a redaktor Josef Kobra Kučera. Je třeba
jmenovitě zmínit také legendárního Roberta Radostu, který klub (povětšinou hudební) řadu let vedl.
Barrandov byl malým Hollywoodem Východu. Poznejte vily významných osobností
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Závěrem pár vět o budově Malostranské Besedy
Budova staré radnice čp. 35 pochází v jádru z roku 1480, svou pozdně renesanční podobu získala při přestavbě
v letech 1617-22. Tři věže byly na dům vyzdviženy před rokem 1740. Ústředním prostorem radnice byla radní
síň, dnešní hudební sál. Ve čtyřech lavicích tady sedávalo 11 radních, před nimi purkmistr, rychtář a poblíž
písař. Po roce 1784 byla agenda úřadu přestěhována na Staré Město a radnice pronajata. Sídlily tu státní úřady
jako archiv, vojenská strážnice, politické vězení, prokuratura, berňák. Někdy v letech 1826-28 byly z domu
odstraněny tři věže. V domě se pak před rokem 1850 nacházel i obecní pivovar – v místech školy v Josefské –
později tu byli hosty sokolové, šermíři, zpěvácký sbor Lumír a nakonec spolek Malostranská Beseda
měšťanská, který dal budově jméno.
FOTO: Malostranská beseda
Další fotky
Roku 1883 byla zbořena dvě křídla a průčelí bylo upraveno do nedávné podoby. V roce 2006 až 2009 se
uskutečnil rozsáhlá rekonstrukce Malostranské Besedy, při které se na někdejší radnici vrátily tři ztracené věže.
V pražských klubech je nabito! Vystoupí Jan Spálený, Merta i Kočičková. V Malostranské besedě se
zavzpomíná na Petra Kalandru
URL|
http://nasregion.cz/praha/malostranska-beseda-slavi-150-let-od-sveho-zalozeni-s-kterymi-vyznamnymijmeny-je-spojena

Město poskytne dotaci na činnost 15 spolkům
8.3.2018 Litoměřický deník str. 03 Litoměřicko/Region
(se)
Krátce
Libochovice – Město s bohatou kulturní a sportovní činností podporuje podle svých možností finančně místní
spolky a sdružení. Radní schválili na svém posledním zasedání dotace na činnost pro letošní rok 15 spolkům
působícím na území města. Dotaci obdrží Český svaz bojovníků za svobodu, včelaři, chovatelé, Tábornická
osada Bílý zajíc, myslivecký spolek, svaz tělesně postižených, středisko Junáka, kynologové, pionýrská
skupina, Pěvecký sbor Melodie, sbor dobrovolných hasičů, TJ FC Dubany, tenisový klub a Agility klub Pohoda.
Zastupitelé na svém jednání 12. března od 18 hodin v Kulturním středisku U Tří lip budou projednávat další
dotace, a to konkrétně pro fotbalový klub a Sokol.
Premiér Babiš, další politici, vojáci a sokolové položili květiny u Masarykova hrobu v Lánech
7.3.2018 seznamzpravy.cz str. 00 Domácí
Redakce Seznam
První československý prezident se narodil přesně před 168 lety.
Premiér v demisi Andrej Babiš přijel ve středu do Lán, aby k hrobu Tomáše Garrigua Masaryka položil věnec.
Masaryk se narodil 7. března před 168 lety. Ústavní činitelé tradičně pokládají při této příležitosti věnce a květiny
u jeho hrobu. Před premiérem přijel do Lán prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou, s Babišem přijel také
předseda Senátu Milan Štěch a předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO).
Věnec položila i ministryně obrany Karla Šlechtová.
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Zeman má před inauguracíMasarykův hrob navštívil prezident Miloš Zeman v tento den už před svou první
inaugurací před pěti lety. Druhá inaugurace ho čeká zítra.
Znovuzvolený prezident se svou manželkou Ivanou u Masarykova hrobu vyslechl vojenskou večerku, kterou
zatroubil člen Hradní stráže. Pietní akt trval asi pět minut. Poté prezidentský pár s doprovodem nasedl opět do
aut a odjel.
Na hřbitov přišlo také několik členů České obce sokolské a další lidé. Podle sokolky Anny Holanové, která
k Masarykovu hrobu u příležitosti jeho výročí chodí pravidelně, jich bylo méně než v dřívějších letech. Návštěva
prezidenta ji překvapila.
Masaryk v LánechTomáš Garrigue Masaryk, v letech 1918 až 1935 první prezident Československa, začal do
Lán jako hlava státu jezdit od roku 1920. Tamní zámek byl vybrán jako letní sídlo prezidenta Československé
republiky už v roce 1919. Masaryk zemřel v Lánech 14. září 1937 ve věku 87 let. Bylo to skoro dva roky poté, co
na prezidentský úřad ze zdravotních důvodů abdikoval. V Lánech je pohřben, stejně jako jeho manželka
Charlotta, syn Jan a dcera Alice.
Na lánském zámku bydlel v období druhé světové války i prezident Emil Hácha. Poté bylo sídlo využíváno
sporadicky, o jeho oživení se postaral až první polistopadový prezident Václav Havel. Zámek pravidelně
navštěvoval i jeho nástupce Václav Klaus, stejně jako dosud Zeman.

URL| https://www.seznamzpravy.cz/clanek/primy-prenos-premier-babis-u-masarykova-hrobu-v-lanech-43445

Sokolové přiletí v červenci
7.3.2018 Aha! str. 08 Aktuálně
(ČTK, wer)
PRAHA – Až 15 000 cvičenců se zúčastní 16. všesokolského sletu. Akce u příležitosti 100. výročí od založení
samostatné Československé republiky proběhne v Praze a bude šestidenní. Začne v neděli 1. července
průvodem Prahou, mší v Chrámu svatého Víta na Hradě a zahájením v Národním divadle. Ve čtvrtek a v pátek
pak slet zakončí hromadná cvičení ve vršovické Eden aréně. Děti budou cvičit například na skladbu Méďové
od Vadima Petrova, Jaroslava Lenka Samsona a Ivana Mládka, ženy na kompozici Ženobraní s hudbou od
kapely Čechomor, pro další Sokolové použijí hudbu od Karla Černocha nebo skupin No Name, Chinaski a Elán.

Více cvičenců na sletu
7.3.2018 Haló noviny
(ste)

str. 04

Z domova

Červencového šestnáctého všesokolského sletu se zúčastní 13 000 až 15 000 cvičenců, což je o několik tisíc
více než na předchozím sletu před šesti lety. Nacvičí třináct skladeb.
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Jedenáct skladeb připraví domácí sokolové, s jednou skladbou přijedou hosté z Dánska a jednu představí
Česká asociace pro sport, uvedla včera starostka České obce sokolské Hana Moučková. Slet u příležitosti
100. výročí od založení samostatné Československé republiky bude letos šestidenní. Začne v neděli
1. července sletovým průvodem Prahou a slavnostním zahájením v Národním divadle. V dalších dnech se
sokolové představí na pódiích v Praze, v úterý se pak představí sportovci na večeru Sokol Gala v pražské O2
Areně, kde bude přehlídka výkonnostní části sportovních sokolských aktivit.
Ve čtvrtek a v pátek pak slet slavnostně zakončí hromadná cvičení ve vršovické Eden aréně.
Hromadné skladby jsou podle Moučkové určeny pro všechny věkové kategorie. Cvičit se bude na hudbu
Vadima Petrova, Jaroslava Samsona Lenka, Ivana Mládka, Karla Černocha nebo skupin Čechomor, No Name,
Chinaski a Elán.
V posledních dnech se v médiích objevily informace, že Eden arénou a dalšími nemovitostmi ručí vlastník,
čínská skupina CEFC, bankám. Možnost nucené změny prostor si však Moučková nepřipouští.
Poslední všesokolský slet se konal v červenci 2012 v Praze. Na vršovickém stadionu v Edenu na něm
v jedenácti skladbách vystoupilo 10 500 cvičenců z ČR i ciziny. Od prvního sletu sokolů uplynulo letos
v červenci 135 let.
Organizace, kterou v únoru 1862 založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, měla velké zásluhy na proniknutí
tělovýchovné činnosti mezi nejširší vrstvy obyvatel. Z původně pražského spolku se do konce 19. století stalo
celonárodní hnutí. Protože získalo silně národní a protikatolický charakter, odštěpil se z něj časem katolický
Orel. Později se odštěpila i levicovější Dělnická tělocvičná jednota.

Praha se chystá na XVI. všesokolský slet, Sokolové nacvičují i společnou československou sestavu
7.3.2018 irozhlas.cz str. 00
Všesokolský slet je svátkem všech Sokolů. Jednou za šest let se do Prahy sjedou cvičenci okresních, župních
a krajských sokolských obcí, aby během jednoho vystoupení předvedli to, co tři čtvrtě roku nacvičovali. Letošní
oslavy Sokola se chystají na první červencový týden.
Cirkus, Méďové, Noty, Borci. To nejsou tajná sokolská hesla, to jsou názvy hromadných skladeb, které cvičenci
nejen v celé republice, ale i v zahraničí nacvičují na letošní XVI. všesokolský slet.
Během týdenního sokolského svátku se na fotbalovém stadionu v pražském Edenu představí na 15 000
cvičenců. Jedenáct ze třinácti skladeb připravují Sokolové, ta s názvem Spolu je dokonce mezinárodní.
„Tam je bezvadné, že pracují dva autorské kolektivy, které tvoří jeden celek, jak z České republiky, tak ze
Slovenska. To samé se týká i cvičenců, že jsou tam cvičenci z Čech i ze Slovenska. Takže tahle skladba by
měla do jisté míry naplnit to stoleté výročí republiky, což je výročí neexistujícího státu,“ vysvětluje Radiožurnálu
jeden z hlavních organizátorů všesokolského sletu Petr Svoboda
„Chceme ukázat, že Sokol a obecně sport je schopen lidi mezi sebou propojovat. A může to vyústit až
v takovou bezvadnou spolupráci, kterou tahle skladba určitě je,“ říká.
Rovněž si také pochvaluje velké množství cvičenců, kteří dobrovolně, ve volném čase a na vlastní náklady
připravují hromadné skladby. Na jednom vystoupení se podílí 800 až 1700 nadšenců. I proto organizátoři cítí
velkou zodpovědnost.
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„Dávají do toho volno, vlastní finanční prostředky a samozřejmě se na to těší, tak vy se snažíte, abyste toho, co
nejméně zkazili, aby lidé byli spokojení. Aby jejich práce došla k nějakému úspěchu, protože u nás je to
premiéra a zároveň derniéra. Je jenom jeden pokus a ten musí vyjít. To jsem samozřejmě velice nervózní, aby
to všechno dobře dopadlo. Spíš abychom to my nezkazili, protože většinou cvičenci jsou připraveni dobře,“
uvědomuji si Svoboda.
Sokolské týdenní oslavy zahájí v neděli 1. července tradiční sletový průvod centrem Prahy. Hromadná
vystoupení budou 5. a 6. července v pražské Eden Aréně.
URL| https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/pripravy-na-xvi-vsesokolsky-slet_1803071100_bor

Zeman uctil 168. výročí Masarykova narození. Položil věnec k jeho hrobu v Lánech
7.3.2018 lidovky.cz str. 00 Zprávy / Domov
ČTK
Prezident Miloš Zeman ve středu v Lánech uctil památku prvního československého prezidenta Tomáše
Garrigua Masaryka. Při příležitosti 168. výročí Masarykova narození položil věnec k hrobu zakladatele
Československa. Památce Masaryka se následně poklonil i premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) a předsedové
horní a dolní komory Parlamentu Milan Štěch (ČSSD) a Radek Vondráček (ANO).
Nynější hlavě státu o půlnoci z 8. na 9. března skončí první funkční období, svůj druhý slib složí ve čtvrtek na
Pražském hradě ještě před uplynutím současného mandátu. Masarykův hrob navštívil Zeman v tento den už
před svou první inaugurací před pěti lety.
Znovuzvolený prezident se svou manželkou Ivanou u Masarykova hrobu vyslechl vojenskou večerku, kterou
zatroubil člen Hradní stráže. Pietní akt trval asi pět minut. Poté prezidentský pár s doprovodem nasedl opět do
aut a odjel.
Na hřbitov přišlo také několik členů České obce sokolské a další lidé. Podle sokolky Anny Holanové, která
k Masarykovu hrobu u příležitosti jeho výročí chodí pravidelně, jich bylo méně než v dřívějších letech. Návštěva
prezidenta ji překvapila. S jeho znovuzvolením osobně není spokojená.
Zhruba hodinu po Zemanově odjezdu se na hřbitově uskutečnil pietní akt za účasti dalších ústavních činitelů,
politiků, zástupců Konfederace politických vězňů a sokolů. Při této příležitosti zazněla státní hymna a oblíbená
píseň prvního československého prezidenta Ach synku, synku.
Babiš z Lán zamířil na Moravu. V Brně chce uctít památku obětí romského holokaustu a v Hodoníně,
Masarykově rodišti, se zúčastní dalšího pietního aktu k narození prvního československého prezidenta. Štěch
následně - stejně jako v minulých letech - odjel položit kytici k soše prvního prezidenta na Hradčanském
náměstí v Praze.
Tomáš Garrigue Masaryk, v letech 1918 až 1935 první prezident Československa, začal do Lán jako hlava státu
jezdit od roku 1920. Tamní zámek byl vybrán jako letní sídlo prezidenta Československé republiky už v roce
1919. Masaryk zemřel na lánském zámku 14. září 1937 ve věku 87 let. Bylo to skoro dva roky poté, co na
prezidentský úřad ze zdravotních důvodů abdikoval. V Lánech je pohřben, stejně jako jeho manželka Charlotta,
syn Jan a dcera Alice.
V lánském zámku bydlel v období druhé světové války i prezident Emil Hácha. Poté byl zámek využíván
sporadicky, o jeho oživení se postaral až první polistopadový prezident Václav Havel. Zámek pravidelně
navštěvoval i jeho nástupce Václav Klaus, stejně jako dosud Zeman.
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URL| https://www.lidovky.cz/zeman-uctil-168-vyroci-masarykova-narozeni-polozil-venec-k-jeho-hrobu-v-lanech1wj-/zpravy-domov.aspx?c=A180307_120021_ln_domov_ele

Prezident Zeman položil věnec k Masarykovu hrobu
7.3.2018 tyden.cz str. 00 Domácí
ČTK
Prezident Miloš Zeman ve středu v Lánech uctil památku prvního československého prezidenta Tomáše
Garrigua Masaryka. Při příležitosti 168. výročí Masarykova narození položil věnec k hrobu zakladatele
Československa.
Prezident Miloš Zeman uctil v Lánech památku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua
Masaryka. Při příležitosti 168. výročí Masarykova narození položil věnec k hrobu zakladatele Československa.
Památce Masaryka se následně poklonil i premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) a předsedové horní a dolní
komory Parlamentu Milan Štěch (ČSSD) a Radek Vondráček (ANO).
Nynější hlavě státu o půlnoci z 8. na 9. března skončí první funkční období, svůj druhý slib složí ve čtvrtek na
Pražském hradě ještě před uplynutím současného mandátu. Masarykův hrob navštívil Zeman v tento den už
před svou první inaugurací před pěti lety.
Znovuzvolený prezident se svou manželkou Ivanou u Masarykova hrobu vyslechl vojenskou večerku, kterou
zatroubil člen Hradní stráže. Pietní akt trval asi pět minut. Poté prezidentský pár s doprovodem nasedl opět do
aut a odjel.
Na hřbitov přišlo také několik členů České obce sokolské a další lidé. Podle sokolky Anny Holanové, která
k Masarykovu hrobu u příležitosti jeho výročí chodí pravidelně, jich bylo méně než v dřívějších letech. Návštěva
prezidenta ji překvapila. S jeho znovuzvolením osobně není spokojená.
Zhruba hodinu po Zemanově odjezdu se na hřbitově uskutečnil pietní akt za účasti dalších ústavních činitelů,
politiků, zástupců Konfederace politických vězňů a sokolů. Při této příležitosti zazněla státní hymna a oblíbená
píseň prvního československého prezidenta Ach synku, synku.
Babiš z Lán zamířil na Moravu. V Brně chce uctít památku obětí romského holokaustu a v Hodoníně,
Masarykově rodišti, se zúčastní dalšího pietního aktu k narození prvního československého prezidenta. Štěch
následně - stejně jako v minulých letech - odjel položit kytici k soše prvního prezidenta na Hradčanském
náměstí v Praze.
Tomáš Garrigue Masaryk, v letech 1918 až 1935 první prezident Československa, začal do Lán jako hlava státu
jezdit od roku 1920. Tamní zámek byl vybrán jako letní sídlo prezidenta Československé republiky už v roce
1919. Masaryk zemřel na lánském zámku 14. září 1937 ve věku 87 let. Bylo to skoro dva roky poté, co na
prezidentský úřad ze zdravotních důvodů abdikoval. V Lánech je pohřben, stejně jako jeho manželka Charlotta,
syn Jan a dcera Alice.
V lánském zámku bydlel v období druhé světové války i prezident Emil Hácha. Poté byl zámek využíván
sporadicky, o jeho oživení se postaral až první polistopadový prezident Václav Havel. Zámek pravidelně
navštěvoval i jeho nástupce Václav Klaus, stejně jako dosud Zeman.
URL| https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/prezident-zeman-polozil-venec-k-masarykovu-hrobu_470526.html
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Zeman v Lánech položil věnec u hrobu T. G. Masaryka
7.3.2018 novinky.cz str. 00 Domácí
Prezident Miloš Zeman s chotí ve středu dopoledne na hřbitově v Lánech uctili památku prvního
československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Poklonit se k jeho hrobu přišli v souvislosti se
168. výročím jeho narození.
Prezident, jehož po lednovém opětovném zvolení do čela státu ve čtvrtek čeká inaugurace, si u Masarykova
hrobu vyslechl vojenskou večerku, kterou zatroubil člen Hradní stráže.
Pietní akt trval asi pět minut. Poté prezidentský pár s doprovodem nasedl opět do aut a odjel.
Pan prezident se svojí paní na hřbitově v Lánech u příležitosti 168. výročí narození uctili památku prvního
čs. prezidenta T. G. Masaryka. pic.twitter.com/HIFrupVVki
— Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 7. března 2018 Na hřbitov přišlo také několik členů České obce
sokolské a další lidé. Podle sokolky Anny Holanové, která k Masarykovu hrobu u příležitosti jeho výročí chodí
pravidelně, jich bylo méně než v dřívějších letech. Návštěva prezidenta ji překvapila. S jeho znovuzvolením
osobně není spokojená.
„Respektuji, že byl zvolen, ale myslím, že jiný kandidát by byl vhodnější,” řekla.
Tomáš Garrigue Masaryk, v letech 1918 až 1935 první prezident Československa, začal do Lán jako hlava státu
jezdit od roku 1920. Tamní zámek byl vybrán jako letní sídlo prezidenta Československé republiky už v roce
1919. Masaryk zemřel na lánském zámku 14. září 1937 ve věku 87 let. Bylo to skoro dva roky poté, co na
prezidentský úřad ze zdravotních důvodů abdikoval. V Lánech je pohřben, stejně jako jeho manželka Charlotta,
syn Jan a dcera Alice.
V lánském zámku bydlel v období druhé světové války i prezident Emil Hácha. Poté byl zámek využíván
sporadicky, o jeho oživení se postaral až první polistopadový prezident Václav Havel. Zámek pravidelně
navštěvoval i jeho nástupce Václav Klaus, stejně jako dosud Zeman.
URL| https://www.novinky.cz/domaci/465423-zeman-v-lanech-polozil-venec-u-hrobu-t-g-masaryka.html

Zeman před inaugurací uctil památku Masaryka u jeho hrobu v Lánech. Dorazil i Babiš
7.3.2018 info.cz str. 00 Česko
ČTK,luš
Prezident Miloš Zeman dnes v Lánech uctil památku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua
Masaryka. Při příležitosti 168. výročí Masarykova narození položil věnec k hrobu zakladatele Československa.
Nynější hlavě státu o půlnoci z 8. na 9. března skončí první funkční období, svůj druhý slib složí ve čtvrtek na
Pražském hradě ještě před uplynutím současného mandátu. Masarykův hrob navštívil Zeman v tento den už
před svou první inaugurací před pěti lety. Zhruba o hodinu později uctili Masarykovu památku i další nejvyšší
ústavní činitelé - premiér Andrej Babiš a předsedové obou komor parlamentu.
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Znovuzvolený prezident se svou manželkou Ivanou u Masarykova hrobu vyslechl vojenskou večerku, kterou
zatroubil člen Hradní stráže. Pietní akt trval asi pět minut. Poté prezidentský pár s doprovodem nasedl opět do
aut a odjel.
Na hřbitov přišlo také několik členů České obce sokolské a další lidé. Podle sokolky Anny Holanové, která
k Masarykovu hrobu u příležitosti jeho výročí chodí pravidelně, jich bylo méně než v dřívějších letech. Návštěva
prezidenta ji překvapila. S jeho znovuzvolením osobně není spokojená.
„Respektuji, že byl zvolen, ale myslím, že jiný kandidát by byl vhodnější,“ řekla ČTK.
Tomáš Garrigue Masaryk, v letech 1918 až 1935 první prezident Československa, začal do Lán jako hlava státu
jezdit od roku 1920. Tamní zámek byl vybrán jako letní sídlo prezidenta Československé republiky už v roce
1919. Masaryk zemřel na lánském zámku 14. září 1937 ve věku 87 let. Bylo to skoro dva roky poté, co na
prezidentský úřad ze zdravotních důvodů abdikoval. V Lánech je pohřben, stejně jako jeho manželka Charlotta,
syn Jan a dcera Alice.
V lánském zámku bydlel v období druhé světové války i prezident Emil Hácha. Poté byl zámek využíván
sporadicky, o jeho oživení se postaral až první polistopadový prezident Václav Havel. Zámek pravidelně
navštěvoval i jeho nástupce Václav Klaus, stejně jako dosud Zeman.
URL| http://www.info.cz/clanek/25463/zeman-pred-inauguraci-uctil-pamatku-masaryka-u-jeho-hrobu-v-lanechdorazil-i-babis

Sokolovnu opravují postupně
7.3.2018 Klatovský deník str. 02
DAVID KOJAN

Region - zpravodajství

Historická budova sokolovny je kulturní památkou a jednou z dominant Chudenic.

Chudenice – V opravách sokolovny by v letošním roce chtěli pokračovat Chudeničtí. Historickou budovu, která
je kvůli technickému stavu už roky mimo provoz, opravují postupně, jak se daří získávat finanční prostředky
z dotací.
Letos je v plánu dokončení oprav střechy. „Pro letošek počítáme s vlastní investicí cca sto padesát tisíc korun
a požádali jsme o dotace ministerstvo kultury a Krajský úřad Plzeňského kraje. Opravovala by se střecha dvou
teras u vchodu do budovy. Jinak už máme střechu kompletně hotovou, chybí nám jen tyto dvě terasy,“ uvedl
starosta Chudenic Martin Dolejš.
Historická budova chudenické sokolovny, kterou Česká obec sokolská v roce 2005 darovala obci, oslaví v roce
2023 sto let. „Je to kulturní památka a jedna z dominant Chudenic, takže ji nechceme nechat „padnout“
a snažíme se ji postupně opravit,“ vysvětlil Dolejš.
POMÁHAJÍ DOTACE
Loni přišly opravy chudenické sokolovny na téměř 1,8 milionu korun, z toho 900 tisíc korun pokryly dotace,
v roce 2016 na 0,6 milionu korun s 350 tisíci z dotací. „Opravili už jsme včetně klempířských prací kompletně
střešní pláště včetně přísálí. Do budoucna bude nutná ještě výměna oken, nové vnitřní omítky a kompletní
oprava rozvodů elektřiny a vody, topení, prostě všech inženýrských sítí,“ vyjmenoval nezbytné opravy Dolejš.
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Sokolovna v minulosti sloužila městečku pro pořádání téměř veškerých kulturních akcí, podobné prostory
v současnosti Chudenicím chybí. „Oprava sokolovny je určitě dobrým počinem. Možná tu bude zase sál, kde by
se lidé scházeli a vrátí se sem život. Sály sice jsou v bývalé základní škole i v restauraci Stará škola, ty jsou ale
velikostí nedostačující,“ přivítal by znovuotevření sokolovny například Jaroslav Riedel z Chudenic.
Foto autor| Foto: Deník/David Kojan
Foto popis| S OPRAVAMI začali Chudeničtí od střechy.
Region| Západní Čechy

Zeman a další politici uctili památku Masaryka u jeho hrobu v Lánech
7.3.2018 zpravy.iDNES.cz str. 00 Zprávy / Domácí
iDNES.cz, ČTK
Prezident Miloš Zeman uctil památku Tomáše Garrigua Masaryka u jeho hrobu na hřbitově v Lánech. Pietního
aktu při příležitosti 168. výročí narození prvního československého prezidenta se zúčastnili také předseda
Senátu Milan Štěch, předseda Sněmovny Radek Vondráček, premiér v demisi Andrej Babiš a ministryně obrany
Karla Šlechtová.
Znovuzvolený prezident si s manželkou Ivanou u Masarykova hrobu vyslechl vojenskou večerku, kterou
zatroubil člen Hradní stráže. Pietní akt trval asi pět minut. Poté prezidentský pár s doprovodem nasedl opět do
aut a odjel.
Na hřbitov přišlo také několik členů České obce sokolské a další lidé. Podle sokolky Anny Holanové, která
k Masarykovu hrobu u příležitosti jeho výročí chodí pravidelně, jich bylo méně než v dřívějších letech. Návštěva
prezidenta ji překvapila. S jeho znovuzvolením osobně není spokojená. „Respektuji, že byl zvolen, ale myslím,
že jiný kandidát by byl vhodnější,“ řekla.
Pietního aktu se o hodinu později zúčastnili také předseda Senátu Milan Štěch , předseda Sněmovny Radek
Vondráček , premiér v demisi Andrej Babiš a ministryně obrany Karla Šlechtová .
Masaryk se narodil 7. března 1850 v Čejkovicích u Hodonína. Ve Vídni vystudoval filosofii, v Lipsku se seznámil
s Američankou Charlottou Garriguovou, s níž se v březnu 1878 v New Yorku oženil. Měli pět dětí.
Přednášel nejprve ve Vídni, pak v Praze. Nebál se jít proti názoru většiny, když se postavil proti nekritickému
nacionalismu a obhajobě pravosti Královédvorského a Zelenohorského rukopisu, později vystupoval na obranu
Žida Leopolda Hilsnera, odsouzeného za vraždu švadleny Anežky Hrůzové.
Dlouho zastával program autonomie českých zemí v rámci Rakouska-Uherska, po vypuknutí první světové války
však začal v emigraci pracovat na vzniku samostatné republiky. Dokázal pro svou ideu sehnat mezinárodní
politickou podporu.
Prezidentem byl zvolen celkem čtyřikrát, v letech 1918, 1920, 1927 a 1934. V roce 1935 ze zdravotních důvodů
abdikoval ve prospěch Edvarda Beneše.
URL|
https://zpravy.idnes.cz/prezident-milos-zeman-lany-hrbitov-hrob-masaryk-ful/domaci.aspx?c=A180307_094150_domaci_ane
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Všesokolský slet v Praze představil svůj oficiální plakát. Proběhne v Edenu
7.3.2018 Prostějovský deník str. 13 sport česká republika
(kafe)
Praha – Pohyb cvičenců v hromadných skladbách zaznamenaný pomocí různobarevných bodů, čar a šipek. To
vše bylo inspirací pro známého grafika Aleše Najbrta, který včera představil oficiální plakát XVI. všesokolského
sletu, který proběhne v Praze v prvním červencovém týdnu letošního roku.
„K organizaci sokolů nebo i junáků mám dobrý vztah. Jde o pozitivní národovectví, které je potřeba
prohlubovat. A to bylo důvodem, proč jsme začali se Sokolem spolupracovat,“ vysvětluje Najbrt.
Oficiální představení plakátu proběhlo v útrobách vršovického stadionu v Edenu, kde bude všesokolský slet
probíhat.
„Získat pro náš slet Eden arénu bylo naprosto klíčové a zásadní. Již v roce 2012 zde slet probíhal a jsme rádi,
že jsme se domluvili i pro letošní rok,“ těší starostku Sokola Hanu Moučkovou. Na začátku července tak bude
stadion fotbalové Slavie největším centrem českého sportu a představí se na něm téměř 15 tisíc cvičenců. „Těší
nás, že se na Slavii rodí nová tradice. Obdivuji starostku Hanu Moučkovou za tu zatvrzelost, s jakou šla za tím,
aby se slet uskutečnil právě v Edenu,“ říká generální ředitel Slavie Martin Krob.
„K organizaci sokolů nebo i junáků mám dobrý vztah. Jde o pozitivní národovectví, které je potřeba
prohlubovat. A to bylo důvodem, proč jsme začali spolupracovat.“
grafik Aleš Najbrt
Foto popis|
Region| Střední Morava
Stejná zpráva vyšla také v dalších 3 titulech.

Všesokolský slet představil svůj oficiální plakát
7.3.2018 Vyškovský deník str. 14 Sport / Na jižní Moravě
(kafe)
Praha – Pohyb cvičenců v hromadných skladbách zaznamenaný pomocí různobarevných bodů, čar a šipek. To
vše bylo inspirací pro známého grafika Aleše Najbrta, který včera představil oficiální plakát XVI. všesokolského
sletu, který proběhne v Praze v prvním červencovém týdnu letošního roku.
„K organizaci sokolů nebo i junáků mám dobrý vztah. Jde o pozitivní národovectví, které je potřeba
prohlubovat. A to bylo důvodem, proč jsme začali se Sokolem spolupracovat,“ vysvětluje Najbrt.
Oficiální představení plakátu proběhlo v útrobách vršovického stadionu v Edenu, kde bude slet probíhat. „Získat
pro náš slet Eden arénu bylo naprosto klíčové a zásadní. Již v roce 2012 zde slet probíhal a jsme rádi, že jsme
se domluvili i pro letošní rok,“ těší starostku Sokola Hanu Moučkovou. Na začátku července tak bude stadion
fotbalové Slavie největším centrem českého sportu a představí se na něm téměř 15 tisíc cvičenců. „Těší nás, že
se na Slavii rodí nová tradice. Obdivuji starostku Hanu Moučkovou za tu zatvrzelost, s jakou šla za tím, aby se
slet uskutečnil právě v Edenu,“ říká generální ředitel Slavie Martin Krob.
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Foto popis|
Region| Jižní Morava
Stejná zpráva vyšla také v dalších 14 titulech.

Všesokolský slet má plakát
7.3.2018 Frýdecko-místecký a třinecký deník
(kafe)

str. 13

Sport

Praha – Pohyb cvičenců v hromadných skladbách zaznamenaný pomocí různobarevných bodů, čar a šipek. To
vše bylo inspirací pro známého grafika Aleše Najbrta, jenž včera představil oficiální plakát XVI. všesokolského
sletu, který proběhne v Praze v prvním červencovém týdnu letošního roku. „K organizaci sokolů nebo i junáků
mám dobrý vztah. Jde o pozitivní národovectví, které je potřeba prohlubovat. A to bylo důvodem, proč jsme
začali se Sokolem spolupracovat,“ vysvětluje Najbrt.
Oficiální představení plakátu proběhlo v útrobách vršovického stadionu v Edenu, kde bude slet probíhat. „Získat
pro náš slet Eden arénu bylo naprosto klíčové a zásadní. Již v roce 2012 zde slet probíhal a jsme rádi, že jsme
se domluvili i pro letošní rok,“ těší starostku Sokola Hanu Moučkovou.
Na začátku července tak bude stadion fotbalové Slavie největším centrem českého sportu, přičemž na akci se
představí téměř 15 tisíc cvičenců. „Těší nás, že se na Slavii rodí nová tradice. Obdivuji starostku Hanu
Moučkovou za tu zatrvzelost, s jakou šla za tím, aby se slet uskutečnil právě v Edenu,“ říká generální ředitel
Slavie Martin Krob.
Foto popis|
Region| Severní Morava
Stejná zpráva vyšla také v dalších 5 titulech.

Všesokolský slet představil svůj plakát
7.3.2018 Pardubický deník str. 14 Sport/Z domova a ze světa
(kafe)
Praha – Pohyb cvičenců v hromadných skladbách zaznamenaný pomocí různobarevných bodů, čar a šipek.
To vše bylo inspirací pro známého grafika Aleše Najbrta, který včera představil oficiální plakát
XVI. všesokolského sletu, který proběhne v Praze v prvním červencovém týdnu letošního roku.
„K organizaci sokolů nebo i junáků mám dobrý vztah. Jde o pozitivní národovectví, které je potřeba
prohlubovat. A to bylo důvodem, proč jsme začali se Sokolem spolupracovat,“ vysvětluje Najbrt.
Oficiální představení plakátu proběhlo v útrobách vršovického stadionu v Edenu, kde bude slet probíhat.
„Získat pro náš slet Eden arénu bylo naprosto klíčové a zásadní. Již v roce 2012 zde slet probíhal a jsme rádi,
že jsme se domluvili i pro letošní rok,“ těší starostku Sokola Hanu Moučkovou.
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Na začátku července tak bude stadion fotbalové Slavie největším centrem českého sportu a představí se na
něm téměř 15 tisíc cvičenců.
„Těší nás, že se na Slavii rodí nová tradice. Obdivuji starostku Hanu Moučkovou za tu zatvrzelost, s jakou šla za
tím, aby se slet konal právě v Edenu,“ říká generální ředitel Slavie Martin Krob.
Foto popis|
Region| Východní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 8 titulech.

Všesokolský slet představil svůj oficiální plakát
7.3.2018 Písecký deník str. 15 Sport - Publicistika a servis
(kafe)
Praha – Pohyb cvičenců v hromadných skladbách zaznamenaný pomocí různobarevných bodů, čar a šipek. To
vše bylo inspirací pro známého grafika Aleše Najbrta, který včera představil oficiální plakát XVI. všesokolského
sletu, který proběhne v Praze v prvním červencovém týdnu letošního roku.
„K organizaci sokolů nebo i junáků mám dobrý vztah. Jde o pozitivní národovectví, které je potřeba
Oficiální představení plakátu proběhlo v útrobách vršovického stadionu v Edenu, kde bude slet probíhat. „Získat
pro náš slet Eden arénu bylo naprosto klíčové a zásadní. Již v roce 2012 zde slet probíhal a jsme rádi, že jsme
se domluvili i pro letošní rok,“ těší starostku Sokola Hanu Moučkovou. Na začátku července tak bude stadion
fotbalové Slavie největším centrem českého sportu a představí se na něm téměř 15 tisíc cvičenců. „Těší nás, že
se na Slavii rodí nová tradice. Obdivuji starostku Hanu Moučkovou za tu zatvrzelost, s jakou šla za tím, aby se
slet uskutečnil právě v Edenu,“ říká generální ředitel Slavie Martin Krob.
Foto popis|
Region| Jižní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 35 titulech.

168 let od narození Tomáše G. Masaryka
7.3.2018 ČT 1 str. 05 18:00 Události v regionech - Brno
Zuzana PETRŮ, moderátorka
168 let od narození Tomáše Garrigue Masaryka si dnes připomněli lidé v Hodoníně. Sešli se u pomníku na
náměstí 17.listopadu. Tam se teď podíváme živě za redaktorem Michalem Cagalou. Michale, které významné
osobnosti si dnes přijeli připomenout prvního československého prezidenta?
Michal CAGALA, redaktor
--------------------
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Pěkný podvečer. Mezi desítkami lidí tu byli samozřejmě zástupci legionářů, bojovníků za svobodu sokola taky
a samozřejmě spousta politiků. Mezi nimi například premiér v demisi Andrej Babiš. No ale jenom jednoho
člověka tady přímo s prvním československým prezidentem spojovalo dokonce krevní pouto. Šarlota Kotíková
jeho pravnučka sem přijela až ze vzdálených Spojených států kde žije už od roku 1970. A stejně jako i další
řečníci ona mluvila o tom, že Tomáš Garrigue Masaryk byl a dodnes je symbolem takových, takových symbolů
jako je demokracie, jako je pravda symbolů, které jak sama připomněla ve svém projevu ne vždy v minulosti
v Česku byly chtěné.
Charlotte KOTÍKOVÁ, pravnučka Tomáše Garrigue Masaryka
-------------------V dobách kdy mnozí velice málo lidí se odvážilo oslavovat jeho narozeniny. A kdy i za náhrobky v Lánech se
svolávali různý tajní a prostě lidé, kteří si fotografovali toho, kdo tam přijel. Takže naštěstí tímto už jsme jaksi
skoncovali.
Zuzana PETRŮ, moderátorka
-------------------Michale a připomeň ještě jak významnou roli mělo město Hodonín pro život Tomáše Garrigua Masaryka?
Michal CAGALA, redaktor
-------------------Tak ona se rodina Masaryka přestěhovala krátce z Hodonína, krátce po jeho narození, ale on se sem stále rád
vracel a ostatně i samotná jižní Morava kde třeba vystudoval gymnázium byla pro něj důležitá a hrála v jeho
životě velkou roli. A samozřejmě i on dodnes hraje velkou roli sám pro samotné město Hodonín je tu jeho
muzeum a taky samozřejmě socha, která snad nejlépe reprezentuje letos 100 letou historii Česka respektive
Československa. Nacistický i komunistický režim ji několikrát nechali zbortit, aby ji lidé v řekněme v záchvěvech
svobody opět nechali postavit. Ta současná je tu teprve od roku 1990.
Zuzana PETRŮ, moderátorka
-------------------Tolik z Hodonína Michal Cagala. Díky za informace.

Pippichova župa se pod křídly Sokola stará o sedmdesát jednot, na Svitavsku jich je deset
6.3.2018 Svitavský deník str. 13 Sport - Svitavsko
(rh)
Svitavsko – Česká obec sokolská, to je v oblasti východních Čech Sokolská župa Východočeská – Pippichova.
Ta sdružuje celkem sedm desítek tělocvičných jednot z měst a obcí Pardubického a Královéhradeckého kraje.
Z nich je na území svitavského okresu aktivní desítka. Sokolové ve svých domovských obcích jednak pečují
o zařízení, která jsou v jejich majetku, tedy především sokolovny, jsou agilní coby organizátoři sportovních
a společenských akcí v průběhu celého roku (plesy, karnevaly, šibřinky apod.), umožňují tělovýchovné vyžití
široké veřejnosti a samozřejmě provozují aktivní sportovní činnost. Lze tedy bezpochyby říci, že úloha Sokolů
bývá v místech jejich působení ve většině případů nezastupitelná.
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Z čistě sportovního pohledu hrají nejvýznamnější úlohu Tělocvičné jednoty Sokol se sídlem v Dolním Újezdu,
a to především díky tamním fotbalistům a volejbalistkám, Městečku Trnávce, kde hrají prim úspěšní fotbalisté
i šachisté a Bystrém u Poličky, když tamní fotbalový oddíl je také pravidelným účastníkem mistrovských soutěží.
Neznamená to však, že tam, kde se zrovna nehrají pravidelné soutěže, by se Sokolové nemohli chlubit
obětavou prací. Z dalších měst svitavského regionu se můžeme se sokolskými aktivitami v rámci ČOS setkat
v Litomyšli a Jevíčku, k životu ve svých obcích neodmyslitelně náležejí jednoty v Bělé nad Svitavou, Sloupnici,
Vítějevsi, Makově a Vranové Lhotě.
Tam všude stále žije sokolský duch a díky ochotným a neúnavným lidem, kteří se dali do jeho služeb, přežil do
dnešních časů v organizované podobě. Tam všude se pořád sportuje, cvičí, tam všude Sokol funguje a letošní
rok, jehož vrcholem bude červencový XVI. Všesokolský slet v Praze, nabízí novou příležitost, jak prezentovat
svoji činnost a znovu rozšířit povědomí o hnutí, které má na Svitavsku v roce 2018 pořád co říci.
Foto popis|
Region| Východní Čechy

Chybí nám borci do sestavy
6.3.2018 Prostějovský deník
PETRA PÁŠOVÁ

str. 10

Zábava

Starosta prostějovské župy Svatopluk Tesárek z Vřesovic se podělil o to, jak učí kluky v Sokolu o historii či jak
se chystá na všesokolský slet do Prahy

Vřesovice – Je to jen několik týdnů, co si Česká obec sokolská připomněla už 156. výročí svého založení.
Ovšem ne v každém regionu je jeho historie právě tak dlouhá. Třeba na Prostějovsku se dějiny známé
cvičitelské organizace píší až o 25 let později. „Dnes se něco stane v Praze a za pár hodin to víme všichni.
Tehdy to ale bylo jinak. Sokolská filozofie, učení a cvičení se povětšinou šířily díky studentům, kteří z Prahy
Sokol rozšířili do svých rodných měst a později vesnic. Proto například v naší vesnici byl Sokol ustaven v roce
1911, tedy 49 let po založení v Praze,“ popisuje Svatopluk Tesárek, starosta župy Prostějovské a jednatel
Sokola ve Vřesovicích.
Připomíná, že v minulém století to sokolové neměli jednoduché, totalitní režimy organizaci pronásledovaly.
„Heslo francouzské revoluce ale i Sokola: Rovnost, svornost, bratrství, nepasovalo rakousko-uherské
monarchii, nacistům a komunistům už vůbec ne. Třikrát byl Sokol rozpuštěn a pronásledován. Dnes žijeme
v demokracii, v zemi, o které naši předchůdci snili, a jen na nás záleží, jak si této svobody budeme vážit. Naším
nepřítelem můžeme být jen my sami, naše lhostejnost, pohodlnost. Svoboda a demokracie nebyla zadarmo, a to
musí nejmladší generace vědět,“ přemítá Svatopluk Tesárek.
Jak se ale činnost organizace změnila? V minulosti se podle něj kladl velký důraz na vzdělání, výchovu
k národní hrdosti a znalosti historie.
HORÁKOVÁ A KUBIŠ
Dnes se ale upozaďují, prioritou jsou sportovní oddíly a cvičení všestrannosti.
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„Snažíme se v rámci cvičitelských hodin mluvit o historii Sokola i naší země, o významu státních svátků. Kluci
dlouho pozornost neudrží, těší se na cvičení, na kotouly a přemety, takže využívám prvních deseti minut
a snažím se jim vysvětlit, kdo to byl například Karel Kramář, Jan Kubiš nebo Milada Horáková. Určitě to
nepřeháníme, ale chceme z nich udělat demokraty a vlastence. Měli by znát historii naší země, to je nejenom
pro Sokol, ale pro celou naši společnost strašně důležité,“ upozorňuje starosta.
Na Prostějovsku je dnes dvaatřicet tělocvičných jednot se třemi a půl tisíci členů. „Největší procento členů
máme ve věku do patnácti let, to je náš základ. Abychom udrželi i dorostence, musíme vymýšlet novinky. Takže
třeba u nás ve Vřesovicích jsme vybudovali posilovnu,“ vysvětluje Svatopluk Tesárek a ukazuje směrem
k několika těžkým cvičebním strojům.
Aktuálně jim ale síly chybí, a to hned několika cvičenců. Chystají se totiž na prázdninový všesokolský slet do
Prahy a do jedné skladby chybí muži. „Skladba se jmenuje Borci a je pro muže od patnácti let do věku, na který
se na tu skladbu cítí. Tam máme problém získat cvičence. Proto jsme udělali menší náborovou akci, nechali
jsme vyrobit plakáty a rozvěsili jsme je po Prostějově. Může se přihlásit kdokoli, nemusí být ani členem Sokola.
Potřebovali bychom deset lidí,“ vybízí jednatel vřesovického Sokola.
Skladba prý těžká není.
„Autoři skladby ví, že muži jsou trošku flákači, že se nebudou tak často scházet a že by se to za jednu sobotu
chtěli celé naučit. Takže skladba je co nejjednodušší. Základní celek Borců je třicet šest mužů, z nich šest je
silová gymnastika, akrobacie. Tato část je opravdu náročná a tu už máme i obsazenou. Z větší části se jí zhostili
borci z Přemyslovic,“ vysvětluje Svatopluk Tesárek.
Z Prostějovska do Prahy pojede okolo pěti set cvičenců, mezi nimi i Svatopluk Tesárek. Sokol má totiž v krvi už
od dětství. „Můj pradědeček byl v roce 1911 jeden ze zakládajících členů vřesovické tělocvičné jednotky.
V Sokole jsem tak dlouho, že si ani nepamatuji dobu, kdy jsem tam nebyl. Největší podíl na tom, že jsem tam
zůstal celý život, že to není koníček, ale srdcová záležitost, měl Jan Přidal. Byl obrovskou osobností nejen na
Prostějovsku, ale v celé obci sokolské,“ vzpomíná na člena, který už bohužel není mezi námi.
ZMĚNA MUSÍ PŘIJÍT
Byl to právě Jan Přidal, který jej oslovil, jestli by nechtěl být jeho nástupcem.
„To byla obrovská pocta.
Dnes je to sedmnáct let a i já si už hledám svého nástupce. Myslím si, že změna a nové impulzy, abychom se
posunuli, přijít musí,“ míní.
,,Sokol má historii, stojí na pevných základech, ctíme tradice, ale máme moderní program pro celou rodinu.
Naše sokolovny a sportoviště jsou otevřeny pro všechny, kteří ctí demokracii, svobodu a dokáží projevit
dobrovolnou kázeň. My jsme majetek převzali od našich předchůdců, kteří se na něj finančně skládali, obětovali
svůj volný čas, a my se snažíme jej nejen udržet, ale i zvelebit a posunout dál, aby potomci po nás měli na co
navázat. A to je smysl naší práce a Sokola,“ doplňuje Svatopluk Tesárek.
Na další příběhy sokolů z Olomouckého kraje se můžete těšit příští týden
Foto autor| Foto: Svatopluk Tesárek/archiv
Foto popis| STAROSTA. Vedení župy Prostějovské převzal Svatopluk Tesárek z Vřesovic (na snímku) po Janu
Přidalovi (na podobizně nad klavírem). Je tomu už sedmnáct let, co je v čele prostějovských sokolů a kromě
sportu a cvičení se snaží, aby mladí cvičenci znali historii Sokolu i naší země.
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Region| Střední Morava
Stejná zpráva vyšla také v dalších 3 titulech.

Pippichova východočeská župa se pod křídly Sokola stará o 70 jednot
6.3.2018 Orlický deník str. 13 Sport - Orlicko
(rb)
Chrudim – Setkal jsem se s vídeňským rodákem, a přece Chrudimákem, Walterem Loewym, který má dnes na
starosti chrudimskou sokolskou síň tradic. Je to bývalý chrudimský dlouholetý sokolský náčelník. Stáli jsme
spolu u vstupu do chrudimské sokolovny, ve které právě začínal karneval dětí. Dole na ploše se pohybovala
současná náčelnice chrudimského Sokola a jeho dobrá duše, bez které nic v Sokole nejde – Nina Nováková.
Jak jinak, pomáhala objevovat malým dětem mnohdy první doteky pohybových aktivit.
Uvědomil jsem si, že ačkoli je chrudimskému Sokolu sto padesát let, jeho funkce se nezměnila. Do Sokola se
vždycky chodilo cvičit, ani v minulém režimu pojem Sokol ze slovníku lidí nevymizel. Dnes přišly do sokolovny
děti v karnevalových kostýmech, a přece to byl trochu jiný karneval. Rodiče za pomoci cvičitelů vedli děti jakoby
kruhovým tréninkem a děti poznávaly třeba trampolínu (bylo vidět, že mnohé na ní stály poprvé) nebo klasickou
gymnastickou kozu, stůl...
* A co Karel Pippich? Nezasvěcený má pocit, že Chrudim Pippichovi patřila.
Walter Loewy: „JUDr. Karel Pippich byl zvolen starostou Sokola v roce 1885. Od té doby rostl význam
chrudimského Sokola. Měl vizi a uměl za ní jít. Díky němu se bazarová slavnost roku 1886 stala podnětem
k výstavbě chrudimské Sokolovny. Vybralo se 2.200 zlatých, a to byl základ na postavení vlastní tělocvičny. Pod
jeho vedením si pak Sokolové skutečně svoji Sokolovnu v roce 1892 postavili.“ Nina Nováková: „To už byl
Sokol opravdu součástí života lidí. „Spolek paní a dívek“ v Chrudimi zhotovil slavnostní prapor a možná, že to
bylo i důvodem k založení ženského odboru Sokola. Po otevření sokolovny byl uspořádán župní slet, na němž
cvičilo 320 cvičenců, což byl na tehdejší dobu velmi značný počet. Sokolovna se stala centrem života
v Chrudimi.“
* Kolik má dnes členů chrudimská jednota Sokola?
Nina Nováková: „K zakládajícímu oddílu Sokolské všestrannosti se postupně přidaly další oddíly, sportovní
gymnastika, moderní gymnastika. K nim se přidala házená, basketbal, volejbal, stolní tenis, cyklistika. Postupem
času přibyly v Sokole i modernější sporty jako jsou mažoretky, florbal a dětský aerobik. Naše jednota má více
než šest stovek členů.“
Foto popis| WALTER LOEWY, bývalý dlouholetý náčelník jednoty
Foto popis| NINA NOVÁKOVÁ, náčelnice chrudimské jednoty.
Region| Východní Čechy

Plakát pro všesokolský slet
6.3.2018 ČT 1 str. 10 19:45 Branky, body, vteřiny

Jan SMETANA, moderátor
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-------------------Letos oslaví naše republika sto let své existence, na počest tohoto výročí se v průběhu roku uskuteční řada
akcí. Jednu velkou chystají i Sokolové na svém červencovém sletu se sejdou v rekordním počtu až 15 tisíc
a společně nacvičí 13 skladeb.
redaktorka
-------------------Šestnáctý všesokolský slet se blíží, dnes byl odhalen oficiální plakát připraveným studiem Aleše Najbrta, které
se podílí i na slavném Karlovarském festivalu. Základem grafické identity sletu se staly zbarvené fragmenty
z manuálů připravovaných sestav, které jsou doplněny skutečnými sokolskými hesly.
Aleš NAJBRT, grafický designér
-------------------Sokolové vždycky připravují takové složité schémata pohybu při těch skladbách a to byla vlastně pro nás
taková výchozí myšlenka a na tom jsme postavili ten náš vizuál, který jsme samozřejmě grafickým způsobem
upravili. Jsme zkoušeli různé barvy, ale nakonec jsme se přiklonili k tomu zůstat vlastně tak direktně u té
národní barevnosti.
redaktorka
-------------------V pražském Edenu se letos bude cvičit celkem 13 skladeb.
Hana MOUČKOVÁ, starostka ČOS
-------------------Deset z nich je ryze sokolských skladeb veškerých věkových kategorií, jedenáctá skladba je skladba
československá a další dvě skladby budou skladbami našich spolupracujících organizací.

XVI. všesokolský slet 2018 má oficiální plakát od Studia Najbrt,který byl odhalen v místě sletu
6.3.2018 sportovnilisty.cz str. 00
Petr Skála
Slovnostní představení plakátu XVI. všesokolského sletu 2018 6.3.2018 16:21:19

Pohyb cvičenců v hromadných skladbách zaznamenaný pomocí různobarevných bodů, čar a šipek se stal
inspirací oficiálního plakátu XVI. všesokolského sletu 2018. Dílo vytvořené v renomovaném grafickém Studiu
Najbrt představili v úterý 6. března 2018 organizátoři akce, která se uskuteční v prvním červencovém týdnu
2018. Vstupenky na sletová vystoupení si diváci budou moci koupit od poloviny dubna 2018.
SportovniListy.cz byly na místě děje...
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Základem vizuální identity sletu se staly zvětšené a zbarvené fragmenty z manuálů připravovaných skladeb,
které doplňují rozličná sokolská hesla.
"Prostá grafická znázornění složitých choreografií nám připomněla elegantní jazyk Bauhausu nebo legendárního
designera Ladislava Sutnara. Předválečná doba a význam Sokola coby demokratické instituce stejně jako
uvedených designerů před druhou světovou válkou nám souzněly se současnými potřebami, což jsme podtrhli
méně či více vážně použitými hesly,“ vysvětlil grafický designér Aleš Najbrt.
Hlavní sletový týden zahájí v neděli 1. července 2018 tradiční sletový průvod centrem Prahy. Na trase
z Václavského náměstí přes Malou Stranu na Staroměstské náměstí se očekává účast přes 10 tisíc lidí. Večer
pak proběhne slavnostní zahájení v Národním divadle, pro něž sokolské divadelní soubory nastudovaly hru Naši
furianti. Při středečním programu Sokol Gala v O2 areně předvede své dovednosti na 500 vystupujících –
představitelů výkonnostních sportů zastoupených v ČOS. Vyvrcholením sletového týdne budou dva dny
hromadných cvičení v Eden Aréně. „Získání Eden Arény bylo pro organizaci sletu klíčové, je to důstojný prostor
pro představení našeho hnutí v roce 100. výročí české státnosti, k níž mají sokolové velmi silný vztah,“ uvedla
starostkaČOS Hana Moučková.
Hlavní sletové akce doplní v průběhu celého týdne například pódiová vystoupení na Staroměstském náměstí,
Malostranském náměstí, v OC Eden a v Tyršově domě, vystoupení sokolských divadelních a loutkářských
souborů, výstavy nebo vzdělávací akce. Na nich vystoupí i soubory z ciziny, například Brazílie, Portugalska
nebo Dánska.
Hromadná vystoupení se uskuteční ve dvou programech – večerním i denním. Vystoupí na 15 000 cvičenců
v celkem 13 skladbách. 11 skladeb je připraveno sokolským hnutím, včetně jedné skladby česko-slovenské,
s jednou skladbou se představí Česká asociace Sport pro všechny a s jednou skladbou vystoupí hosté
z Dánska.
Hlavnímu sletovému týdnu budou předcházet akce v regionech, především 37 župních, krajských a oblastních
sletů, které se uskuteční v květnu a červnu 2018. Na jaře se bude rovněž konat řada krajských prezentací, při
nichž ČOS chce otevřít slet i dalším sportovním organizacím, které se při nich budou moci rovněž prezentovat –
krajské prezentace se tak stanou přehlídkou sportovních organizací a možností sportovního vyžití v jednotlivých
regionech. V současné době jsou již zajištěny tyto prezentace v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších
městech.
Další důležitou sletovou novinkou je získání Generálního partnera XVI. všesokolského sletu 2018, společnost
ČEPS, a.s. Tato společnost se navíc stala dlouhodobým partnerem celého sokolského hnutí.
(ps, ČOS, SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)
URL|
http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/xvi-vsesokolsky-slet-2018-ma-oficialni-plakat-od-studianajbrtktery-byl-odhalen-v-miste-sletu/

Studio Najbrt připravilo plakát a vizuální styl všesokolského sletu
6.3.2018 MaM.cz str. 00
Jiří Hořčica
Renomované grafické studio Aleše Najbrta připravilo hlavní plakát i celkový vizuální styl 16. všesokolského
sletu, který se bude konat v červenci.

Stránka 77 z 80

Schémata pohybu cvičenců v hromadných skladbách zaznamenaná pomocí bodů, čar a šipek se stala inspirací
pro oficiální plakát a celkový vizuální styl XVI. všesokolského sletu. Pro akci, která se bude konat v prvním
červencovém týdnu v Praze, ho připravilo renomované grafické Studio Najbrt.
Základem vizuální identity sletu se staly zvětšené a zbarvené fragmenty z manuálů připravovaných skladeb,
které doplňují skutečná sokolská hesla. „Oproti výtvarníkům v minulosti – jako byli i Švabinský nebo Mucha –
kteří plakáty sletu stavěli na obrazech nebo ilustracích silných mužů a žen, se naší inspirací staly samotné
skladby. Schémata pohybu seskupení jsme zjednodušili, graficky upravili – pracujeme s národními barvami
a černou – a podtrhli méně či více vážně použitými původními hesly sokolů jako Nástup! nebo Vůle vítězí,“
vysvětlil samotný Aleš Najbrt.
Na základě vizuálního stylu vzniknou kromě samotných plakátů i tiskoviny, leaflety, bannery a merchandising.
„Zatím to jsou návrhy, některé věci jsou schváleny, další se vybírají a finalizují tak, aby odpovídaly potřebám
sokolů,“ dodal oceňovaný grafik s tím, že zakázka pro tříčlenný tým jeho studia není zdaleka dokončená.
„Velmi nás potěšilo, když jsme byli vyzváni ke spolupráci. Máme dobrý vztah k organizacím, jako jsou Sokol
nebo Junáci. Představují pozitivní národovectví, které je třeba prohlubovat,“ doplnil s tím, že charakter klienta
a jeho akce hrály při navázání spolupráce větší roli než ekonomické aspekty zakázky.
Hlavní sletový týden zahájí v neděli 1. července tradiční sletový průvod centrem Prahy. Organizátoři na trase
z Václavského náměstí přes Malou Stranu na Staroměstské náměstí očekávají účast víc než deseti tisíc lidí.
Jeho vyvrcholením budou dva dny hromadných cvičení ve vršovické Eden Aréně, ve kterých vystoupí na 15 tisíc
cvičenců.
Generálními partnery akce, která se koná jednou za šest let, jsou provozovatel elektroenergické přenosové
soustavy ČEPS a česká centrála cestovního ruchu CzechTourism. Generálním mediálním partnerem je Česká
televize.
URL|
sletu

http://mam.ihned.cz/reklama/c1-66070250-studio-najbrt-pripravilo-plakat-a-vizualni-styl-vsesokolskeho-

Kniha o legendě východní fronty
6.3.2018 ČT 1 str. 14 19:00 Události
Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
-------------------Před 75 lety, 6. března 1943, začaly první střety československých průzkumníků s nacistickými jednotkami
u obce Sokolovo. Tam se pak odehrála první bitva Čechoslováků na východní frontě. Mezi 86 padlými byl
i Otakar Jaroš, první cizinec ve druhé světové válce, vyznamenaný titulem Hrdina Sovětského svazu. Až teď
o něm vychází první ucelená životopisná kniha.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
-------------------Nezpochybnitelný hrdina a statečný voják. Tady je na záběrech natočených během výcviku v Buzuluku. Jeho
fotky byly v socialistickém Československu vidět při každém výročí.
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Tomáš JAKL, Vojenský historický ústav Praha
-------------------On byl bezpečně mrtvý. Tudíž vlastně nemohla být ta jeho legenda kontaminována jeho poválečným osudem.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
-------------------V bitvě u Sokolova bojoval ještě jako nadporučík. Až posmrtně byl povýšený do hodnosti kapitána.
Jiří KLŮC, autor knihy Kapitán Otakar Jaroš: Příběh hrdiny od Sokolova
-------------------Od té doby se žádného dalšího povýšení nedočkal.
osoba
-------------------Takhle to dopadlo, jestli to vidíte opravdu poprvé, tak knížka vypadá opravdu nádherně.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
-------------------Kniha vychází právě dnes. Jejím autorem je 22letý Jiří Klůc, student a člen Československé obce legionářské.
Jiří KLŮC, autor knihy Kapitán Otakar Jaroš: Příběh hrdiny od Sokolova
-------------------Otakrat Jaroš byl gentleman, měl rád děvčata a byl to vzorný voják.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
-------------------Jiří Klůc na knize o Jarošovi pracoval skoro dva roky. Sehnal do knihy 150 neznámých fotek z jeho mládí
a vojenské služby. Otakar Jaroš byl skaut, velký sportovec a sokol, v Mělníku chodil cvičit do této sokolovny
v Tyršově domě.
Jiří KLŮC, autor knihy Kapitán Otakar Jaroš: Příběh hrdiny od Sokolova
-------------------A kromě toho, že cvičil v Sokole, hrál taky hokej, fotbal a vesloval. Byl to prostě všestranný sportovec.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
-------------------Po válce jméno Otakara Jaroše trvale zneužívala komunistická propaganda.
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Jiří KLŮC, autor knihy Kapitán Otakar Jaroš: Příběh hrdiny od Sokolova
-------------------Ten jeho poválečný kult úplně změnil jeho pověst.

Karel ROŽÁNEK, redaktor
-------------------Zneužití Jarošova jména se projevilo i v tomto normalizačním filmu. A tohle je další paradox Jarošova příběhu.
Film Sokolovo komunisti v roce 1981 zakázali. Představitel Jaroše Martin Štěpánek totiž tehdy emigroval do
Rakouska.
Tomáš JAKL, Vojenský historický ústav Praha
-------------------Přesto, že film Sokolovo byl poplatný normalizačnímu nazírání na československé dějiny, tak vlastně emigrace
představitele hlavní role byla nepřekonatelná.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
-------------------Hrdina československé armády na východě se narodil v roce 1912 v tomto domě v Lounech, radnice ho teď
chce odkoupit
a udělat v něm muzeum. Karel Rožánek, Česká televize.
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